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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممَّد وعلى آله وصحبه 
  ..ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

وَفَ ْوَق ُكلِّ ِذي " أشكر اهلل العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل يف حمكم التنزيل
  صدق اهلل العظيم ....76سورة يوسف آية  "ِعْلٍم عَِليم  

لم تجدوا ما  فإن ،من صنع إليكم معروفًا فكافئوه:(" صلي اهلل عليه وسلم"وقال رسول اهلل  .
   .رواه أبو داوود) ..... " تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

 .فله احلمد أواًل وآخراً أشكر اهلل تعاىل على فضله حيث أتاح يل إجناز هذا العمل بفضله، 

مث أشكر أولئك األخيار الذين مدوا يل يَد املساعدة، خالل هذه الفرتة، ويف مقدمتهم أستاذي 
املشرف على الرسالة األستاذ الدكتور: فرحايت عمر الذي مل يدَّخر جهدًا يف مساعديت،  كما هي 

فيه، ويقّوي عزمييت عليه فله من اهلل عادته مع كل طلبة العلم، وكان حيّثين على البحث، ويرغِّبين 
 .األجر ومين كل تقدير حفظه اهلل ومّتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه

القائمني على الدراسات العليا وكذلك  ،و-بسكرة–جامعة حممد خيضر كما أشكر القائمني على 
 .القائمني على مركز البحث العلمي 
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 زميالت وزمالء العمل جبامعة عباس لغرور خنشلة إىل

 اهدي عملي
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 :مقدمة

حبيث  ،ضلو الدميقراطية اليت تتجو اجملتمعات يف احلضاري السلوك بتنامي السياسية ادلشاركة ارتبطت
اليومي  للتعامل كأسلوب والسياسي، الثقايف قوامها النضج السياسية،ظاىرة عميقة متأصلة باحلياة  أصبحت

حرية الرأي والتعبَت  والتفكَت،حرية االعتقاد  احلزيب،تالف والتنوع االخ منخل الوجود ،إلضفاء الثقافة السياسية
 .وادلعارضة اآلخر والرأيواحًتام الرأي  ،والسياسية ادلختلفة وللقوى االجتماعيةلألفراد 

بُت األفراد وقوى  وادلسادلة والتسامح التعايش من نوع تناميللمشاركة السياسية يتولد عنو  االذباه ىذا
، باعتبار اجلماىَت مواطنُت الدولةالعامة وإقرار سياسات  يسمح بإشراك اجلماىَت يف تسيَت الشؤون يثحب ،اجملتمع

 عن طريق ادلشاركة السياسية. اإلنساينسلوكو  الواحد ويكيفون للوطن باالنتماء يشعرون

 = )مجاىَت شراكةال تصنعها معادلة واليت ،ادلشاركة السياسية مرادفة للدميقراطية أصبحتىذا ادلنطلق  من

 .غياب البدائل إطار يف العادلي األحادي ظروف التوجو ظلخاصة يف  أصلع حلياة كأسلوب سياسي(، نسق

وادلعرفة  االىتمام السياسي درجة تكثيف من حيث درجة السياسي بالنشاط السياسيةتقاس ادلشاركة 
ودرجة ادلواطنة  والسياسية شئة االجتماعيةالتن فيها تتحكم كما ،درجة ادلشاركة عن فضال ادلكتسبة،السياسية 

 .والبيئة احمليطة

 ادلنتخبة، للهيئات الًتشح التصويت أو حقخالل شلارسة  من السياسية احلياةالدور اإلجيايب للفرد يف  يتأكد
شاركة تعترب ادل عليوو  .ادلنظمات يف العضوية أو مع اآلخرين، ومناقشتهاواألمور السياسية  بالقضايا االىتمام أو

 .السالفة الذكر رلموع األنشطة من خالل القرارات متخذي للتأثَت علىالسياسية هبذا ادلعٌت زلاولة 

وحق يتيح  ،إن حق ادلشاركة يف الشؤون السياسية والعامة حق رئيسي من حقوق اإلنسان يف حد ذاتو
مًا يف ربديد التمييز ومعاجلتو إذ إعمال حقوق كثَتة أخرى من حقوق اإلنسان إعمااًل تاماً. وىو يؤدي دورًا مه

يساعد على ضمان مراعاة آراء مجيع أفراد اجملتمع ومصاحلهم يف التشريعات والسياسات وغَتىا من أشكال صنع 
 القرارات العامة.

وسبتد من احلقوق االنتخابية إىل حق الوصول على  ،وحقوق ادلشاركة السياسية والعامة حقوق واسعة النطاق
إىل اخلدمات العامة وأشكال ادلشاركة ادلباشرة وغَت ادلباشرة يف تسيَت الشؤون العامة على مجيع  قدم ادلساواة

 ادلستويات من احمللي إىل الدويل. 
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 ومفهوم ادلشاركة السياسية والعامة مفهوم يتطور، وقد سّلم عدد من اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان بأن

أهنا تشمل حق ادلرء يف أن يستشار وأن تتاح لو الفرص على قدم حقوق ادلشاركة ميكن أن تفهم اآلن على 
 ادلساواة وبصورة فعلية للمشاركة يف عمليات صنع القرارات ادلتعلقة جبميع شؤون الصاحل العام.

تعد مشاركة اجلالية يف احلياة السياسية وتواجدىا يف مواقع صنع القرار، دليل على تطور اجملتمع وعضويتو 
طور العادلي والتفاعل مع األحداث الدولية. حيث يرفع من درجة رقي ذلك اجملتمع وتقدمو على ومواكبتو للت

اجملتمعات ادلتخلفة، فيضع اجلالية يف مكاهنا الطبيعي على قدم ادلساواة مع السكان القاطنُت بتلك الدولة، ومن 
ي رلتمع يصبو إىل ربقيق التنمية جهة أخرى فإن سبكُت اجلالية يف اجملاالت السياسية، أصبح شرطا ضروريا أل

ادلستدامة. ذلذا أصبحت مشاركة اجلالية ضرورة ملحة لتعميق مفاىيم االنتماء واالعتزاز، وتنمي فيها قوة العطاء 
 والبذل.

من  ومؤشرا الفعالة ادلواطنة شروط من وشرطاً  الدميقراطيةكائز ر  من ركيزة السياسي للجالية العمل يعدكما 
 يفمشاركة اجلالية  أصبحت حيث العامة، احلياةأدوار يف  من تتبوأه اجلالية دلا وتتوجياً  ،ة البشريةالتنمي مؤشرات

 يف مراكز صنع ىاتواجد بضرورة اإلنسانية ،مقًتنة احلركات مطالب من أساسياً  مطلباً  سبثل اليوم احلياة السياسية
 . والدولية الوطنية اذليئات العادل يف والتمثيل القرار

 وجود نتيجةللحقوق السياسية  ادلمارسة الفعليةحبقها يف  اجلالية سبتعمشكلة عدم  من نبع اجلدل ذاى إن
 جلاليتها يفالسياسي  للتمكُت آليات عدة تبٍت إىل الدول من العديد يف احلكومات جلأت لذلك ،عوائق عدة

 من للجالية بادلهجر السياسية ركةادلشا توسيع إىل هتدف سياسات أو قانونية نصوص تبٍت خالل من اخلارج سواء
 سبثيلها يف مواقع صنع القرار، كالربدلان مثال. توسيع خالل

والقوانُت  الدساتَت وسلتلف دولية واتفاقيات مواثيق عدة كرستو حقاحلياة العامة  يف مشاركة اجلالية حق إن
كل   إزالةمن خالل  باخلارج، حقوق مواطنيها ادلقيمُت على أكدت اليت الدول ىذه إحدى اجلزائرو  الوطنية،

 وأكدت والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلياة يف الفعلية اجلميع مشاركة العقبات اليت ربول دون
 الًتشح.االنتخاب و  وحق العمومية والوظائف ادلهام تقلد داخل وخارج الوطن يف ادلواطنُت بُت التمييز على عدم

 البالد، يف األمسى الدستور القانوين باعتبار دساتَتىا سلتلفاليت نصت  السباقة، لالدو  من تعترب فاجلزائر
اجلالية  أوضاع يف البحث الضروري فمن لذا. ادلواطن وتعزيزىا وحقوق العامة، احلريات تكرس ونصوصا أحكاما
 تها السياسية.، ومدى حجم مشاركوحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية اجلزائرية
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 الدراسة: أهمية 

تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تكشف عن واقع ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا من خالل 
. كما تبُت مدى تطورىا أو مستوى عملييت التصويت والًتشح ، وعلى2012-2002االنتخابات التشريعية 

من خالل العديد من  اجلاليةاسة تسعى إىل تعزيز دور ومكانة تراجعها بصفة عامة، باإلضافة إىل أن ىذه الدر 
 السبل والوسائل. 

كما تنبع أمهية الدراسة من كوهنا مسامهة يف رلال الدراسات التقييمية، اليت تربط ما بُت اخلطط الوطنية 
هجي للكشف عن سياسيا، وبُت نتائج ىذه اخلطط، شلا يسهل تشكيل أساس من اجلالية اجلزائريةللنهوض دبشاركة 

 نقاط الضعف والعمل على عالجها، ونقاط القوة والعمل على تعزيزىا.

 اختيار الموضوع: أسباب 

 موضوعية وذاتية: إن مربرات اختيار ىذا ادلوضوع تعود أساسا إىل أمهيتو اليت تنبع من عدة اعتبارات ومربرات     

  ،باستعمال مناىج تارخيية ادلشاركة،ر على تتبع مسارات يف اجلزائ اجلاليةاعتماد الدراسات اليت تناولت موضوع  -
فبالرغم من وجود دراسات سابقة يف ىذا ادلوضوع، إال أهنا ال تعدو أن تكون أوراق عمل أو مداخالت تلقى 

وعليو ميكن تبٍت منهجية تدخل ، سياسيااجلالية اجلزائرية خالل ملتقيات أو منتديات وطنية أو دولية حول مشاركة 
 اجلزائرية يف احلياة السياسية اجلاليةيهدف إىل بناء فهم تأويلي دلشاركة ، إطار ربليلي ومنهجي ومفهومي عام ضمن

 اجلزائرية عن ادلشاركة السياسية . اجلاليةيسمح بدراسة أسباب وعوائق عزوف 

فة خاصة، باعتبارىا اكرب ادلوجودة يف فرنسا بص واجلزائرية، حداثة ادلوضوع، اذ شكل موضوع اجلالية بصفة عامة -
يف اخلارج مباشرة  اجلزائريةوالذي مس اجلالية  ،6102موضوع الساعة، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة جالية 

 األعالم وسائلما وجو  ىذا ،اإلنساناجلالية ومنظمات حقوق  أوساطجدال كبَتا بُت  أثارين أ منو.يف مادتُت 
مرغوبا لتقدمي مرجع سيغطي مساحة ا ادلوضوع، وىو ما جيعل من تناولو ربديا الداخلية واخلارجية لالىتمام هبذ

األصل بوطنها  وعالقتهااركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا، شحبثية فتية. كما سيتيح تتبع ومراقبة تطورات ادل
 )اجلزائر(.
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اركة اجلالية اجلزائرية يف فرنسا يف احلياة زلاولة التعرف على العوامل احلقيقية الكامنة وراء مشاركة / عدم مش -
، السياسية، اإلداريةالقانونية،  اآللياتومدى مالئمة التشريعات الوطنية والدولية من خالل العديد من  السياسية،

 يف توسيع حظوظ اجلالية سياسيا. والثقافية االجتماعية، االقتصادية،

 أوروباالدولية اليت شهدهتا  واألحداث، خاصة يف ظل ادلتغَتات عرف على واقع اجلالية اجلزائرية يف فرنساتال -
واليت كانت يف كل مرة  ،وعمليات االغتياالت ادلتواصلة إرىابيةوفرنسا على وجو اخلصوص من اعتداءات ، عموما

حيث ، انتشار ما يعرف باالسالموفوبيا يف فرنسا إىل أدىشلا ، اجلزائريُت غاىل ادلسلمُت و باخلصوص إىلتنسب 
دون ان ننسى الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت ، معلى اجلزائريُت يف فرنسا وتراجع مكانته األخَتاثر ىذا 
دفعتنا للبحث يف ىذا كلها عوامل ....  وإقصاءاجلالية، مع ما يصطحبها من سبييز عنصري وهتميش  أبناءيعيشها 

يف اجلزائر ونقل  أوللجالية اجلزائرية سواء يف فرنسا رسم الواقع احلقيقي  ادلوضوع والذي سنحاول من خاللو
 واليت من شاهنا ان تأثر على حجم ادلشاركة السياسية عندىا وادلساس بادلواطنة لديها. ،انشغاالت اجلالية

 هتدف الدراسة إىل: :الدراسة أهداف 

 التعرف على مفهومي ادلشاركة السياسية واذلجرة بصورة مفاىيمية ونظرية. -

 ونتائج ىذه اذلجرة. أسبابمن خالل التعرف على ، فرنسا إىلاذلجرة اجلزائرية  على خلفياتالتعرف  -

 سياسيا. اجلاليةادلتاحة دلشاركة  و االسًتاتيجياتوادلخططات  الوقوف والتعرف على سلتلف ادلقومات -

التصويت والًتشح  على مستوي عملييت وذلك ،اجلزائريةللجالية زلاولة التعرف على واقع ادلشاركة السياسية  -
 . 2012-2002 يف االنتخابات التشريعية

 اجلزائرية. للجاليةدون مشاركة فاعلة  ربول زلاولة تشخيص األسباب ادلوضوعية والذاتية اليت -

اجلزائرية يف احلياة  اجلاليةادلقًتحة من أجل تفعيل وتعزيز دور  السبل وااللياتتقدمي وعرض رلموعة من  -
 السياسية.

 لسابقةا الدراسات : 

       زلل الدراسة بالصيغةتناول ادلوضوع  مرجع أي السابقةللدراسات واألدبيات  ادلسح عملية ربص مل
أن  إال، "6106-6112السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا من خالل االنتخابات التشريعية المشاركة  "

اليت تناولت  والتقارير وادلقاالت الكتب من امعترب  عدداالباحثون  فردأ فقد ووثقل ادلوضوع بالنظر حلداثة ىو
 : نذكر أبرزىا من ،سلتلف يقتصر غالبا على ظروف اجلالية اجلزائريةيف سياق  ، ولكنادلوضوع



 مقدمة

 

 

5 

تناول  أينصفحة( 220)"الجالية العربية في دول المهجر: الدور و اليات تفعيله" كتاب منيسي امحد ، -
 أىميربز  أناذلجرات العربية منذ القدمي. حاول الكاتب  أنواعوحد وبُت ، بيةىذا الكتب مفهوم وتاريخ اذلجرة العر 

دور اجلالية العربية سواءا يف دول االستقبال او الدول العربية من  إىلبلد ادلهجر لينتقل  إىلاذلجرة العربية  أسباب
 األوروبيةالدول خاصة لوصل بُت اجلالية العربية ىي مهزة ا أن إذالناحية االجتماعية واحلضارية وحىت الثقافية 

اليت من شأهنا ان  اآللياتوالعربية. عدد الكاتب العديد من ادلشاكل اليت تواجهها اجلالية العربية  وقد رلموعة من 
ىذا الكتاب ومن خالل  أنالدول العربية. غَت  أوبدول ادلهجر  األمرترفع من مكانة اجلالية العربية سواء تعلق 

 جلالية العربية مل يتطرق دلوضوع ادلشاركة السياسية للجالية العربية.دراستو دلوضوع ا
موضوع اقتصادي  إىلوتطرق فيو الكاتب صفحة(، 641تحويالت العاملين العرب بالخارج)، زكي رمزي-

ذلجرة خيص اجلالية العربية وىي التحويالت ادلالية للعاملُت ادلهاجرين العرب. مت معاجلة ىذا ادلوضوع بدءا بتعريف ا
العربية فية استغالل الدول يك  إىللينتقل  اذلجرات مع الًتكيز على اذلجرة العمالية. أنواعوالتفرقة بُت   وادلهاجرين،

احللول  أىم وإعطاءالقطاعات اليت تساىم ىذه التحويالت يف انتعاشها،  أىمىي  لتحويالت مهاجريها وما
تح رلال االستثمار للمهاجرين وتشجيعهم على ذلك. غَت انو ادلقًتحة من اجل االستفادة من ىذه التحويالت كف

 اجلوانب السياسية للمهاجرين، واحلديث عن التفاعل االقتصادي والسياسي للجالية. إىلمل يتطرق 
حاول الباحث "، األوروبية –"انعكاسات الهجرة على العالقات المغاربية مذكرة ماجستَت لبوسعدية وىيب ،-
ذلجرة ادلغاربية ومن بينها اذلجرة اجلزائرية على العالقات االورومغاربية، ركز الباحث على تطور يربز انعكاسات ا أن

ظروف ومكانة ادلهاجرين  إىلانو مل يتطرق  إال أوروباللهجرة ادلغاربية ضلو  األوىلىذه العالقات وكذلك البدايات 
 للمهاجر ومدى سبتعهم باحلقوق السياسية . احلياة السياسية إىليف دول ادلهجر .ومل يتطرق سباما ادلغاربة 

، فحولنا من خالل إليوكما قلنا سابقا ان موضوع ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا مل يتم التطرق 
 أو، كأوضاع اجلالية اجلزائرية اجتماعيا أن نستقي البعض من جوانب الدراسةادلراجع السابقة اليت استعنا هبا 

احلقبات التارخيية السابقة كمسامهتها يف ثورة التحرير  أودور اجلالية اجلزائرية يف الفًتات  إىل إضافة.اقتصاديا..
 الوطنية.

 الدراسة حدود : 
 :الحدود المكانية 

يعد التصور الدميقراطي ىو الطرح األوحد وادلنتشر بفعل العمولة، لذلك سارعت أغلب الدول لاللتحاق 
طرح، واجلزائر ىي جزء من القرية األرضية، واليت جعلت منها شبكات ادلعلومات واالتصال بالركب وتبٍت ذلك ال
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تصغر دبرور الزمن، وإحدى الدول اليت غَتت مسارىا العام لتتحول من النهج االشًتاكي إىل الفكر الدميقراطي 
ودبا ان الدراسة ، دولة او خارجاة السياسية منها للجميع دون سبيز بُت ادلواطنُت داخل الالقائم على احلرية، خاص

زبتص باجلالية اجلزائرية يف فرنسا، ميكن حصر دراستنا جغرافيا يف الدولة اجلزائرية، وكذلك الدولة الفرنسية، فهي 
 مستوحاة من واق اجلالية اجلزائرية يف فرنسا.

 :الحدود الزمنية 

وادلتمثلة يف االنتخابات التشريعية ، سبة انتخابيةادبنإن الفًتة الزمنية اليت ستدور حوذلا الدراسة، مرتبطة      
بالبًت إذا مل يتم التطرق إىل ما عرفتو اجلزائر يف الفًتة  ىذه الدراسة ستكون موسومة، ولكن 2002-2012

فهم  نو الأ. حيث 2012-2012االنتخابات ادلوالية أي  وأيضا، للجاليةالسابقة من مشاركة سياسية 
األحداث إال دبعرفة التاريخ، كون أن أحداث الدراسة والظواىر اليت زبضع للتحليل مل توجد من العدم، بل ىي 

 .سياسيا يف اجلزائراجلالية شاركة محلقة من حلقات التطور الذي يعرفو رلال 

 تسعى اإلشكالية اليت ميكن صياغتها إىل ربقيق ىدفُت رئيسيُت: :اإلشكالية 
  :خاصة بعد « ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية» ىو تغطية العجز الذي تعانيو دراساتو هدف نظري

 ، وما يتطلبو ىذا ادلفهوم من عدم التمييز بُت ادلواطنُت.مرحلة دخول اجلزائر ذبربة الدميقراطية

  :دلشاركة، ىو كشف وفهم طبيعة ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية، وزلاولة تعزيز ىذه اهدف عملي
 من خالل إعطاء آفاق تطلعية تكون كمقياس لنجاح العملية.

 وانطالقا شلا سبق ميكن طرح تساؤل مركزي وزلوري بالشكل التايل:

فيما يتمثل واقع المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا من خالل االنتخابات التشريعية   
 ؟6112-6106

 فكيكو إىل رلموعة من التساؤالت تتمحور حول: وبغرض تبسيط ىذا التساؤل ضلاول ت

 ما ىي مضامُت مفهومي ادلشاركة السياسية واذلجرة؟ -

 ونتائج اذلجرة اجلزائرية ضلو فرنسا؟ أسبابما ىي  -

من قبل  يف فرنسا لتفعيل ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية اسًتاتيجيو  ىل كان ىناك زبطيط تنموي -
 احلكومة اجلزائرية؟

 أساسها يف النصوص والتشريعات القانونية ؟ يف فرنسا ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية ىل ذبد -
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 ما ىي النتائج اليت ربققت يف ىذا اجملال على أرض الواقع؟ -

 ؟يف فرنسا اجلزائريةللجالية سع و ما ىي ادلعوقات اليت ربول دون مشاركة سياسية أ -

 اسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا؟سبل تفعيل ادلشاركة السي أىميف ما تتمثل  -

 الدراسة: فرضيات 

 انطالقا من اإلشكالية احملددة ذلاتو الدراسة، ضلاول أن صلعل من التحليل والدراسة يبٌت على الفرضيات التالية:     

ياسية إن ادلقومات واالسًتاتيجيات ادلطبقة من طرف احلكومة اجلزائرية مل تؤدي إىل تنمية وتفعيل ادلشاركة الس .0
 للجالية اجلزائرية يف فرنسا.

للسياسات اليت تطبها الدولة الفرنسية على اجلالية اجلزائرية اثرىا على حجم ادلشاركة السياسية ذلذه اجلالية يف  .6
  .مشاركتها يف احلياة السياسية

 لديهم.كلما زاد مستوى التنشئة السياسية ألفراد اجلالية اجلزائرية يف فرنسا، زادت نسبة ادلواطنة  .3

وادلتمثل يف حالة العزوف السياسي يف اجلزائر يؤثر على الوضع السياسي  ،ان الوضع السياسي الداخلي .4
 اخلارجي للجالية اجلزائرية يف فرنسا.

 الدراسة منهجية:  

منهجية معينة  قواعد باعتمادىا األخرى والكتابات االجتهادات باقي عن األكادميية الدراسات تتميز      
ظواىر معقدة  ىي عموما السياسية الظواىر اعتبار أن وعلى الدراسة، زلل الظاىرةإىل كشف حقائق  للوصول

 زلل خصوصية ادلوضوع ، وانسجاما معواحدخالل منهج  منومركبة متعددة األبعاد وادلتغَتات يصعب دراستها 
 "6106-6112التشريعية  االنتخابات"المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا من خالل  الدراسة

 : يشمل هبا، واإلحاطة الدراسةاجلوانب ادلتعددة للظاىرة زلل  لكشف منهجي دبركب االستعانة سيتم

 من ويتألف ،إىل فهم ادلتغَتات ادلربوطة باألوضاع القائمة ووزهنا للوصولأداة أساسية  يعد التاريخي: المنهج -
اإلنساين بطريقة علمية منظمة ودقيقة ضلو احلقيقة العلمية  لعقلا عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة ومًتابطة تقود

علماء  التزويد يعد مصدر دراسة الظواىر السياسية وتعقب مسارىا لكونو يفبدور حيوي وأصيل  ويطلع ،التارخيية
ي لتتبع تطورات ىذا ادلنطلق سيتم اعتماد ادلنهج التارخي ومن ،دلنطوق النظرية ادلنفيةالسياسة باألدلة ادلثبتة أو 

 السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا. التارخيية اليت شهدىا ادلشاركة السياسيةاألحداث 
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تطور احلقوق  إىل إضافة، فرنسا إىلاذلجرة اجلزائرية لتتبع ميالد وتطور ظاىرة اعتمدنا على ادلنهج التارخيي 
غاية دستور  إىل، 0623بدءا بدستور، شحالسياسية يف اجلزائر خاصة فيما خيص احلق يف االنتخاب والًت 

نتائج االنتخابات التشريعية للجالية اجلزائرية يف العهدات  إظهاريف زلاولة كذلك هبذا ادلنهج   واستعنا. 6102
 .6106-6112اليت سبقت العهدة التشريعية 

بُت الظواىر، أي أهنا مطلب  ادلقارنة دبعناىا العام تعٍت الوقوف على أوجو االختالف واالتفاق المنهج المقارن:-
رئيسي يف التحليل العلمي ألي ظاىرة، وادلقارنة متضمنة بطبيعتها يف أي زلاولة للتحقق من صحة الفروض 
ولتحقيق ىدف العلم من دراسة التباين واالختالف أو التماثل بُت الظواىر الواقعية، وربديد الشروط والظروف 

فاق. ويستخدم ىذا ادلنهج على نطاق واسع يف الدراسات السياسية، حيث اليت تقف وراء ىذا االختالف أو االت
 يسمح دبقارنة الظاىرة زلل الدراسة بظاىرة أخرى يف مكان آخر وظروف أخرى، هبدف تقييم الظاىرة ادلدروسة.

مشاركة  فقد استعنا هبذا ادلنهج يف العديد من احملطات، حيث نقوم مثال بإجراء مقارنات منهجية حول نسبة     
 (6112-6116)عهدة  اجلالية اجلزائرية يف التصويت والًتشح من خالل ثالث عهدات وىي:

احلقوق السياسية ، كما نلمس كذلك ادلقارنة من خالل (6102-6106)وعهدة( 6106-6112)عهدةو 
اجلالية  رادألفنسب التصويت ، وكذلك إجراء مقارنة حول 2012بل وبعد التعديل الدستوري قللجالية اجلزائرية 

 نسب تصويت. اعليي منطقة تكون فيها أ و ،يف االنتخابات التشريعية يف كل من الشمال الفرنسي واجلنوب
ادلنهج اإلحصائي ىو عبارة عن استخدام الطرق العلمية والرياضية يف معاجلة وربليل  :اإلحصائي المنهج -

 لك عرب عدة مراحل:ويتم ذ ،لبيانات وإعطاء التفسَتات ادلنطقية ادلناسبة ذلا
 .مجع البيانات اإلحصائية عن ادلوضوع  .0

 عرض ىذه البيانات بشكل منظم وسبثيلها بالطرق ادلمكنة. .6

 ربليل البيانات. .3

 تفسَت البيانات من خالل تفسَت ما تعنيو األرقام اجملمعة من نتائج. .4

نسب حقيقية، وبالتايل تقدمي أرقام  وعليو ساعدنا ىذا ادلنهج يف اإلدلام بالظاىرة ادلدروسة، وإدراكها عن طريق
...، الًتشح أومن خالل عملية التصويت ، سواء يف فرنسا اجلزائرية للجاليةإحصائية حول ادلشاركة السياسية 

عامة حول االنتخابات  إحصائياتفرنسا .وكذلك عرض  إىلزبص اذلجرة اجلزائرية  إحصائياتتقدمي  إىلباإلضافة 
 الوطن وخرجو. داخل 2012-2002التشريعية 
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نقوم من خالل ىذا ادلقًتب بدراسة أىم ادلواثيق وادلراسيم والدساتَت الرمسية واليت سبكننا من  المدخل القانوني:-
 .-منهج ربليلي الوثائق  -رصد الظاىرة زلل الدراسة، 

الدولة دراستنا لدساتَت استعنا بالكثَت من ادلواثيق واالتفاقيات سواء كانت دولية أو إقليمية، وكذلك  ففي رسالتنا
 .2012، 1662، 1696، 1622، 1623 ادلختلفة منذاجلزائرية 

 تبرير خطة الدراسة: 

 يت:فصول كاآلأربعة  ىلإ الدراسة تقسيم األبعاد وادلتعددة ادلتشابكةطبيعة ادلوضوع  اقتضت

احث  تضمن ثالثة مبوالذي للمشاركة السياسية،  والنظري ادلفاىيمي التأصيل :الفصل األول
 :التاليةادلطالب االربع  ىذا ادلبحث نا ضمن، فقد تناولادلشاركة السياسية دلاىية األولخصص ادلبحث :كاأليت

مستويات وأشكال  وكذلك أمهية ودوافع ادلشاركة السياسية وأىم العوامل ادلؤثرة فيها.و تعريف ادلشاركة السياسية، 
ستويات ادلختلفة للمشاركة السياسية من الطروحات الغربية كل من ادلاىل  فيو  تطرقناحيث  ادلشاركة السياسية،

إىل وضمن ادلطلب الرابع تطرقنا  وأخَتاادلشاركة السياسية،  شكالأتناولنا  أخرىوالعربية ذلذه ادلستويات، ويف نقطة 
ادلفاىيم  ادلبحث الثاين فقد تضمن عالقة ادلشاركة السياسية ببعض أما وميكانيزمات ادلشاركة السياسية. قنوات

وكان ادلبحث الثالث  ، الدميوقراطية، واحلكم الراشد.اإلنسان: التنمية السياسية، حقوق األخرى وىذه ادلفاىيم ىي
 .نظري لتفسَت وربليل ظاىرة ادلشاركة السياسية من الناحية النظرية إطارعبارة عن 

 :اآلتيةضمن ادلباحث الثالث فرنسا  إىل اجلزائريةاذلجرة  خلفياتفخصص لدراسة  :الفصل الثاني أما
انو من  إذ  ،باعتبار اذلجرة عنصر رئيسي يف رسالتنا، اجلانب ادلفاىيمي والنظري للهجرة وىو األولتضمن ادلبحث 

 أمامعو. ة التعامل ينستطيع فهم سلوك ادلهاجر وكيف، خالل فهم ظاىرة اذلجرة خاصة يف ظل النظريات ادلفسرة ذلا
، األمنيةالسياسية،  األسباب أسباب ودوافع ىجرة اجلزائريُت إىل فرنسا. وتضمن كل من ادلبحث الثاين: فقد عاجل

والدوافع يف البلد  األسباباالقتصادية، االجتماعية، والثقافية، واليت شكلت كلها دوافع للهجرة سواء كانت ىذه 
زائرية إىل فرنسا، حيث بينا ماىي نتائج اذلجرة اجل إىلالبلد ادلستقبل. يف حُت تطرق ادلبحث الثالث  أو األصلي

نتائج ىذه اذلجرة على ادلستوى االقتصادي والسياسي،  إىل إضافة، رة اىل فرنساجىم الفئات اجملتمعية ادلهاأ
 .ادلطالب الثالث ادلالية من خالل ، وكذلك على ادلستوى االجتماعي والثقايف
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 للمشاركة السياسية للجالية احملددةًتاتيجيات واالسادلقومات  إىلفقد تطرقنا الفصل الثالث خبصوص  أما
ادلقومات اجلزائرية ادلقيمة يف فرنسا، والذي بدوره قسم اىل ثالثة مباحث كالتايل: خصص ادلبحث االول دلعاجلة 

ربع أ إىلا ضمن ىذا ادلطلب االسًتاتيجيات القانونية ادلوجهة لفائدة اجلالية اجلزائرية يف فرنسا، حيث تطرقنو 
االتفاقيات األساسية حلقوق مت فيها عرض كل من ادلقومات واالسًتاتيجيات القانونية سواء على مستوى  .مطالب

االنسان، او االتفاقيات اخلاصة حلقوق االنسان، وكذلك على مستوى التشريعات الوطنية االساسية والعادية 
 ادلوجهة لفائدة اجلالية اجلزائرية ادلقيمة يف اخلارج.

واالسًتاتيجيات االسًتاتيجيات السياسية واالقتصادية ادلقومات و  إىلنا فيو ثاين فقد تطرقادلبحث ال أما
ادلوالية : مكانة اجلالية الوطنية  األربعةاجلزائرية يف فرنسا من خالل ادلطالب  للمشاركة السياسية للجالية احملددة

 و ادلؤسسات والتخطيط االسًتاتيجي، األولالسياسية ضمن ادلطلب  واألحزابباخلارج يف اخلطاب السياسي 
النموذج الفرنسي يف إدارة سياسة اذلجرة و احملفزات ادلالية  أمايف ادلطلب الثاين،  ،ادلوجو للجالية الوطنية باخلارج

 الثالث والرابع على التوايل. ادلطلبُتوسياسات التحويالت ادلالية للجزائريُت ادلقيمُت باخلارج ضمن 
للمشاركة  احملددةواالسًتاتيجيات االسًتاتيجيات االجتماعية والثقافية لث ادلقومات و ادلبحث الثا وأخَتا

استحداث اجلالية من السكن يف اجلزائر، و  مت عرض كل من حق استفادة نيا، اجلزائرية يف فرنسا السياسية للجالية
مث  ،ة باجلالية الوطنية ادلقيمة باخلارجصناديق بالقنصليات اجلزائرية لنقل اجلثامُت، و برنامج اجلامعة الصيفية اخلاص

على  األربعةاجلزائرية يف فرنسا وتعليم اللغة العربية واألمازيغية، وذلك من خالل ادلطالب  اإلسالميةالسياسة 
 .التوايل

ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا عن طريق  لواقع حاولنا فيو عرضالذي : الرابع الفصل ليليو
ضمن ثالث مباحث كل مبحث جاء ليبُت ىذا  2012-2002الًتشح لالنتخابات التشريعية يت و التصو 

الواقع. فقد تناول ادلبحث األول: ادلقاصد العامة للمشاركة السياسية للجالية، وذلك من خالل أمهية ودوافع ىذه 
عالقة مشاركة اجلالية وادلواطنة. اما ادلشاركة باإلضافة إىل مستوياهتا، والتعرف على ادلشاركة الرشيدة للجالية، و 

ادلبحث الثاين فتناول الظروف العامة اليت تعيشها اجلالية اجلزائر يف فرنسا وانعكاسها على ادلشاركة السياسية. 
دور االعالم واحلزب اليميٍت ادلتطرف يف وتأثَته على اجلالية اجلزائرية و ا اإلسالموفوبيا يف فرنسوذلك من خالل 

ثرمها على اجلالية أاريس ومنوذج االنصهار الفرنسي و ة اجلالية اجلزائرية يف فرنسا. انتفاضة ضواحي بتشويو صور 
  اعي للجالية اجلزائرية يف فرنسا.اجلزائرية. الوضع االقتصادي واالجتم
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ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية ادلقيمة بفرنسا من خالل عمليت تضمن  ادلبحث الثالث: وأخَتا
.حاولنا أن نبُت فيو اإلطار العام لالنتخابات 2012 -2002تصويت والًتشح يف االنتخابات التشريعية ال

مكانة ودور اجمللس الشعيب الوطٍت وعالقتو باجلالية الوطنية ادلقيمة و  يف اجلزائر. 2012- 2002التشريعية 
من خالل عمليت التصويت والًتشح باخلارج. وكذلك تفسَت السلوك االنتخايب للجالية اجلزائرية يف فرنسا 

 . 2012 -2002لالنتخابات التشريعية 
معوقات ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسا وأىم  واألخَت الخامسالفصل يف حُت يستهدف 

اثر ادلعوقات القانونية والسياسية : األولتضمن ادلبحث  سبل تفعيلها. وبدوره تناول ثالث مباحث.اليات و 
، وذلك على مستوى قانون االنتخابات ومسألة قتصادية على ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنساواال

ادلناخ االنتخايب يف اجلزائر وطبيعة النظام احلزيب، القنصليات اجلزائرية يف فرنسا ومشكلة احلصول  مزدوجي اجلنسية،
 ربويل واستغالل التحويالت ادلالية للمهاجرين اجلزائريُت.على وثائق احلالة ادلدنية دبقابل مايل واخَتا تأخر 

ادلعوقات االجتماعية والثقافية واالعالمية على ادلشاركة السياسية  ألثرما ادلبحث الثاين فقد خصص أ
وبدوره تناول كل من مشكلة نقل اجلثامُت اىل ارض الوطن وغالء تذكرة اخلطوط اجلوية  للجالية اجلزائرية يف فرنسا.

فشل السياسة السياحية ، عجز الدولة يف احلفاظ على اللغة والثقافة اجلزائرية لدى أبناء اجلالية يف اخلارج، جلزائريةا
 السليب على اجلالية اجلزائرية يف فرنسا. اإلعالميالتأثَت  خَتاأو  اجلزائرية يف استقطاب أبناء اجلالية اجلزائرية

وىي عبارة عن  .ل ادلشاركة السياسية للجالية اجلزائرية يف فرنسايف الدراسة تناولنا سبل تفعي مبحث وكآخر
وكذلك للمنظمات احلكومية الغَت حكومية واليت من شاهنا ، رلموعة اقًتاحات موجهة للحكومة اجلزائرية والفرنسية

 تفعل ىذه ادلشاركة. أن
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 8تمهيد
ائية عبملة من العوامل االجتماعية كاالقتصادية م ؾبتمع دبثابة احملصلة النهتعترب اؼبشاركة السياسية يف أ

كنظامو السياسي كظباهتما كآليات اؼبعٍت افر يف ربديد بنية اجملتمع ، تتضكاألخالقيةكاؼبعرفية كالثقافية كالسياسية 
اؼبشاركة، الذم بات معلما  مبدأمع  مبط العالقات االجتماعية كالسياسية كمدل توافقهاا ربدد ، كمانشغاؽبما

 رئيسيا من معادل اجملتمعات اؼبدنية اغبديثة.
 أفيبكننا  مبدأمبادئ الدكلة الوطنية اغبديثة،  أىمديبقراطي من  مبدأ، فإف اؼبشاركة السياسية أخرل كبعبارة

 األنظمةتقـو على اؼبواطنة كاؼبساكاة يف اغبقوؽ كالواجبات من  الديبقراطية اليتوطنية مبيز من خاللو األنظمة ال
يقيم فرقا نوعيا بُت نظاـ كطٍت ديبقراطي قوامو  االحتكار. مبدأالتسلطية اليت تقـو على  أك الشموليةاالستبدادية، 

تسلطي قوامو التحاجز االجتماعي  أك اعبدرل، كنظاـ مشورل كحدة االختالؼ كالتنوع كالتعارضك الوحدة الوطنية، 
 .صباىَتياتولد عنفا  أفالكامنة اليت يبكن  األىليةكاغبرب 

اؼبشاركة السياسية ىي التعبَت العملي عن العقد االجتماعي الطوعي، ال يف مفهومو  أفكعليو يبكن القوؿ 
تعيد  أهنا أمالعقد االجتماعي،  إنتاجإعادة  ، إذ يبكن للمشاركة السياسيةأيضافحسب، بل يف كاقعو العملي 

الوحدة الوطنية، من خالؿ االعًتاؼ باغبقوؽ الناصبة عن االعتماد اؼبتبادؿ بُت ـبتلف الفئات االجتماعية،  إنتاج
 االجتماعي على الصعيدين اؼبادم كاؼبعنوم. اإلنتاجكإسهاـ كل منها يف عملية 

كاليت تصنعها معادلة الشراكة)صباىَت=نسق  ديبقراطيةكمن ىذا اؼبنطلق أصبحت اؼبشاركة السياسية مرادفة لل
 يف ظل ظركؼ التوجو األحادم العاؼبي يف إطار غياب البدائل. أقبعسياسي(، كأسلوب غبياة 

 مباحث حبيث: الثث إذلكعليو يبكن تناكؿ ىذا الفصل من خالؿ تقسيمو 
اساسية .خصص اؼبطلب االكؿ  كيضمن اربع مطالب ،اؼبشاركة السياسية ماىية :األولالمبحث يتناكؿ 

أنبية كدكافع اؼبشاركة السياسية كأىم العوامل اؼبؤثرة اما اؼبطلب الثاين فقد تناكلنا فيو  .تعريف اؼبشاركة السياسيةل
لنختم ىذا اؼببحث باؼبطلب االخَت  ستويات كأككاؿ اؼبشاركة السياسية.لننتقل للمبحث الثالث موسوما دب فيها.

 كميكانيزمات اؼبشاركة السياسية . قنواتكالذم تناكؿ 

، كالذم بدكره وبتوم على فيتضمن :عالقة اؼبشاركة السياسية ببعض اؼبفاىيم االخرل المبحث الثانياما 
اؼبشاركة السياسية كحقوؽ ، اؼبشاركة السياسية كالتنمية السياسية ربعة مطالب كىذه اؼبفاىيم ىي على التوارل:أ

 .اؼبشاركة السياسية كاغبكم الراكد، ك الديبقراطيةك  اؼبشاركة السياسية، اإلنساف
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حيث تطرؽ فيو ضمن ، االذباىات النظرية يف دراسة اؼبشاركة السياسية: المبحث الثالثيف حُت تضمن 
االذباىات ، ضمن اؼبطلب االكؿ. ك االذباىات التقليدية يف دراسة اؼبشاركة السياسية مطالبو االربعة اذل كل من

يف اؼبطلب الثاين، اما اؼبطلب الثالث فقد  سة اؼبشاركة السياسية )االذباىات االجتماعية اغبديثة(اغبديثة يف درا
نظرية التحديث  لنختم ىذا الفصل دبطلب رابع تضمن االذباىات النسوية يف دراسة اؼبشاركة السياسية.تناكؿ 

 السياسي.
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 المشاركة السياسية ماىيةاألول8  المبحث
كمعرفة أنبيتها كدكافعها، ، تقتضي دراستنا ؼبفهـو اؼبشاركة السياسية، التطرؽ لتعريف اؼبشاركة السياسية

 كربليل مستوياهتا كأككاؽبا، كالوقوؼ على ميكانيزماهتا اؼبختلفة.
 كعلى ىذا األساس سوؼ نقسم ىذا اؼببحث إذل أربعة مطالب أساسية نتناكؽبا كاآليت:

 ف المشاركة السياسية 8 تعرياألول المطلب
بالبساطة، باعتبارىا  ال يتسممفهـو  أهنالقد تنوعت كتعددت التعاريف اؼبعطاة للمشاركة السياسية، ذلك 

السياسية تعاريف متفاكتة،  فللمشاركةكعليو 1عليها طابعها اؼبركب. ما يضفييف نفس الوقت، كىو  قيمة كآلية
 ع جامع ؽبا.تعريف مان إذلدل يتوصل فقهاء القانوف  حيث

السياسة مث اؼبشاركة تعريف كل من  إذلتعريف اؼبشاركة السياسية البد من التطرؽ  إذلكمن أجل الوصوؿ 
 يلي: أف نوضحو فيما ما سنحاكؿكىو 

 الفرع األول8 تعريف المشاركة
 :كباكؿ أف نعرؼ اؼبشاركة لغة مث نعرفها اصطالحا، كذلك كفق ما سنتعرض لو ضمن النقطتُت اؼبواليتُت

 8 تعريف المشاركة لغةأوال
" اليت Participare"من إسم اؼبفعوؿ للكلمة الالتينية"Participationقة من"اؼبشاركة لغة مشت

، كبذلك فإف كلمة مشاركة تعٍت " كيعٍت" القياـ بو"Compar"جزء" ك" كيعٍتPars: تتكوف من جزئُت
"، إضافة اذل تعبَتىا عن Participcione"كباإلسبانية" participation"" اكto take partحرفيا"
 2"التعاكف" ك"االكًتاؾ". معاين

ة مشاركة جاءت كلمة الشركة أك الشرؾ)بكسر الشُت( دبعٌت: قد ما يف اللغة العربية فإف أصل كلمأ  
، فهو ربط بُت الفردم ، دبعٌت كاف لو نصيب فيوالشيء.فيقاؿ كارؾ يف 3كتشاركا، ككارؾ أحدنبا اآلخر اكًتكا
 .4ليكالك

 

                                                           

 .11(، ص2007اؼبتحدة: مركز االمارات للدراسة كالبحوثاالسًتاتيجية،)االمارات العربية  األردنية للمرأةالمشاركة السياسية جالؿ ىاكم عزة،  -1
 .50(، ص2004ار اعبامعات اؼبصرية،)القاىرة: د،أصول العلوم السياسيةؿبمد طو البدكم،  -2
التنمية، كلية  اعاجتمأطركحة دكتوراه بعلم "،1003-2741التقنين األسري نموذجا الجزائر. آليات "المشاركة السياسية في  سعاد بن قفة، -3

 .16،ص2012-2011العلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،
 .237(، ص1998)األردف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، 1، طعلم االجتماع السياسيإبراىيم ابراش،  -4
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 8اصطالحا تعريف المشاركة ثانيا8
 نوضحها كاآليت: أفإف التعريف االصطالحي للمشاركة يتجسد من خالؿ عدة تعاريف كباكؿ 

غبر كالواعي يف صياغة مبط اغبياة يف االفرد من خالؽبا باإلسهاـ  :"العملية اليت يقـو أهناتعرؼ اؼبشاركة على -
 .1"ياسيةكاالجتماعية كالس قتصاديةالنواحي اال

نفس  ىوركز ىذا التعريف على جعل اؼبشاركة عملية تتميز بالطواعية كاغبرية فاؼبواطن غَت ؾبرب على فعلها. ك  
 كالذم بدكره ركز على العمل التطوعي عبميع األفراد. "نافع مجدأنهى محمد " إليوت التعريف الذم ذىب

 ،لدل األفراد الوجدانية للمشاركة األىداؼ جودك  عرؼ اؼبشاركة بأهنا" بلوم"" يف تعريف مبٍت على تصنيف-
 القرارات كتنفيذىا أك اؼبتابعة كالتقييم، ازباذيف  سواء باؼبشاركة ،البيئية معرفية غبل مشاكلهم أىداؼ إذلكربوؽبا 

 .2"مهارية أىداؼمن خالؽبا  فراداألكاليت يكتسب 
، تساىم يف فيما بعد اذل اىداؼ معرفيةتتحوؿ  ةكجداني أىداؼأف اؼبشاركة عملية نابعة من  يوضح ىذا التعريف

 اىدافا معرفية. األفراد على اكتساب ما يعملالقرار كمتابعتو كتنفيذه، هبدؼ حل اؼبشاكل البيئية، كىذا  ازباذ
 ك السياسة اليت تتبناىا الدكلة ىي ؿبصلة افكار كمناقشةا"أف يكوف القرار السياسي،  بأهناكما عرفت اؼبشاركة -

 3من اؼبواطنُت، الذين يتأثركف هبذا القرار اك تلك السياسة". صبهرة
القرار السياسي للدكلة، الذم قد مت نقاكو من  كازباذمسانبة اؼبواطنُت يف صنع  وبصر ىذا التعريف اؼبشاركة بأهنا

 بو. كيتأثركف-اعبمهور-طرفو
ص، يف كضعية صباعية تشجعو الذىٍت كالعاطفي للشخ فإف اؼبشاركة تعٍت االندماج" ديفيسث كي" كحسب-

 .4معهم" على اؼبسانبة يف ربقيق أىداؼ اعبماعة كربمل اؼبسؤكليات
يف ربقيق  اؼبشاركة يف إدماج ذىٍت كعاطفي للفرد كلكن يف صورة صباعية من كأهنا أف تساىم "ث"كي رسم

 أىداؼ ىذه اعبماعة.
ية يكتسبها الفرد من خالؿ التنشئة هنا عملية اجتماعأ" اؼبشاركة بحامد خزعل العنزي" يف حُت عرؼ-

االجتماعية دبؤسساهتا اؼبتعددة، كتنطوم على نوعُت: يتمثل األكؿ يف اؼبشاركة النظامية اك اؼبؤسسية يف قوة العمل 
                                                           

 ،(2001: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،دريةاالسكن) مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلية 8التنمية والمجتمعطلعت ؿبمود، مناؿ  1-
 .106ص

 .107، ص(2000عة كالنشر كالتوزيع، )القاىرة: دار الغريب للطبا سيكولوجية المشاركة السياسيةطارؽ ؿبمد عبد الوىاب،  -2
 .701.س.ف(، صت الوحدة العربية، ب)بَتكت: مركز دراسا مظاىر المشاركة السياسية في موريتانيا ؿبمد االمُت كلد سيدم باب، -3
االجتماع ، مذكرة ماجستَت يف علم "جامعة منتوري قسنطينة-دراسة ميدانية-واقع المشاركة السياسية لدى طلبة الجامعة"إيباف بوصبوعة،  -4

 .44، ص2007كلية اآلداب كالعلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعة باجي ـبتار، عنابة،   التنمية باؼبشاركة،



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

21 

سواءا كانت نابعة من البناء  ربد من فعاليتها الوطنية، كيتحدد النوع الثاين يف اؼبشاركة يف اعبمعيات التطوعية اليت
 1من أفراد اجملتمع أنفسهم. أكاعي، االجتم

يقر ىذا التعريف أف اؼبشاركة ىي فعل يكسبو الفرد من خالؿ عملية التنشئة االجتماعية، يتمثل ذلك يف ؾبالُت 
 نبا:

المجال دبعٌت اؼبسانبة يف االقتصاد كأيادم عاملة يف اجملاؿ االقتصادم، أك من خالؿ  المشاركة االقتصادية8
 .األىداؼ، كذلك من خالؿ االندماج يف اعبمعيات التطوعية لتحقيق صبلة من دماتياالجتماعي أو الخ

، كالدارسُت على اهنا سلوؾ يف ذىن اؼبنظرين ترتسممن خالؿ التعاريف السابقة الذكر، يالحظ أف اؼبشاركة 
 عن قناعة اجملتمع. نابعكل القطاعات كاؼبؤسسات داخل كاعي، ىادؼ كعاقل، كامل عبميع اجملاالت، كىبص  

 . كاألخالقيةككعور باالنتماء كاؼبسؤكلية االجتماعية 
"اؼبشاركة ىي فبارسة يومية،  التارل: اإلجرائيالتعريف  للمشاركة نضع أف اخًتنا األساسكعلى ىذا 

ا كاعبماعات، نابعة عن قيم أخالقية كثقافية، يتم من خالؽب رظبية لألفرادكمسانبة فعلية كاملة ككاملة، رظبية كغَت 
كالسياسية، هبدؼ ربقيق  االقتصادية كاالجتماعية األنشطةيف كل  التفاعل مع القيادات اؼبختلفة داخل اجملتمع

 .2"اؼبصلحة العامة كالتنمية الشاملة
إعطاء ىذا التعريف كتعريف إجرائي ؼبا مشلو من معاين كتعابَت للمشاركة، حيث جعلها كممارسة  ارتأينا
كاعبماعات، عن طريق التفاعل مع ـبتلف  لألفرادؼبسانبة الرظبية كغَت الرظبية ؿ ا، من خالانقطاعيومية دكف 

 قيادات اجملتمع كالغرض منها ربقيق ما يعرؼ بالصاحل العاـ.
 الفرع الثاني8 تعريف السياسة

 يلي: كذلك فيما إعطاء تعريف لغوم كاصطالحي ؽبا، من خالؿ السياسةيبكن تعريف 
 8ةأوال8 تعريف السياسة لغ

ف من الشؤكف الذم يعٍت صبيع أية باهنا كلمة تتعلق بشالالتين أكالعربية  اللغةكلمة سياسة يف   اكتقاؽيوحي 
مشتق من الفعل  كىو اسمالرياسة أك القيادة.  س دبعٌتو يف اللغة العربية مشتقة من الفعل س السياسة ككلمة الناس.
 3قاـ بو.سياسة دبعٌت  يسوس، كساس األمر أك ساس

                                                           

، مذكرة ماجستَت "الكويتية في قوة العمل الوطنية والجمعيات التطوعية المرأةاالبعاد االجتماعية المؤثرة على مشاركة ،" حامد خزعل العنزم -1
 .15-14، ص ص2006يف الدراسات االجتماعية، معهد البحوث كالدراسات العربية، القاىرة، 

 .45، صمرجع نفسو إيباف بوصبوعة، -2
 .19، صمرجع سبق ذكرهسعاد بن قفة،  -3
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كالسياسة  .اػبلق أكيسوس الناس دبعٌت يقودىم أك وبكمهم، كالسوس ىو أيضا الطبع يو جاءت مقولة كعل
ىنا ىو أمر الناس، فكلمة أمر كلمة كائعة  باألمريف الفكر الغريب ىي القياـ بأمر ما يصلحو، كاؼبقصود 

 االستعماؿ يف العربية دبعٌت حكم كدكلة.
كتعٍت  polis أك اليونانية اإلغريقيةالكلمة  إذلفمردىا  Policy ليزيةكلمة سياسة بالالتينية أك االقب  أما

 الدكلة أك اؼبدينة أك مكاف ذبمع اؼبواطنُت.
 8اصطالحاثانيا8 تعريف السياسة 

كعميقة، كيتم  ؼبا ؽبذا اؼبصطلح من داللة كاسعة يبكن إصباؿ ؾبموعة من التعاريف االصطالحية للسياسة
ة كتفكَت معُت هبسد حقيقاذباه  إذلكاليت ينتمي كل تعريف فيها  ،التعاريفة من إحصاء ؾبموع ذلك من خالؿ

 :ما يلي إذلارتأينا تقسيم ىذه التعاريف  كعليو اذباهمعٌت السياسة حسب نظر كل 
كاسع بُت العلماء كاؼبفكرين الغربيُت حوؿ تعريف معٌت السياسة  اختالؼىناؾ  السياسة في الفكر الغربي02-8

وبصي التعريفات الواردة بشأف السياسة لكثرهتا كتباين  أفباحث كاحد  ألم يبكن ، كالية االصطالحيةمن الناح
اختالفات  ىناؾ أفاآلراء اؼبختلفة حوؿ السياسة، يالحظ اؼبرء  استعراضهبا، كحينما يتم  االذباىات القائلُت
لق بالدكلة كالسلطة اغباكمة كعالقتها كل ما يتع-كقدر مشًتؾ بُت اؼبفكرين-، لكنها تعٍتكاسعة حوؿ اؼبفهـو

الزكايا اليت ينظر  اختالؼسبب  كمتعارضة يف بعض األحياف، كما ذلك إال باؼبواطنُت، كلكن من منطلقات ـبتلفة
لكن كرغم االختالفات الواسعة حوؿ ىذا اؼبوضوع  كمنطلقو كبو دراستها. من خالؽبا كل مفكر إذل اؼبوضوع،

 التمييز بُت االذباىات التالية يف تعريف السياسة: نيبك كتشعب اآلراء حولو.
 السياسة ىي فن الحكم8 األول8 االتجاه 

قدًن برز يف كتابات اليونانيوف القدامى،  اذباهالناس، كىو  طبقا ؽبذا االذباه، فإف السياسة ىي فن حكم
، فبارسة اغبكم ىي فن "السياسة أف ؽ.ـ(399-469)سقراطحيث يرل  "،أفالطون" و "سقراط:" أمثاؿمن 

يتفاكت الناس يف كسبهم  )فن( ىيسقراط كبالتارل فإف السياسة عند  ".كالسياسي ىو الذم يعرؼ ىذا الفن
 ؽ.ـ( 347-428)أفالطونبينما يرل  ،ال هبيدهمنو، فمنهم السياسي البارع الذم هبيد ىذا الفن، كمنهم من 

يالحظ اف ىذا االذباه  الذم يعرؼ ىذا الفن".برضاىم، كالسياسي ىو  األفراد" أف السياسة ىي فن حكم 
اليـو يف األدبيات السياسية بالرضى الشعيب، حيث أكد ىذا االذباه على أف  ما يعرؼعلى -بشكل مباكر-يركز

 اغبكم يكوف برضاء احملكومُت كليس عن طريق القوة.
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 8االتجاه الثاني8 السياسة ىي الصراع على الحكم 
السياسة ىي صراع مستمر بُت األفراد كاعبماعات من أجل الوصوؿ اذل  يرل أصحاب ىذا االذباه أف

 ىي ؾباؿ السلطة كالعمل السياسي ىو الكفاح من أجلاف" السياسة  "ىانس مورغونتو" السلطة، فقد قاؿ
 .1القوة"

لى ىي إال معركة فاصلة بل ىي معركة مستمرة، تتمثل يف الصراع ع "السياسة ما أف "ميكيافيلي"بينما يرل 
 .2"القوة

  على أهنا "تروتسكي"االكًتاكيُت أف السياسة تعٍت الصراع، فعلى سبيل اؼبثاؿ يعرفها  ككذلك يرل أغلب
صراع بالدرجة  "جورج كالوس". كىي عند "النشاط االجتماعي اؼبرتبط على كبو كثيق بالكفاح من أجل السلطة"

الدكلة لتحقيق اؼبصاحل الطبقية  سلطة استخداـ إذلهدؼ األكذل بُت الطبقات حوؿ السلطة االقتصادية كالدكلية، ي
رغم  ،"برودون فورييو"و "روبرت أوين"ن أمثاؿ مكمع ذلك فإف بعض االكًتاكيُت .3كصيانتها كالدفاع عنها"

 يرفضوف فكرة الصراع السياسي كيعولوف على التدابَت االقتصادية. مإيباهنم بالصراع الطبقي، فإهن
 ياسة ىي النفوذ السلطوي8سلاالتجاه الثالث8 ا 

االتفاؽ حوؿ من الرغم  طبقا ؽبذا االذباه فاف السياسة ىي السعي للسلطة من أجل بسط النفوذ، كعلى
لتحقيق  انو حوؿ اؽبدؼ من بسط النفوذ، بينما يرل البعض اختالؼىذا اؽبدؼ)بسط النفوذ(، إال أف ىناؾ 

 اجملتمع، كربقيق الصاحل العاـ. احتياجات مصاحل ذاتية، يرل آخركف أف اؽبدؼ ىو السعي لتلبية
 8االتجاه الرابع8 السياسة ىي فن الخداع 

" كأف السياسة ىي اؼبكر كاػبداع طريق خداعهم"فن حكم البشر عن  السياسة ىي أفيرل البعض 
على اؼبكر كاػبداع، ككلما كاف السياسي ـبادع، كلما كاف ناجحا كقادرا  كاؼبساكمة، كالسياسي ىو الذم هبيد

4االحتفاظ بالسلطة لفًتة أطوؿ.
 

 

 

                                                           

1-Hans Morgenthau, Politicts Among Nations  (New york :Alfred knopf,1975), p82. 
 .310(، ص 2013)القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية،  06، طالفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبدهحورية توفيق ؾباىد،  -2
 .17(، صالنشر )القاىرة: دار اؼبعرفة اعبامعية، بدكف تاريخ ع في العالم الثالثأصول االجتماع السياسي8 السياسة والمجتم ؿبمد علي ؿبمد، -3
 .322(، ص2014، العدد العاكر،)سبتمرب2014،مجلة المخبر اؼبفهـو كاآللية"،-،" السياسة اللغويةبالؿ دكباؿ -4
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 8اإلسالميالسياسة في الفكر  -01
ليست غاية بذاهتا، كإمبا  اإلسالـيف للسياسة عن اؼبفهـو الغريب ؽبا، الف السلطة  اإلسالميىبتلف اؼبفهـو 

ثالثة  يقوؿ العالمة عبد الرضباف بن خلدكف اف السياسة-مل اجملتمع اؼبسلم على مقتضى الشرعىي كسيلة غب
 1أنواع:

 كتعٍت ضبل الكافة على مقتضى الغرض كالشهوة دبا وبقق االستبداد كاؼبصاحل الفردية. :السياسة الطبيعية .أ 

كىي ضبل الناس على مقتضى النظر العقلي دبا وبقق مصاغبهم كيدفع عنهم الضرر يف  السياسة العقلية8 .ب 
 الدنيا.

نظر الشرعي دبا وبقق مصاغبهم الدنيوية كاألخركية معا، كتعٍت ضبل الكافة على مقتضى ال السياسة الشرعية8 .ج 
 كوبصل نفع ىذه السياسة يف الدارين.

كتدبَت أحواؽبم  "القياـ بأمر الناس أف السياسة ىي "شهاب الدين بن أبي الربيع"كما يرل يف ذلك 
 2بالدين القيم كالسنة العادلة".

عن طريق إركادىم إذل الطريق اؼبستقيم اؼبنجي يف "صالح اػبلق  بأهنا "الغزالي اإلمام"يف حُت يعرفها 
 3الدين كاؼبؤدم إذل اآلخرة"

كاف الناس معو أقرب إذل الصالح كأبعد عن الفساد، كإف  "ما يرل أف السياسة ىي "بن القيما"أما االماـ 
فثم كرع اهلل بأم كجو  صبحونزؿ بو كحي، فإذا قامت إمارة اغبق كبرزت أدلة العدؿ كأسفر  دل يشرعو رسوؿ كال

 4كإمبا اؼبراد غايتها اليت ىي اؼبقاصد".تراد لذكاهتا،  الكدينو كرضاه كأمره، فالطرؽ أسباب ككسائل 
يبكن اف نعطي تعريف إجرائي  اإلسالميالسياسة يف الفكر الغريب كالفكر  مت عرضو ؼبفهـو ما من خالؿ 

 للسياسة كاآليت:
األساليب اػباصة بازباذ القرارات من اجل تنظيم اغبياة يف كالطرؽ ك  اإلجراءاتالسياسة ىي ؾبموعة من 

، الدينية، كاالقتصادية اإلنسانية كىت اجملتمعات البشرية، حبيث تدرس آليات خلق التوافق بُت كافة التوجهات
 دبجتمع أك بدكلة ما، كزبتلف آليات توزيع اؼبوارد كالقول، كالنفوذ اػباصة أيضا كتضم كاالجتماعية، كغَتىا.

                                                           

 .189(، ص2009ؼبكتبة العصرية، ا اعبويدم )بَتكت: دركيش ، ربقيق:خلدون ابنمقدمة عبد الرضباف بن ؿبمد بن خلدكف،  -1
-7ص (، ص2010)الرياض: دار العاذرية للنشر كالتوزيع،  1، طسلوك المالك في تدبير المماليككهاب الدين اضبد بن ؿبمد بن أيب الربيع،  -2
8. 
 .6ق(، ص1322)الرياض: مكتبة اعبندم،  ، فاتحة العلومأبو حامد الغزارل -3
 .15ـ(، ص 1961 ،دينمطبعة اؼب)القاىرة:  ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةأيب بكر بن أيوب الزرعي ؿبمد بنالقيم اعبوزية،  ابن -4
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كنظامها الداخلي، كطبيعة اغبكم فيها، كمدل تطبيق مبادئ  األنظمة السياسية بُت دكلة كأخرل حسب دستورىا
 1الديبقراطية فيها.

 الفرع الثالث8 تعريف المشاركة السياسية لغة واصطالحا8
( فقد يستخدـ للداللة على political participationمن الصعب ربديد مفهـو اؼبشاركة السياسية)

اؼبفهـو على ؾبرد اعبهود الناجحة  ال يقتصرعمل يشَت اذل رفع اؼبطالب للسلطة، اك تأييد تلك السلطة، كقد 
ك أالختيار قادهتا، كإمبا يبتد ليشمل جهود بعض اعبماعات يف ؿباكلتها تغيَت السياسات،  كللتأثَت على اغبكومة، ا

 2الربامج من ناحية أك القادة ك األكخاص من ناحية أخرل.
 كعلى الرغم من االىتماـ البالغ يف قضية اؼبشاركة السياسية من جانب العلماء، فإنو ليس ىناؾ تعريف

تعٍت اف اؼبشارؾ لو  ؿبدد لقضية اؼبشاركة السياسية، فمن الناحية اللغوية كاالصطالحية فإف اؼبشاركة السياسية
كىذا يفًتض  ،م دكرا يف اغبياة السياسيةف السياسي، كأف يشارؾ اؼبواطن سياسيا، أم أف يؤدأنصيب يف الش

 أفرادىا. إسهاماتكجود صباعة تكوف سياستها، كما تصدره من قرارات حصيلة 
"السياسة" هبعلو أكثر خصوصية،  ارتباطو دبفهـوإككاال لغويا، لكن  ال يثَتمشاركة" " كإف كاف مفهـو

ف إإف كاف مقصود السياسة ىو علم الدكلة، فيرتبط دبا نقصده ربديدا بالسياسة، ف حبيث دقة مدلولو العلمي
هبذا اؼبعٌت دالة على عملية ازباذ القرار السياسي، كالتأثَت على متخذم ىذا القرار. كتقتصر  اؼبشاركة السياسية

 يف االنتخابات كاالستفتاءات، كاؼبشاركة يف األحزاب كما إذل ذلك. بذلك يف عملية التصويت
عالقات  داال على كل أككاؿ لم السلطة فيصبح معٌت اؼبشاركة السياسيةأما إذا كاف مقصود السياسة ع

 3.القوة اليت ربكم اجملتمع، سواء بُت االفراد بعضهم ببعض، أك بُت كحدات اجملتمع كالدكلة كجهاز سياسي
أك كبتعبَت آخر يصبح معٌت اؼبشاركة السياسية: ىو إكغاؿ اؼبواطن باؼبسائل السياسية داخل ؾبتمعو تأييدا 

مشاركة كل اؼبواطنُت يف كل األنشطة -بشكل دقيق-تعٍت ، مساندة أك مقاكمة، أك تظاىرا....، كىي الرفضا

                                                           

 .نقال عن اؼبوقع االلكًتكين:2017رزاف صالح، "مفهـو السياسة "، فيفرم  -1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%

B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9( 10/10/2017.) 
،مذكرة ماجستَت يف "1021-2771أزمة المشاركة السياسية وتأثيرىا على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين" باسل أضبد ذياب عامر، -2

 .15،ص2014كالتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، التخطيط 
 .237، صسبق ذكره،  مرجع أبراش إبراىيم -3

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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بقدر ماتعٍت مشاركة أكرب عدد فبكن من اؼبواطنُت يف اكرب عدد فبكن يف  كاجملاالت السياسية، كيف كل األزمات،
 1م.، قدراهتم كميوؽباستعداداهتمتسمح بو  تلك االنشطة، كبقدر ما

ما كيف ىذا اجملاؿ البد من التطرؽ إذل تعريف اؼبشاركة السياسية من الناحيتُت الغربية كالعربية، كذلك كفق 
 النقطتُت اؼبواليتُت: ستتضمنو

 الغربي8 ىانظور مأوال8 تعريف المشاركة السياسية من 
ألفراد بصفتهم الشخصية، الذم يقـو بو ا "النشاط أهنا" اؼبشاركة السياسية على تونغىنتن صامويل" يعرؼ

 2هبدؼ التأثَت على صنع القرارات اغبكومية".
 يفًتض يف ىذا التعريف كجود عدة كركط ىي كالتارل:

اذباه اؼبواطنُت كبو السلطة  السلوؾ كليس االذباه: حبيث يعرؼ بعض الدارسُت اؼبشاركة السياسية بأهنا -
أف يدخل  ال يبكنمعٌت ذلك أف اؼبهتم بالنشاط السياسي،  ،السياسية، كاالىتماـ بالسياسة يف السلوؾ السياسي

اسية، ككيفية العمل هبا، إضافة إذل االىتماـ ، إال إذا كاف مسلحا بكم من اؼبعارؼ كاؼببادئ األسىذا اؼبيداف
العامة كسائر الوظائف العامة للدكلة كسياسات اغبكومة، من حيث   بالسياسة أم بأمور اغبكم كالسلطة كالوالية

 كأخَتا تقييمها كتقويبها. يفية رظبها، تنفيذىا، توزيعها كمتابعتهاك
من خالؿ مشاركتهم التأثَت على أصحاب صنع  يهتم بالتأثَت على صنع القرار اغبكومي: حبيث وباكؿ اؼبواطنوف-

 القرار السياسي.
 3التأثَت. على اغبكومة، سواء حدث أـ وبدث ىذا التأثَتاليت هتدؼ إذل  األنشطةف يتضمن كل أ -
  4ؼبصاحل معينة كليست طوعية ، ألهنا استجابةاالستقاللية كالتعبويةعلى  السياسية تشمل اؼبشاركة أف البد-

  األنشطة"تلك  اؼبشاركة السياسية اعتبارإذل  بشكل أكثر ربديدا سيدني فيربا"ك" "ينا نورمان"يذىب كل من   
 

                                                           

 .14ص ،سبق ذكرهطارؽ ؿبمد عبد الوىاب، مرجع  -1
علـو السياسية زبصص تنظيم سياسي كإدارم، كلية ، أطركحة دكتوراه يف ال"المشاركة السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائرية" ،فاطمة بودرىم -2

 .34، ص2011، اعبزائر، 3العلـو السياسية كاالعالـ، جامعة اعبزائر
، مذكرة "آليات المشاركة السياسية غير الرسمية للمرأة في المناطق العشوائية، دراسة حالة حي منشأة ناصر" ،أسامة اغبسيٍتنيفُت  -3

 ."ش" من اؼبقدمة. ص، 2001لـو السياسية، القاىرة،ماجستَت، كلية االقتصاد كالع
4-Samuel Huntington, Joan nelson, no easy choice polical in developing counties, 

)Cambridge haward: university press, 1976(, p.p6-7. 
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أكخاص اغبكاـ، كما يتخذكنو من  اختياردؼ التأثَت على عملية اليت يبارسها اؼبواطنوف العاديوف هب اؼبشركعة
 1قرارات."
اغبكاـ. كعليو  اختيارالنشاط اؼبمارس من طرؼ اؼبواطنُت، غايتو األساسية  كز ىذا التعريف على مشركعيةر 

فهي اغبكاـ يف حُت أف اؼبشاركة السياسية أكسع من ىذا النشاط  اختيارؿبصورا يف ككل  يبقى ىذا التعريف
 زبص صبيع األنشطة السياسية.

النشاط االختيارم الذم يهدؼ اذل التأثَت يف  "باهنا اؼبشاركة السياسية "ميرون وينر" ل يعرؼأخر من زاكية 
اك الوطٍت، سواء كاف ىذا النشاط ناجحا منظما اك غَت منظم، مستمر اك  السياسات على اؼبستول احمللي اختيار

 2مؤقت."
كلكنو ربطها  (،valuntaryactionاؼبشاركة السياسية أم عمل تطوعي) "وينر" هبذا التعريف اعترب

 يسهل أيضا باقي األنشطة السياسية األخرل. السياسات ؿبليا ككطنيا. اختياريف كظيفة  كحصرىا كذلك
الفردية كاعبماعية يف العمليات  األنشطة:"تلك  بأهنا" اؼبشاركة السياسية "كيث فولكس بينما يرل

 3".ية، اؽبادفة لتفعيل حياهتماغبكوم
 الوسيلة الفعالة اليت من خالؽبا تفعل اعتربىاحيث اؼبشاركة السياسية غاية يف حد ذاهتا  "كيث"جعل 

 .اغبياة الفردية أك اعبماعية عن طريق اغبياة التنافسية يف ـبتلف العمليات اغبكومية
قـو هبا احملكوموف، كتكوف قابلة الف تعطيهم ي :"ؾبموعة النشاطات اليت بأهنا" فيعتربىا فليب بروأما" 

 4يف النظم الديبقراطية". سَت عمل اؼبنظومة السياسية. كيقًتف ىذا اؼبعيار على تأثَتا
يف وبدد اؼبشاركة السياسية يف ؾبموعة من النشاطات كبالتارل فهو  أف عكس الذين سبقوه "برو" حاكؿ

إذل انو ربطها بدائرة النظم الديبقراطية حيث جعل اؼبشاركة  اإلضافةبكسع يف ؾباؿ اؼبشاركة السياسية  تعريفو ىذا
 من معايَت النظم الديبقراطية. السياسية معيارا

                                                           

دراسة ميدانية في مدينة  -1002افريل 06الرئاسية  االنتخابات-"المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي في الجزائر ،العيدم صونية -1
 .42، ص2005التنمية، كلية اآلداب كالعلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،  اجتماعمذكرة ماجستَت يف علم "، بسكرة

دراسة في ضوء تقارير التنمية االنسانية -ربي،" التمكين السياسي للمرأة وأثره في تحقيق التنمية االنسانية في العالم العيزة يوسف بن -2
، مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية كالعالقات الدكلية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، "1006-1001العالمية 
 .138، ص2010

3-Faulks Keith, political sociology (New york: university press, 2000), p143. 
"، مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية كالعالقات الدكلية، كلية اغبقوؽ كالعلـو الجزائرية للمرأةواقع وآفاق المشاركة السياسية عواطف مومن،"  -4

 .19، ص2012السياسية، جامعة باجي ـبتار، عنابة، 
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 ثانيا8 تعريف المشاركة السياسية من منظورىا العربي8
ميكانيـز عمل النظاـ السياسي  :"بأهناتعريف اؼبشاركة السياسية  إذل" إبراىيم أبراش" لقد ذىب

، من ناحية السياسيتفاعلية مقصودة بُت اؼبواطن  عفويا، بل عالقة ثنائية ، كىي ليست تصرفا فرديايالديبقراط
 1كالنسق السياسي من ناحية أخرل".

على جعلها منظمة كثنائية بُت اؼبواطن صفة الفردية كالعفوية على اؼبشاركة السياسية  "أبراش" ألغى
 كالسلطة.

، من خالؿ يكوف لو دكر إهبايب يف اغبياة السياسية أفرص الفرد على " حبأهنا" المنوفي "كمال كيعرفها
االنضماـ  أك، الًتكح للهيئات اؼبنتخبة أك مناقشة القضايا السياسية مع اآلخرين أكغبق التصويت  اإلرادية اؼبزاكلة

 2اؼبنظمات الوسيطة". إذل
 كاالنضماـ إذلتصويت كالًتكح ال " اؼبشاركة السياسية عمل إرادم ؿبصور يف حقالمنوفي "كمال جعل

، ا بُت اغب نوع العالقة الثنائية يبُت أفاؼبنظمات دكف  يف ؾباؿ أنشطة اؼبشاركة  ضيق نوأباإلضافة إذل كم كاحملكـو
كالتنشئة السياسية يف حد ذاهتا كاليت زبتلف من  تبقى رىينة الثقافة كاؼبمارسة اإلراديةالفعل  أف كما .السياسية

 ن نظاـ سياسي إذل آخر.مدكلة إذل أخرل ك 
"حرص اعبماىَت على فبارسة ىي: " باف اؼبشاركة السياسية عبد الهادي محمد والي" يرل تومن جه

فضال عن  ،اؼبواقف اؼبختلفة..... بالرأم يفمن التصويت االنتخايب، إذل اإلدالء  ابتداء، حقوقها السياسية
الندكات العامة  أعماؿع كمعًتؼ بو، كاؼبشاركة يف العمل من خالؿ تنظيم سياسي مشرك اغبزيب ك االنتماء 

 3كاؼبؤسبرات كحلقات النقاش..."
األنشطة يعطينا ؾبموعة من اغبقوؽ السياسية كاليت تدخل ضمن  أفحاكؿ "عبد الهادي"  أف  صحيح

على أنشطة  يف الًتكيزكفق  أين ،اغبزيب...بالرأم كاالنتماء  كاإلدالءمشاركة السياسة من حق التصويت السياسية 
الواجبات السياسية للمواطن ذباه السلطة  كأنبلكذكرىا على أساس حقوؽ فقط  لكنو جعلها سياسية ـبتلفة

 على النظاـ السياسي كالدكلة كاؼبواطنُت ككل. باإلهبابكاليت تعود  السياسية
 كعليو فاؼبشاركة السياسية ىي ؾبموعة من اغبقوؽ كالواجبات يف نفس الوقت.

                                                           

 .240،241ص ص، مرجع سبق ذكره أبراش،إبراىيم  -1
 .138ص ، ذكرهمرجع سبق  ،يزة يوسف بن -2
 .114(، ص1998)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، التنشئة االجتماعيةعبد اؽبادم ؿبمد كارل،  -3



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

11 

 بأهنا" عمليةالسياسية  " اؼبشاركةالسيد عبد الحليم الزياتك" علي سعد" " إسماعيلمنيعرؼ كل 
م عن إدراؾ ن، يعقالين ركيد اذباهاجتماعية طوعية كرظبية، تتضمن سلوكا منظما مشركعا كمتواصال، يعرب عن 

دكار كظيفية أاكر اؼبواطنوف العمل الوطٍت كفعاليتو من خالؽبا يب عميق غبقوؽ اؼبواطنة ككاجباهتا، كفهم كاع ألبعاد
السياسية يف كىت اغبكاـ كالقيادات  اختياركـبرجاهتا، سواء من حيث  اغبياة السياسية كياتدينامي يف فعالة كمؤثرة

يف صنع القرار السياسي كتشكيلو، فضال  -غَت مباكر أكعلى كبو مباكر -جديا اإلسهاـاجملاالت كتوجيهها، أـ 
 1كالضبط كالتقوًن." اؼبستحدث من فعاليات الرقابة أكاح باؼبت عن تنفيذه كمتابعتو

ما اؼبشاركة السياسية بُت الطواعية كالرظبية، كردبا ىذا  السيد الزيات"ك"  إسماعيل علي سعد"" صبع
 إذلزبضعاف حسبهما  اليت ذبمع بُت ىاتُت الصفتُت كاللتاف مثل ىذه األنشطة صفة الديبقراطية على يضفي
 ؼبشركعية كاالستمرارية.التنظيم كا كركط

كالعمل من اؼبشاركة السياسية سلوؾ حضارم يتميز بو اؼبواطن العاقل الركيد اؼبلم حبقوؽ اؼبواطنة  جعال
كىي  من اؼبشاركة السياسية إذل الغاية األظبى كـبرجاهتا. للوصوؿبصورة إهبابية يف اغبياة السياسية  الوطٍت يؤثر

قوؿ ن أف اغبديث. يبكنكبسط قواعد النظاـ الديبقراطي  هنا فرضأحملكـو من ككم كاا خلق عالقة تفاعلية بُت اغب
 أف ىذا التعريف يتميز باالتساع كالشمولية.

"حق اؼبواطن  مفهـو اؼبشاركة بالرغم من تعدد كتنوع تعريفاتو إال انو يعٍت يف معناه العاـ أفيتضح فبا سبق 
مبط  السياسية، بكل الوسائل الشرعية، كإسهاـ الفرد يف صياغةدكرا معينا يف عملية صنع القرارات  يؤدم أفيف 

ـو بو قيف صورة ما ي اؼبشاركة السياسية ترتبط كالسياسية. كاغبياة اجملتمعية يف النواحي االقتصادية، االجتماعية 
 2.التصويت كحق اؼبشاركة يف اغبياة السياسية كفعاليات: مثلمن تصرفات  األفراد

 أىم العوامل المؤثرة فيهاياسية و ية ودوافع المشاركة السالمطلب الثاني8 أىم
من  استخالصهاللمشاركة السياسية أنبية بالغة، سواء على الفرد أك اجملتمع أك الدكلة، كىي أنبية يبكن 

 من ىذا اؼبطلب، األكؿدكافع ىذا اؼبشاركة كعلى ذلك سوؼ نتطرؽ ألنبية اؼبشاركة السياسية ضمن الفرع 
 كاآليت:  ما سنبينوكفق  السياسية كذلكالثاين لدكافع اؼبشاركة  خصص الفرعنل

 
 

                                                           

 .451-450(، ص ص2003)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، في المجتمع والسياسةإظباعيل علي سعد، السيد عبد غبليم الزيات،  -1
 .14(، ص1992)بَتكت: مكتبة لبناف 2، طالجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم ااضبد بدكم،  -2
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 األول8 أىمية المشاركة السياسية الفرع
. كإلبراز ىذه األفراد كالسلطةبو على اؼبستول  تضطلع عة الدكر الذميتنبع أنبية اؼبشاركة السياسية يف طب

 1يبكن إدراجها ضمن النقاط اؼبوالية: األنبية
السياسية يف كوهنا ذات قيمة كظيفية فحسب، بل ىي أكثر من ذلك، حيث تعد  اؼبشاركة ال تتمثل أنبية -1

" العتبارىا أىم خصائص اؼبواطن الصاحل يف اجملتمع الديبقراطي، إذ الكوك" غاية يف حد ذاهتا، حيث يذىب
 نحو االعتقاد بقدرتوكما سب السياسية، كإدراؾ أنبية ىذه اؼبعرفة بالنسبة لو. سبنحو فرصة االطالع على اغبياة

على معاملة عادلة معقولة يف كل  -من خالؽبا-السياسية، ىذا فضال عن حصولو األحداثللتأكيد على مسار 
مع فبثلي اغبكومة، كىي بذلك تطلق  . ككذلك االتصاالت الفردية(Making-Policy)من صنع السياسات

 لديو رأيا خاصا ذباه اؼبؤسسات السياسية كفبثليها.

ساعة األساس الذم تقـو عليو الديبقراطية، إذ تتوقف قباعة ىذه األخَتة على ك كة السياسية ىياؼبشار  -2
ىذه ذلك أف  إذلكل الفئات داخل اجملتمعات كطبقاتو، كعلى مستوييها األفقي كالرأسي، ضف حجم اؼبشاركة ل

دعما للممارسة  ثل يف األساسقوية تتم ، تؤدم اذل خلق معارضةاؼبشاركة إذا توفرت على كرطي اعبدية كاؽبدفية
 الديبقراطية، كترسيخها، كربويلها إذل فبارسة يومية.

يف اغبياة السياسية، االقتصادية كاالجتماعية  ، سبنح للفرد فرصتو القياـ بدكرىي من أبسط حقوؽ اؼبواطن -3
كطواعية، للمسانبة بكل رغبة  جملتمعو، بقصد ربقيق اىداؼ التنمية الشاملة، على اف تتاح ىذه الفرصة للجميع

الشعور باؼبسؤكلية  يف كضع األىداؼ كربقيقها، كالتعرؼ على أفضل الوسائل كاألساليب، كىذا يبنح اؼبواطنُت
 االجتماعية ذباه ؾبتمعهم كاؼبشاكل اؼبشًتكة اليت تواجههم.

ػباصة، فضال عن أهنا ذبعلو أكثر إدراكا بتكامل اؼبصاحل العامة كا تنمي التصرفات اؼبسؤكلة للفرد من حيث -4
ذبعل الفرد أكثر قدرة على اؼبشاركة، فبا ينعكس على زيادة  األثر الًتاكمي ؽبذه الوظيفة، إذ اف تلك اؼبمارسات
 يف تنميتو كتطوره. الشعور لدل اؼبوظفُت باالنتماء اذل ؾبتمع يسانبوف

، األخرلعية، كالسياسية إذا كانت اؼبشاركة أكثر فعالية تكوف ذات عالقة جوىرية لكل األىداؼ االجتما -5
مضاعفة توزيع اؼبزايا ؼبواجهة  االجتماعية. كبالتارلالقضايا  أنواعالوسائل لكل  األىداؼ كاختيارفهي ربدد 

، ضف األىداؼكتقرير اؼبواد اليت تستخدـ لتحقيق ىذه  ترتيب األكلويات، عالكة على اطنُتحاجات كرغبات اؼبو 
كالواعية للمواطن ذبعلو مهابا من قبل حكامو كصانعي القرار، كما تكوف  تمرةإذل ذلك أف اؼبشاركة الكثيفة كاؼبس

                                                           

 .18-16، ص صسبق ذكرهرجع م، طارؽ ؿبمد عبد الوىاب -1
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ا للرضا عن دكره، كذلك على اؼبستويُت الفردم حيث يرضى الفرد عن ذاتو كمن جهة هبذا الشكل مصدرا أساسي
 يرضى اؼبسؤكلوف عن أدكاره. أخرل

كالسياسة، بل ىي اكثر من ذلك، فهي نستنتج فبا سبق اف اؼبشاركة السياسية مظهر من مظاىر اغبداثة 
، حيث يشَت البعض إذل أف اجملتمع التقليدم يفتقر إذل اؼبشاركة، بينما يتمتع هبا اجملتمع من بُت مقوماهتا

 1.اغبديث
، من خالؿ مشاركة أفراد  ذلك اف اؼبتطلبات العصرية اغبديثة تستدعي تضييق الفجوة بُت اغباكم كاحملكـو

تعد اؼبشاركة اغبقيقية تلك اليت تقـو بتدعيم الفكر اغبكومي  كالقرارات. إذتلف السياسات اجملتمع يف صناعة ـب
 اليت دل تتأثر بالبَتكقراطية كحدكدىا، كما تؤدم اذل قياـ اعبماىَت بتنظيم أنفسهم يف بالكثَت من اآلراء اعبماىَتية

 2ات العامة للجماىَت ككل.اغبكومية يف مقابلة كمواجهة االحتياج اؽبيئاتصبعيات اىلية تساند 
 ذكره يبكن بناء أنبية اؼبشاركة السياسية على مستويات ثالث ىي: ما سبقبناءا على 
كسياسي ينتمي إذل ؾبتمع وبس فيو بوجوده، كإذل كطنو يشعر  اجتماعيللمواطن، كفرد  بالنسبة األول8المستوى 

كمتناسقُت،  ، كنسق سياسي معا متكاملُتاجتماعيبكينونتو االجتماعية كالسياسية أك كعضو أك كحدة بناء  فيو
3كلو القدرة على فبارسة أدكار فعالة من خالؿ مشاركتو يف صنع قرارات حكومتو كبراؾبها التنموية.

 

بالنسبة للمجتمع، حيث الربامج كالسياسات التنموية اليت يكوف قد كارؾ يف صنعها أك  المستوى الثاني8
ة أفراده، ككذا ـبتلف كرائحو كطبقاتو، كىي قرارات اكثر قباعة ككفاءة كسبثيل، من قبل غالبي اؼبصادقة عليها

 4كبالتارل أقرب إذل النجاح كاالستقرار.
الرظبية للدكلة كصانعي القرار كأصحاب السلطة، إذ أف اؼبشاركة السياسية  للهيئاتبالنسبة  المستوى الثالث8

 األمُت للديبقراطية، كحقاكثر كبو الديبقراطية، حيث يعد السياج  تضفي عليها اؼبصداقية كالشرعية، كبالتارل تتجو
العمل الوطٍت لصاحل فئة معينة، تعطي  احتكاركل مواطن يف التعبَت عن آرائو دبوضوعية يف حدكد القانوف، كعدـ 

 5حق اغبراؾ السياسي دكف غَتىا. لنفسها
 

                                                           

)االسكندرية: الدار اعبامعية،  رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث8 التخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأضبد كىباف،  -1
 .39(، ص2002-2003

 .49، صسبق ذكرهرجع مسعاد بن قفة،  -2
 .244(، ص1996)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، الصفوة العسكرية والتنمية السياسية في دول العالم الثالثصباؿ أبو كنب،  -3
 .49، صسبق ذكرهصونية العيدم، مرجع  -4
 .320-319(، ص ص2000ة،)االسكندرية: اؼبكتبة اعبامعي 2، طأصول علم االجتماع السياسيعبد اؽبادم اعبوىرم،  -5
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 8 دوافع المشاركة السياسيةالفرع الثاني
   لنفسي اك االقتصادم اك االجتماعي.ل احملفزات على اؼبشاركة السياسية على اؼبستول ايقصد بالدكافع ك

 التزامواؼبصاحل الشخصية كالطبقية للفرد، كبُت  ما بُت كتًتاكح دكافع اؼبشاركة السياسية عادة
السياسة ك ذباه اجملتمع ككل، فهي تنبثق من دكافع البيئة االجتماعية  (Politique obligationالسياسي)

تأثَت كيتعامل معها من خالؿ احتكاكو اؼبباكر بالعادل اػبارجي، فضال على ،يعيش فيها ىذا الفرد )اؼبشارؾ(  اليت
 اإلعالـ اعبماىَتم، كايضا كمية كنوعية اؼبواقف السياسة اليت يتعرض ؽبا ضف اليها كجود قدر معقوؿ من كسائل

 اغبياة السياسية كمتغَتاهتا، كفقا لنمط التنشئة اؼببكرة كؾبموعة القيمالثقافة السياسية، كاالدراؾ الواعي ؼبعطيات 
 1كاؼبعايَت السلوكية اؼبكتسبة.

كالسن كاعبنس، كأخرل ذاتية كمستول التعليم كنوعية   ىذه الدافعية كذلك بعوامل بيولوجية كتتأثرىذا 
 اليت يعتنقها اجملتمع كدرجة ديبقراطيتو. لوجيايو االيدنوعية  إذل باإلضافةاؼبهنة كاؼبستول االقتصادم للفرد، 

 2.ارجية كاؼبستجدات الدكلية دكرا يف ربديد توجيهاتو الفكرية كالسلوكيةاػبكما تؤدم الظركؼ 
اس بدراسات العديد من الباحثُت كاؼبفكرين من ئنجل فهم دكافع اؼبشاركة السياسية سنحاكؿ االستأمن 

 ذكره: ما يليخالؿ 
3" دكافع اؼبواطن للمشاركة سياسيا كاجتماعيا يف صبلة من النقاط كىي كاآليت:ىريعبد الهادي الجو " حدد -

 

 العمل من أجل الصاحل العاـ. -01

 حب العمل مع اآلخرين. -02

 الرغبة يف كسب كعبية بُت اؼبواطنُت. -03

 كاعبمعيات كاألحزاب. اؽبيئاتاغبصوؿ على مركز يف  -04

 اؼبواطنُت. كاحًتاـكسب تقدير  -05

 األصدقاء. مزاملة -06

 ة مادية مرجوة أك كجود حافز مادم.مصلح -07

 .دكافع ذاتية كاغباجة االجتماعية)االنتماء(، حاجة التقدير.... -08

                                                           

(، ص 2002: دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية) 2، جدراسة في علم االجتماع السياسي8 التنمية السياسية، الزياتالسيد عبد اغبميد  -1
 .92-91ص

 .149(، ص 2000معية،)االسكندرية: اؼبكتب اعبا منظمات االستراتيجية8 تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية جا،نؿبمد العمرم أبو ال -2
 .288، ص، مرجع سابق2، طأصول علم االجتماع السياسيعبد اؽبادم اعبوىرم،  -3
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، متعلق جبميع اؼبواطنُت على ـبتلف مستوياهتم االجتماعية، جاءت ىذه النقاط على مستول عاـ
 .االقتصادية، السياسية كالثقافية

لة من اؼببادئ اليت يرل أهنا موقظة للضمائر كدافعة يف حُت قدـ ىذا األخَت بشكل من الدقة اذل كضع صب
 1ؽبا للمشاركة متمثلة يف:

اغبياة اغبسنة، كربقيق مستويات مهمة من الديبقراطية  ، كذلك من خالؿ توفَت كركطاإلنسافآدمية  احًتاـ -01
ستول مقبوؿ من ممن ربقيق  باألساس األكؿرية التعبَت، دبعٌت آخر، فإف معطيات اؼبشاركة تنطلق كضمانات غب

كالعمل، كالعمل ال يكوف إال من  باإلنتاجإال  ال يأيتاػبدمات، كاليت وبتاج ربقيقها توفر)مورد(، كىذا األخَت 
  موارد               ) خدمات  خالؿ اؼبشاركة، كىكذا تكوف حدكد اؼبعادلة متالزمة كمشركطة بوجود عدالة اجتماعية

 ك مشاركة(. عمل          إنتاج

 عملية ؼبواجهة مشاكل اؼبواطنُت. إجراءات زباذا -02

تنشئة اؼبواطنُت على حب العمل كخدمة الصاحل العاـ، كاػبضوع ؼببدأ الثواب كالعقاب، بإهباد اغبوافز  -03
 اؼبادية كاؼبعنوية.

ق النفسي للمواطنُت، بتوفَت الضمانات القانونية كتسييد القانوف على اعبميع، كربقي كاألمنربقيق االستقرار  -04
 الديبقراطية كالعدالة االجتماعية.

 ؾبموعة من الدكافع السياسية يرل اهنا تتمثل فيما و تقدًنمن خالل حاكؿطرحا  ابراش" " إبراىيميف حُت قدـ
 2يلي:
 كجوده، كتأكيد ذاتو. إلثباتلدكافع النفسية: حيث يسعى اؼبشارؾ سياسيا ا -01

عند اغبركات القومية كاعبماعات الدينية للدخوؿ  ةشاركالدكافع الدينية كالعرقية: كيتجلى ىذا النوع من اؼب -02
 العامة للدكلة. السياسةيف حركية 

رغبة يف كغل منصب  للمشارؾ أم ميوؿ سياسي، كال ال يكوفدكافع التضامن العائلي كالَقبلي: حبيث  -03
 منتميا ألم صباعة سياسية. كال ،سياسي

فقد يكوف اؼبواطن المباليا سياسيا إال أف أحداث اؼبشاركة السياسية، كسياسة دفاعية ضد خطر متوقع:  -04
 ، أك قيمة تدفعو للخركج من حالة الالمباالة.قد سبس مصاغبو استثنائية

                                                           

 .229، صمرجع نفسو -1
 .250-248، ص صمرجع سبق ذكرهابراىيم أبراش،  -2
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 اؼبشاركة السياسية خوفا من السلطة: كيوجد ىذا النوع من اؼبشاركة يف بعض دكؿ العادل الثالث، خاصة -05
 التقليدية. عند الشرائح

بَت عن مطالب: كيف ىذه اغبالة قد تكوف اؼبطالب ذات صيغة نقابية أك اؼبشاركة السياسية كأداة للتع -06
 سياسية اك اجتماعية.

اؼبشاركة السياسية طلبا ؼبنصب اك موقع كظيفي أفضل: فالعديد من الشباب هبدكف يف السلطة كمؤسساهتا  -07
 .مع طموحهم ما يتناسبمواقع للعمل اؼبربح، كهبدكف فيها 

سي: فالعديد من اؼبشاركُت السياسيُت يتعاملوف مع اؼبشاركة كنوع من الواجب اؼبشاركة كتعبَت عن كعي سيا -08
 الوطٍت.

بشكل اك آخر  " قد أغفل صبلة من الدكافع اليت يكوف ؽباإبراىيم أبراشالذم قدمو " قبد اف ىذا الطرح
 1مباكرا أك غَت مباكر على دافعية الفرد كربفيزه للمشاركة. تأثَتا 

 2يلي: مايف إذل إصباؿ دكافع اؼبشاركة السياسية  د ناصر الشاوش"محم " سعودذىبيف حُت 
العيش دبفرده، ألنو حباجة اذل مساعدة  ال يستطيعكائن اجتماعي   اإلنساف: دبعٌت اف الحاجة الى االنتماء -01

شاكل دبثابة صباعة لو يف مواجهة ىذه اؼب اآلخرين هبدؼ حل مشاكلو، لذا وباكؿ االنتماء اذل ىذه اجملموعة لتكوف
 كالعقبات.

، وبتاج كل طور اذل نوع معُت من : يبر االنساف منذ كالدتو كحىت كفاتو بأطوار ـبتلفةتحقيق الذات -02
 ، حيث قسمها اذل:"ىـر ماسلو للحاجات" " يف نظريتوماسلو"ما تناكلو االحتياجات كاؼبتطلبات، ىذا 

- .)...  حاجات فيسيولوجية) األكل، الشرب، النـو

 ، مسكن، ملبس...(.امنة اةحاجات أمنية )حي -

 .حاجات االنتماء كاحملبة -

 حاجات االعتبار كالتقدير )االعًتاؼ باؼبكانة، التقدير كالنجاح االجتماعي(. -

 الشخصية، الرضا عن النفس(. كاكتماؿتفتح حاجات ربقيق الذات ) -

                                                           

 .187(، ص 1992) دكف بلد نشر، دار األلفة، 2، طالسلوك السياسي في المجتمع العربي العريب سوًن،  -1
 تالبحوث كالدراسا م، مذكرة ماجستَت، قس" 2770،1002المشاركة السياسية لألحزاب االسالمية في اليمن"ؿبمد ناصر الشاكش،  سعود -2

 .23-22، ص ص2002السياسية، معهد البحوث كالدراسات العربية، القاىرة، 
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ىداؼ، كيتجسد اذل اؼبشاركة السياسية من ربقيق ىذه اال يندفعمن خالؿ ىذه اغباجات قبد اف البعض 
ػبوض االنتخابات بغض النظر عن إمكانياهتم كقدراهتم السياسية  ذلك عندما يقـو البعض بًتكيح أنفسهم

 .كاؼبادية
 أك صباعة، قد تكوف تنظيما إذلبالتارل حباجة  اؼبشاكل فهويف حياتو بالعديد من  اإلنسافيبر  الحماية8 -03

اؼبختلفة بتخويف أفراد اجملتمع من خالؿ تضخيمها للمشاكل ك  يف الدكؿ األحزاب، أين تقـو إخلحزبا سياسيا...
أفكارىا كبراؾبها من اجل ضبايتهم، كما تقـو   إذلاليت يبر هبا اجملتمع، كتعمل على إقناع الناس باالنتماء  األزمات
 األخرل. األحزاببتخويف أفراد اجملتمع من  األحزابكذلك 

 " دكافع اؼبشاركة يف صبلة من النقاط محمد محمد جاب اهللك " "ىعبد العزيز إبراىيم عيسكما اكضح كل من "
 1كاآليت:

ماىَتم، عن طريق كسائل االعالـ اعب السياسيةمع زيادة تعرض الفرد للمنبهات  :المنبهات السياسية -01
 عرض الفردكاغبمالت االنتخابية كاالجتماعية كاؼبناقشات، يزداد احتماؿ مشاركتو يف اغبياة العامة، إال أف مستول ت

يوؿ اؼب، ناىيك عن للمنبهات السياسية يرتبط بعدة عوامل مثل: االنتماء الطبقي، ؿبل االقامة، اغبالة التعليمية
 .بينما الشخص السليب ىو الذم ينفر ىذه اؼبنبهات السياسيةالشخصية، كالشخص االهبايب يرحب باؼبنبهات 

لسياسية باؼبتغَتات االجتماعية اؼبختلفة مثل: التعليم، حجم كمدل اؼبشاركة ا يتأثر: المتغيرات االجتماعية -02
 لدخل، اؼبهنة، اعبنس، السن.ا

برؤية القادة لدكر اؼبواطنُت كمدل توافر اغبرية بالتنظيمات  : ترتبط اؼبشاركة السياسيةالسياسي اإلطار -03
اؼبوجودة يف اجملتمعات الغربية ترجع ، فاؼبشاركة السياسية اإلعالمياغبزبية كالشعبية كاجملالس اؼبنتخبة كطبيعة النظاـ 

الدستورم كاؼبؤسسي اؼبالئم: الدستور كاالنتخابات الدكرية، التعدد اغبزيب، اعبماعات  اإلطاركجود  إذلجزئيا 
 ، الربؼباف، أجهزة اغبكم احمللي.....إخل.الصحافة اؼبصلحية، حرية

ص البناء السياسي اؼبتمثلة يف عدـ كجود دستور يف الدكؿ النامية فتعود ازمة اؼبشاركة اذل تشوىات كنقائ أما
، كما تتفاكت ىذه الدكؿ يف االخذ بُت نظاـ اغبزب اك عدـ كجود ؾبالس منتخبة، حىت كإف كجدت فهي ككلية

السياسية كالواحد كالتعددية اغبزبية أك عدـ األخذ بالنظاـ اغبزيب من أساسو، ىذا اؼبستول اؼبنخفض من اؼبؤسسة 
تعاين منو كثَت  لسياسي الذما، لكل ىذه الفجوة بينهما ىي سبب عدـ االستقرار مرموؽ اقتصادميقابلو تغيَت 

                                                           

 (، ص2004اؼبكتب اعبامعي اغبديث، : اإلسكندرية)  حاكاةالسياسة بين النمذجة والمعيسى، ؿبمد ؿبمد جاب هلل عمارة،  راىيمبإعبد العزيز  -1
 .186-185ص 



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

11 

اؼبشاركة السياسية ىي نتاج عبملة من الدكافع، أطلق  أف الوسن"" أكضحمن دكؿ العادل النامي، من جهة أخرل 
ؿبددة، ىذا الشعور يطلق عليو عاـ عن أكياء  بشعور عليها مصطلح الدكافع الفردية، دبعٌت األفعاؿ اؼبدفوعة

ما  ما سنوضحو من خالؿ كالقيم. كىذاعلى كل من اؼبعتقدات، اآلراء، االىتمامات  تؤسساالذباىات اليت 
 1:يلي
تشكل اؼبعتقدات موجهات السلوؾ السياسي، فقد يدفع اؼبعتقد الشخص الف  :Belifs المعتقدات -01
 ينتمي اذل صباعة سياسية معينة.اف اك ذباه سياسة اغبكومة،  مركحا معينا، أك اف يكوف مؤيدا أك معاديا ىبتار

من الذم  : إف الفرد الذم يتبٌت رأيا ما يكوف متأكدا من صحتو، كلكن بشكل أقلopinion اآلراء -02
، فإف الغالبية تعتمد يعتنق معتقدا، فعملية اكتساب اؼبعلومات يف اجملاؿ السياسي، عملية صعبة كمكلفة للغاية

 آلراء يف تقرير السلوؾ كاغبكم على سلوؾ اآلخرين.بشدة على ا

 االفراد كمصاغبهم. باىتمامات: زبتلف أم سياسة تبعا ؼبدل عالقتها interests االىتمام -03

 القرار السياسي. الزباذبشكل جدم كعميق، تعد قوة دافعة  اعتناقويتم  : القيمة ىي مبدأValusالقيم  -04

ين حوؿ دكافع اؼبشاركة السياسية، حيث قبد أف كل كاحد منهم كاؼبفكر  رؤل كتصورات الباحثُت اختلفت
 كتوجهو اػباص. منهجومن  وباكؿ أف يربز ىذه الدكافع انطالقا

السيد " يف أفكار ما جاءكباكؿ يف ىذه الدراسة تقدًن طرح آخر يكوف أكثر مشوال كأكثر عمقا، كىذا 
 2إذل حد كبَت على: اؼبشاركة تتوقفإذ يرل أف دافعية الفرد كرغبتو يف  "عبد الحليم الزيات

كنوعية اؼبواقف السياسية اليت يتعرض ؽبا: حبيث يكوف حجم اؼبشاركة يف العملية السياسية كعمقها  كمية -01
 يتناسب طردا مع كمية كنوعية اؼبواقف السياسية.

 عادة على مبط وقفما يتؼبعطيات اغبياة السياسية كمتغَتاهتا: كىو الواعي  للفرد كإدراكو الثقافة السياسية -02
 عن طريق ىذه العملية. اكتسبهااليت  ، كؾبموعة القيم كاالذباىاتالتنشئة اؼببكرة

التنشئة السياسية: من اىم العمليات اؼبؤثرة يف تطوير االذباىات السياسية للفرد، كتشكيل كبلورة مبط  -03
كأساليب ككسائل ، كتتم ىذه العملية التثقيفية من خالؿ مؤسسات كبٌت عديدة سلوكو السياسي

 .، األحزاب السياسية، كسائل االعالـ كاالتصاؿ...(متنوعة)اعبماعات االكلية

                                                           

" دور القنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة في إدراك أفراد المجتمع المصري لمناخ حرية الرأي وتأثير ذلك على ، أمَتة ظبَت طو -1
 .16، ص2005معة القاىرة، القاىرة، ، رسالة دكتوراه يف االعالـ، كلية االعالـ، جامشاركتهم السياسية"

 .31، صمرجع سبق ذكره، 2، جدراسة في علم االجتماع السياسي-التنمية السياسيةالسيد عبد اغبليم الزيات،  -2
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: كىذا لو تأثَت كبَت على بناء اؼبشاركة السياسية ذاتو، كحجم عملية التعبئة كالًتكيب الطبقي االجتماعي -04
 كنطاؽ مشاركة األفراد يف اغبياة السياسية.

من العوامل اؼبساعدة على زيادة الوعي بأنبية اؼبشاركة من  كىو للمجتمع: اقتصادم التطور السوسيو -05
، كاؼبشجعة ألبناء الطبقات كاعبماعات اؼبختلفة على االنغماس يف اغبياة السياسية بشكل إهبايب كفعاؿ من ناحية

 ناحية أخرل.

 اؼبشاركة كمقدار : للطبقة اؼبسيطرة على مواقع القوة يف اجملتمع، كبُت حرية اعبماىَتاإليديولوجياؼبوقف  -06
 ىذه األخَتة يف اغبياة.

، بقياـ أحزاب اخرل منافسة ؽبذا اغبزب ال تسمحالتعددية اغبزبية: فنظم اغبزب الواحد اؼبسيطر مثال،  -07
فإف عضوية ىذه التنظيمات تقتصر على اعضاء -كنقابات الفالحُت....-كحىت إذا ظبح بقياـ تنظيمات صباىَتية

 نفي كل إمكانية لقياـ معارضة حرة اك رأم آخر خارج إطار اغبزب.ت كحدىم. كىكذاىذا اغبزب 

دكافع اؼبشاركة السياسية ىي عوامل كبكية مًتابطة التأثَت كالتأثر،  أفسبق نستطيع القوؿ،  من خالؿ ما
تنطلق من الفرد أك بالذات لتصل اذل اآلخر، كنقصد هبا اؼبؤثرات اػبارجية، من نظم كمؤسسات، بدءا باألسرة 

كمن أجل فهم أكثر كأكسع ، يقو فالكصوال إذل البناء  التحيتبدءا بالبناء  أخرلصوال إذل النظاـ السياسي، بعبارة ك 
كخصائص اؼبشارؾ  يف دراستنا ىاتو إدراج كل من مبادئ اؼبشاركة السياسية السياسية ارتأينالدكافع اؼبشاركة 

 :ما يليأف نوضحو من خالؿ  ما سنحاكؿة السياسية كىذا سياسيا، ؼبا ؽباذين العنصرين من عالقة بدكافع اؼبشارك
 أوال8 مبادئ المشاركة السياسية8

 1تتمثل يف: أنبهاللمشاركة السياسية ؾبموعة من اؼببادئ كلعل 
 .كاؽبيئات، بُت ـبتلف اؼبستويات تكوف اؼبشاركة من خالؿ مستويات متعددة رأسية كأفقية أف هبب -01

كأكلوياتو، حيث هبب أال تزاكلو ؾبموعة تعترب نفسها صفوة يف اجملتمع، كاهنا القرار من أجل التخطيط  ازباذ -02
 القرارات. كازباذتحديد األكلويات كاالحتياجات جديرة ب

يضعها  الفئة اؼبستهدفة خاصة، كما أف مباذج اػبطط هبب أف ال احتياجاتهبب أف يعكس التخطيط  -03
 ، كفئة اعبالية مثال.مع الفئة اؼبستهدفة النخبة فقط، كإمبا باؼبشاركة

، جبانب تبادؿ اآلراء بُت القرار ازباذهبب أف تتضمن عملية اؼبشاركة السياسية الضبط كالرقابة كاؼبشاركة يف  -04
 القاعدة كالقمة كالعكس.

                                                           

 .176،177(، ص ص2001)القاىرة: الدار اؼبصرية،2، طعلم االجتماع السياسيكعباف الطاىر األسود،  -1
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ليست عملية تشكيلية أك ؿبدكدة النطاؽ، بل ىي ذات كزف يف صنع  فبا سبق نالحظ اف اؼبشاركة السياسية،     
رقعة اؼبشاركة كزادت جديتها   اتسعتىذا األساس فإنو كلما  كتوجيهها. كعلىلسياسات كضبطها القرارات كا

، فإنو يفًتض كجود دكافع ربرؾ ىذه ذلك كلو كليحدثكانت تلك السياسات أكثر جدكل كفعالية كقباعة، 
 1العملية، كتأثر يف حجمها كفعاليتها، كبالتارل على نتائجها.

 اسيا8ثانيا8 خصائص المشارك سي
على اؼبستول العاـ، فإنو البد أف يكوف للمشارؾ سياسيا  إذا كانت اؼبشاركة السياسية ىي فبارسة السياسة

 2ىي كاآليت: عدة خصائص للمشارؾ سياسيا لسون"و "بي خصائص سبيزه عن غَته، حيث أكرد
يف النقاش  يساىملعامة، ك يهتم باألمور السياسية ا يفًتض باؼبشارؾ أف حيث: المناقشة والدافع، االىتمام -2

 حوؽبا، كأف يكوف لديو حافزا أك دافعا كي يشارؾ يف اغبياة السياسية.
 من حبيث يشًتط فيو اإلؼباـ باؼبسائل السياسية، كأف تكوف مشاركتو على أساس ىذه اؼبعرفة، كنابعةالمعرفة8  -1

 ا، أك معارضة ػبط آخر.م خط سياسي
بدافع اؼبصلحة الشخصية لتحقيق منافع خاصة، أك دافعا للمضار، بل  حبيث ال تكوف مشاركتو المبدأ8 -01

 بدأ يرتبط باؼبصلحة العامة.دبكإيبانا  انصياعاتكوف 
دبعٍت أف يكوف اؼبواطن عاقال، ناضجا يعرؼ كيف يتصرؼ كمن اؼبعلـو أف الدكؿ ال تعطي حق الرشد8  -02

ا يؤخر ىذا اغبق نظرا لكوف الشباب يبيلوف إذل األفكار إال بعد بلوغ سن الركد، كبعضه اؼبشاركة يف االنتخابات
 الثورية كاؼبتطرفة، ككلما زاد نضجهم ازدادكا اعتداال كؿبافظة.

 8 أىم العوامل المؤثرة في المشاركة السياسيةالفرع الثالث
ليت البد من تعد الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية من العوامل اؼبؤثرة يف عملية اؼبشاركة السياسية، كا 

 ماىَت للمشاركة.االىتماـ هبا من أجل دفع اعب
 :من خالؿ نتناكؽبا الثقافة السياسية8 8أوال

 تعريف الثقافة السياسية8 - أ
أحد أىم اؼبداخل لدراسة اؼبشاركة السياسية،  Political Culturéسبثل دراسة الثقافة السياسية  

اغبكم كالسياسة، كاليت تعد نتاجا  زبصكأمباط السلوؾ اليت  ، كاؼبعتقدات كاؼبشاعرمكذلك من خالؿ ؾبموعة القي
                                                           

 .92-91، ص صمرجع سبق ذكره، 2، ج-دراسة في علم االجتماع السياسي-مية السياسيةالتنالسيد عبد اغبليم الزيات،  -1
2-BystydzienskiJill.M, women transforming politics (world wide:Strokes for empowerment, 

Indiana university press,1991), p01 
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للتجربة التارىبية للمجتمع كلو من جهة، كخربات التنشئة اليت تعرض ؽبا األفراد من جهة أخرل، كأيضا ربقق 
 1سرعة التحوؿ كبو الديبقراطية. اذباهالثقافة السياسية دكرا حاظبا يف ربديد 

كذلك يف " جبريل ألموندلثقافة السياسية يف الدراسات السياسية ىو " كاف من أكائل من أدخل مفهـو ا
 ـ.1956عاـ   نشرت ةللنظم السياسي تصنيفا مقارنا دـمقالة ىدؼ من خالؽبا إذل أف يق

، ىي على صلة معينة استقالليةأف الثقافة السياسية، كيف الوقت الذم تتمتع فيو  "ألموند"كقد افًتض 
ؾبموعة من  :"مفهـو الثقافة السياسية، بشكل ذبرييب كعرفو بأنو "ألموند"، كقد فحص كثيقة بالثقافة العامة

األمر الذم يعٍت أف  ".التوجهات، كاؼبواقف، كالتصورات السياسية لألفراد يف سياؽ عالقتهم بنظمهم السياسية
تمع كالتعبَت عنها من خالؿ الفرد قيم اجملتشبيع الثقافة السياسية ىي دبثابة النظاـ السياسي الذم يتم عن طريقو 

 2كاؼبشاعر كالتقييمات كالتصورات اليت يكسبها الفرد ذباه اغبياة السياسية. تمنظومات من اإلدراكا
 3أف ىناؾ توجهات تشكل ثالثة أمباط من الثقافة السياسية كىي: "الموند"كقد افًتض 

تدنية ذباه نظاـ اغبكم، كيبدكف عدـ الرغبة كالذم يتمتع األفراد فيو بدرجة كعي كتوقعات مالنمط الضيق8  -2
 يف اؼبشاركة العامة.

كالذم يكوف فيو األفراد كاعُت لنتائج عملية اغبكم، كلكنهم ال يشاركوف يف ؾبريات اغبياة النمط التابع8  -1
 العامة، كاليت ىي عادة ؿبصلة كترصبة للقرارات السياسية.

فاعلُت كمشاركُت يف النظاـ كلو، كيؤثركف على معطيات العملية  كالذم يكوف فيو األفراد النمط المشارك8 -1
 السياسية كنتائجها اؼبختلفة.

كقد عدت الثقافة السياسية عنصرا مهما يف التأثَت على العمليات كالصيغ السياسية اؼبختلفة اليت يتم من  
افة السياسية أنبيتها من حقيقة قدرهتا خالؽبا التعبَت عن اؼبطالب كاؼبصاحل السياسية كاالستجابة ؽبا. كتكتسب الثق

، السيما عندما يكوف اؽبدؼ إضعاؼ أك كسر االجتماعيةعلى التأثَت يف عمليات حشد كتعبئة القطاعات 
ببٌت كأمباط جديدة  الستبداؽباكاالقتصادم كالنفسي، كذلك  االلتزاـ االجتماعياعبوانب القديبة من البٌت كأمباط 

ؼبصاغبهم، كتعبَتا عن تطلعاهتم اؼبتجددة، إضافة إذل تأثَت  استجابةتماعي تكوف أكثر من التنظيم كالسلوؾ االج
، فهي ت االتصاؿالتعبئة، كاليت تسهل ك الثقافة السياسية على عملية اغبشد  ثر أيضا على ؤ بُت اغباكم كاحملكـو

                                                           

 .28ص ،مرجع سبق ذكره أسامة اغبسُت،نيفُت  باسل أضبد ذياب عامر، -1
2-Gabriel Almond, "completive political systems", journal of politics XvIII ( august 1956), P391.  

3-Gabriel Almond, the civic Culture:political  Attitudes and democracy in  five  nations 
(London: Princeton university press,1963), p p14-29 . 
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ككجهات نظر جديدة لدل كعلى توسيع اؼبشاركة السياسية، كإرساء قواعد القيم  السياسي،ي ععمليات نشر الو 
 1اعبمهور، كعلى تعزيز نوعية اغبياة السياسية، كعلى إمكانية توليد الضغوط كإدارهتا من أجل اإلصالح.

ـ مفهـو الثقافة من قبل علماء لقد بذلت ؿباكالت عديدة لتعريف الثقافة السياسية، حيث استخد 
 164، "كوىين"ك "ألفريد"عدد  ـ1952 كاضح، لكن بطرؽ متعددة كمتباينة، ففي عاـبشكل ع جتما اال

، اآلالؼتعريفا ـبتلفا ؼبفهـو الثقافة، إذل جانب البيانات كالعبارات اؼبختلفة اليت قد تقًتف باؼبفهـو كتصل إذل 
 2كتعكس فكرة الثقافة اذباىُت رئيسيُت نبا:

ثقافة، حيث ينظر إليها على اليت تعرب عن كجهة نظر ؿبافظة لل االذباىاتكىي إحدل  الثقافة بوصفها فنا8 -2
 أساس أهنا فن راقي مثل: اؼبوسيقى الكالسيكية كاألدب الرفيع.

كالقيم، ككذلك  االذباىاتاللغة، اؼبعتقدات، ، كتعٍت ىنا طريقة أك أسلوب للحياةالثقافة بوصفها حياة8  -1
 السمات اؼبلموسة للسلوؾ االجتماعي.

 كعليو فإنو للثقافة معنياف:
 ، فيقاؿ ثقف الكالـ ثقافة أم فهمو بسرعة.ؽاغبذدبعٌت  األول لغوي8

كىو موضوع نقاش كخالؼ بُت العلماء مع اختالؼ زبصصاهتم  والمعنى الثاني فهو معنى إجرائي8
 3كتوجهاهتم.

من أمباط العمل كالتفكَت  مًتابطة "إذل تعريف الثقافة على أهنا: "ؾبموعة"موريس ديفرجيويذىب  
 4ر اليت ربدد السلوكيات اؼبنتظرة بُت ؾبموعة من األكخاص".كالشعور، تؤلف األدكا

" تتعلق بالنواحي توماس مانكيذىب بعض العلماء إذل التفرقة بُت الثقافة كاغبضارة، فالثقافة عند " 
ت،  الركحية كالقيم اعبمالية كالفنوف، أما اغبضارة فًتتبط بنماذج اغبياة اؼبادية كاؼبلبس كاؼبأكل كاؼبشرب كاؼبواصال

 5كما تتعلق بالنماذج العلمية.

                                                           

1-Karl W. Deutsch, "Social Mobilization and polical Development", American Political 

Science Review L V. (September: 1961), P493 

2-Jamel L- Thompson, B A Sociology (London: Heinemann, 1982),  P110. 
 .03، ص(1983، : ب د فرقةالشا (الثقافة بين األصالة والتحديث ودور اإلعالم ، أضبد اجملذكب -3
 .105(، ص1980، ترصبة: ىشاـ دياب )دمشق: كزارة الثقافة كاإلركاد القومي، السياسة سيسيولوجيا، موريس ديفرجيو -4
 .31، صمرجع سبق ذكرهباسل أضبد ذياب عامر،  -5
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التعارض السياسي، كالعناصر اؼبميزة للثقافة لتغيَت إذل جعل الثقافة السياسية عامل  "روبرت داىل"ذىب  
 1السياسية عنده ىي:

 اتية أـ العقالنية؟متوجهات حل اؼبشكلة، كىي تنحو كبوه الرباغ -01
 ىي تعاكنية أـ أهنا ليست تعاكنية؟ التوجهات كبو السلوؾ أك العمل اعبماعي، كىل -02
التوجهات كبو النظاـ السياسي، كىل تتميز بالصدؽ كعمق الوالء؟ أـ أهنا غَت صادقة كنافرة كتتسم  -03

 بالالمباالة؟.
 ىل تتسم بالثقة أـ زبلو من الثقة؟8 التوجهات كبو اآلخرين -04

ؾباؿ  مثل8ة ما تشمل على عوامل أف مؤكرات الثقافة السياسية ألم "لوسيان باي"يف حُت يرل  
عمل السياسي معايَت تقييم ا أكالغايات كاألساليب يف السياسة، مستويات  اتصاؿأك  ارتباطالسياسة، كيفية 

 2كالقيم الكامنة خلف التصرؼ السياسي.
النظاـ السياسي.  زخرؼتبصفة عامة تعترب الثقافة السياسية النمط اػباص للتوجهات اليت من خالؽبا  

مسبقة للتصرؼ السياسي، كربدد من قبل عوامل معينة منها: اؼبَتاث التارىبي،  استعداداتكالتوجهات ىي 
 3الدكافع، اؼبعايَت، العواطف، الرموز، كيبكن ذبزئة ىذه التوجهات إذل العناصر كاؼبكونات التالية:

 اإلدراؾ أك الوعي بالنظاـ السياسي. الجانب المعرفي8 -02
 كالتأثَت. االنطباعطفي8 الجانب العا -01
 اغبكم على النسق السياسي. الجانب التقويمي8 -01

اؼبواطنُت  كاذباىاتمن خالؿ ما سبق يبكن تصور الثقافة السياسية، على أهنا مبط توزيع كامل لتوجهات  
الثقافة السياسية كبو اؼبواضيع كاؼبسائل السياسية، كعندما ال هبد الفرد أية عالقة بينو كبُت النسق السياسي، فإف 

 ىذه اغبالة تصبح ثقافة ؿبدكدة. ذاهتايف حد 
إذف الثقافة السياسية ليست إال جزءا أك رافدا من ركافد الثقافة الشاملة للمجتمع، إهنا ثقافة فرعية تتأثر  

 بالثقافة كلها.

                                                           

1-Robert Dahl, Political oppositions in western demarcates (NJ: New Haven, 1962) P.P 

05-06. 
2-Lucian Baye, politics personality and nation-Building (NJ: New Havan,1962), p122. 

 .163(، ص 1980) االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، ،، أصول االجتماع السياسيؿبمد ؾبمد -3
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بيعة ككفاءة كأداء كما يتضح لنا من خالؿ ما سبق أف ىناؾ أنبية للعوامل الثقافية كالبنائية يف تفسَت ط 
النظاـ السياسي، حيث أف ىناؾ عوامل تؤثر يف عالقات السلطة، أنبها درجة التوازف بُت البناءات االجتماعية 

 كاغبكومية لألمة يف ربقيق استقرار النظاـ السياسي.
 مكونات الثقافة السياسية8 -ب

ة كالثقافة السياسية كباكؿ تقدًن أىم من أجل فهم أعمق كأكسع للعالقة التأثَتية بُت اؼبشاركة السياسي 
مكونات الثقافة السياسية كاليت ؽبا عالقة مباكرة دبدل تأثَتىا على حجم كنوعية اؼبشاركة السياسية. كعليو يبكن 
اغبديث عن ؾبموعة من العناصر أك اؼبكونات للثقافة السياسية، سواء تلك اليت تتبناىا الدكلة، ثقافة اغبكاـ، أـ 

 رظبية، كتلك السائدة لدل أفراد اجملتمع احملكومُت، كاليت تسمى الثقافة الغَت رظبية، كمن ىذه اؼبكونات:الثقافة ال
كىي تقـو على إطار فلسفي متكامل كمرجع أساسي للعمل السياسي، فهو يعمل على تفسَت  المرجعية8 -02

ر القضايا اليت يقـو هبا النظاـ األحداث تارىبيا، كيقـو بتحديد اؼبعادل الرئيسية كاألىداؼ كالتطلعات، كيرب 
 السياسي من أجل منحو الشرعية.

يف النظاـ السياسي بإصباع أفراد اجملتمع على الرضا عن مرجعية النظاـ، ككجود  االستقراركغالبا يتحقق  
 قناعات لدل األفراد بأنبية الدكلة اليت تعرب عن أىدافهم كقيمهم.

كاألزمات اليت هتدد كرعية  االنقساماتربدث  حوؿ اؼبرجعية بُت عناصر النظاـ اختالؼكعندما وبصل  
 . كاستقرارهالنظاـ السياسي 

ىناؾ اختالؼ يف التوجو بُت األفراد، حيث أف ىناؾ أفرادا يبيلوف إذل إعالء  التوجو نحو العمل العام8  -01
صلحة العامة على اؼبصلحة اؼبصلحة الشخصية كتغليبها على اؼبصلحة العامة، كالتوجو العاـ الذم يعٍت تغليب اؼب

 بأنبية العمل اؼبشًتؾ، كالتعاكف بُت أفراد اجملتمع يف اجملالُت السياسي كاالجتماعي. كاإليبافالشخصية، 
إف التوجو كبو العمل العاـ وبتاج إذل اإليباف بأنبية العمل االجتماعي، كاإلحساس باؼبسؤكلية السياسية 

سؤكلية وبفز ؼبليت تعد من أىم مكونات الثقافة السياسية، ألف الشعور باكاالجتماعية ذباه اجملتمع كقضاياه، كا
حساس لدل اؼبواطن على أف يتعامل بشكل إهبايب مع القضايا كاؼبوضوعات اليت هتم اجملتمع ككل. كتزيد من اإل

 .1الفرد بالوالء للجماعة
 
 

                                                           

 .34-33، ص صسبق ذكرهباسل ذياب عامر، مرجع  -1
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 التوجو نحو النظام السياسي8 -ج
يباف بضركرة الوالء لو، يعداف من الضركرات، كذلك من أجل إف االنتماء إذل النظاـ السياسي كاإل

 اجتماعيالفرد إذل اجملتمع بشكل عاـ، كالذم يربطو رابط  انتماءاإلحساس باؼبواطنة، اليت تعمل على ترسيخ فكرة 
 .كالتزاماتكسياسي كثقايف موحد يف الدكلة، كما يًتتب عليو من حقوؽ 

النطاؽ العاـ للعمل السياسي، كالقوانُت كاإلجراءات اؼبشركعة بُت فالثقافة السياسية تعمل على ربديد 
اغبياة العامة كاغبياة اػباصة، كيتم ربديد ىذا النطاؽ عن طريق ربديد األفراد اؼبسموح ؽبم باؼبشاركة يف العملية 

 السياسية كأيضا ربديد كظائف اؼبؤسسات السياسية كل على حدة.
ة حدكد اؼبشاركة يف ىذا النظاـ، مثل السن، اعبنس، كاؼبكانة االجتماعية كما تفرض الثقافة السياسية معرف

كالوضع العائلي. باإلضافة إذل أف بعض الثقافات السياسية ربرص على ربديد األبنية كالوظائف السياسية يف 
 هبا ربقيق األىداؼ اليت ربددىا الدكلة. اؼبنوطالدكلة، ككذلك األجهزة 

وضوع اإلحساس باؽبوية كاالنتماء إذل الدكلة من أىم اؼبعتقدات السياسية، يعد م اإلحساس بالهوية8  -01
إذل الدكلة فهذا يساعد على إضفاء الشرعية على النظاـ السياسي، كيساعد على  باالنتماءفعند كعور الفرد 

 اليت يبكن أف يواجهها النظاـ. كاالنقساماتضماف بقاء النظاـ، كاستقراره، كزبطيو لألزمات 
إذل الوطن، يساعد على بلورة كتنمية الشعور بالواجب الوطٍت، كتقبل  كاالنتماءإلحساس بالوالء إف ا 

، كما يبكن من فهم اغبقوؽ، كاؼبشاركة الفاعلة يف العمليات السياسية من خالؿ التعاكف مع اعبهاز االلتزاـ
الفاعل ؽبا يف كافة ؾباالت  رالدك اغبكومي، كاؼبؤسسات السياسية، كتقبل قرارات السلطة السياسية، كاإليباف ب

 1اغبياة.
من خالؿ ما سبق يتضح أف الثقافة السياسية ىي اليت تدعم النظاـ كربدد أطره، كتغذيو باؼبعلومات  

اؼبستمدة من كاقع البيئة كخصوصيتها كربافظ عليو، كتضمن بقاءه، كىي أعظم كأنا كأنبية من أف يتم ذباىلها، 
كربديد الًتاكيب كالسلوكيات السياسية، كتساىم يف فهم الديبقراطية عن طريق ربليل  فالثقافة قادرة على تقرير

التوجهات، كاؼبعتقدات كاؼبواقف كالقيم السياسية لدل األفراد كاعبماعات، كأيضا تساعد على تفسَت قضايا غياب 
 الديبقراطية يف اجملتمع.

                                                           

-46(، ص ص2001، ترصبة: حسن قبيسي )بَتكت: دار الساقي، 2، ط؟ حكم األكثرية أم ضمانات األقليةماىية الديمقراطيةأالف توراف،  -1
47. 
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، مثل نظاـ سياقيةيب يبكن تفسَتىا دبتغَتات كما أف الثقافة السياسية ىي توجهات كميوؿ كعناصر كتراك
اغبكم كالعوامل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتارىبية، كيبكن النظر إليها كوسيلة ال غٌت عنها لتحليل 
كتفسَت الطريقة اليت من خالؽبا تتفاعل ىذه اؼبتغَتات كتفرض حضورىا على ككل أمباط من اإلدراؾ كالسلوؾ 

 كرىا على اغبياة السياسية، كبالتارل على نشوء النظاـ الديبقراطي.كاليت تأثر بد
 8نتناكؽبا من خالؿثانيا8 التنشئة السياسية8 

 Political Socialisation8تعريف التنشئة السياسية  -02
، ككاف اؼبقصود هبا هتيئة الفرد بأف 1928استعملت كلمة التنشئة السياسية يف األدب اإلقبليزم عاـ  

اعبديد على نظريات ألربع علماء عاكوا يف النصف الثاين  استعماؽبايش كيتفاعل مع اجملتمع كيستند يتكيف كيع
 من القرف التاسع عشر، كىؤالء العلماء ىم:

 " الذم اعتقد أف الفرد يكتسب تعاليمو األخالقية يف اجملتمع، من خالؿ ذاتيتو األخالقية.دسيغمون فروي"
 الذم ركز على مشكلة أساسية تتعلق بػأصل ككظيفة الذات يف العملية االجتماعية." جي جيدكالعادل الثاين ىو " 

ىي األساس يف بلورة كمبو األخالؽ  االكلية " الذم اعتقد بأف عالقات اعبماعةسي كوليكالعادل الثالث ىو: "
ليات الرمزية للفكر " الذم اعتقد بأف العمبيجيتاألساسية عند الفرد، كالعدؿ كاغبب مثال، كالعادل اآلخر ىو "

 1اؼبنطقي دائما ما تشتق من التفاعل االجتماعي بصورة تدرهبية كمنظمة.
كالقيم السياسية اليت وبملها   لالذباىاتاؼبواطن  اكتساب"السياسية بأهنا  التنشئة" ألموند" ك بوليعرؼ "

لتصرؼ بطريقة مقبولة داخل اجملتمع، اليت دبقتضاىا يتعلم الفرد اك معو حينما هبند يف ـبتلف األدكار االجتماعية، 
 2."كتشَت كذلك إذل الطريقة اليت يف إطارىا تصبح قيم كرموز اجملتمع جزءا من تفكَت كمشاعر الفرد

أما دائرة اؼبعارؼ كالعلـو االجتماعية، فتحدد التنشئة على أهنا: "التلقُت الرظبي كغَت الرظبي، اؼبخطط كغَت 
سياسية كخصائص الشخصية ذات الداللة السياسية، كذلك يف كل مرحلة من اؼبخطط، كالقيم كاؼبمارسات ال

 .مراحل اغبياة، عن طريق اؼبؤسسات اؼبختلفة"

 3كتقـو التنشئة السياسية بأدكار رئيسية ثالث ىي: 
 * نقل الثقافة السياسية من جيل آلخر.

                                                           

 .225(، ص1981إحساف ؿبمد اغبسن)بَتكت: دار الطليعة  :، ترصبةمعجم علم االجتماع متشيل، دينكُت -1
2-Gabriel Almond, Powell Bingham, comparative politics: Developmental approach(New 

Delhi: Amerind, 1972), pp. 40-41. 
 .52(، ص1982) طرابلس: منشورات اؼبنشأة العامة للنشر كالتوزيع كاالعالف، العلوم السياسيةعلي مشيس،  -3
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 * تكوين أك تشكيل الثقافية السياسية.
 تالءـ كدعم احملافظة على النسق السياسي.* تغيَت الثقافة السياسية دبا ي

 يف الواقع، أف خربات التنشئة السياسية يكتسبها اإلنساف أك اؼبواطن خالؿ عملية تعرضو للنظاـ السياسي.
 مؤسسات التنشئة السياسية8 -01

 عٌت ال يبكن القوؿ أف دكر أحدنبا يقفدبمن اؼبالحظ أف دكر ىذه اؼبؤسسات يف التنشئة دكر متداخل، 
ال يبكن القوؿ بأف دكر األسرة مثال يقف عند حد معُت أك مرحلة معينة، لكن  دبعٌت األخرلعند حد يبدأ دكر 

يبكن القوؿ أف دكر األسرة أك غَتىا يقل أك يزيد يف مرحلة معينة من حياة الفرد. ففي اؼبرحلة األكذل من حياة 
 .االخرل ك مع بقية اؼبؤسساتكاألعظم كىكذا دكالي الرئيسي الفرد، يبدك دكر األسرة ىو

كيبكن تقسيم اؼبؤسسات االجتماعية كالرظبية اليت تقـو بعملية التنشئة االجتماعية كالسياسية إذل ثالث  
 1ؾبموعات:

كتشمل األسرة كالتنظيمات احمللية مثل النوادم االجتماعية، كترتكز عملية التفاعل  األولية8 الجماعة* 
 ة الشخصية كاؼبباكرة.االجتماعي على أساس اؼبواجه

العاؼبية كالتجمعات اؼبهنية، حيث ينغمس عدد كبَت من األفراد يف  االرباداتكتشمل  * الجماعات الثانوية8
 مؤسسات مشًتكة، كلكن تفتقر العالقات بينهم إذل العنصر الشخصي.

صباعات اإلحالة )كىي كىي ليست بالضركرة صباعات باؼبعٌت الدقيق للكلمة. كقد تستخدـ  * جماعات اإلحالة8
تستند ىذه  االجتماعية. كقداؼبكانة  تيبعبارة عن طبقات اجتماعية يستخدمها الفرد لتحديد ذاتيتو(، لًت 

 اعبماعات على اعبنس، مثل التمييز بُت البيض كالسود ككذلك على العوامل العرقية أك الدينية.
اؼبواقف كاالذباىات السياسية ذباه النظاـ  يتضح فبا سبق أف التنشئة السياسية تساعد على اكتساب بعض

السياسي، كيعمل على حفظ النظاـ كاستقراره كمدل مشركعيتو القائمة، كذلك من خالؿ تكوين القيم كغرس 
أفكار داخل األفراد اليت تصبح مع الوقت قناعات يؤمن هبا الفرد، كاليت تساعد على امكانية التنبؤ بالسلوؾ 

 اد اجملتمع، كمراقبتها، كالتحكم يف ىذه اؼبواقف السياسية مستقبال.كاؼبواقف السياسية ألفر 
فراد على قيم اجملتمع الذم ينتموف إليو كتوجهاتو، حيث أف التنشئة األكأيضا ىي الطريقة اليت يتعرؼ هبا 

 ة الفرد يف اعبماعة، حبيث يؤىل للتفاعل اإلهبايب كاالنسجاـ معها.بعملية يتم دبقتضاىا إذا

                                                           

 .38-37، ص صمرجع سبق ذكرهباسل ذياب عامر،  -1
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التنشئة السياسية يكتسب الفرد ثقافة سياسية تساعده يف خلق عالقة بُت الفرد كالنظاـ  كمن خالؿ
 أم تقبل احملكومُت لسلطة اغباكم. ،السياسي، كلتقبل الفرد لسلطة النظاـ

ىي العملية اليت تنمي التوجهات ا كمن خالؿ ما مت ذكره من مفاىيم حوؿ التنشئة السياسية، نالحظ أهن
يمية يف اؼبسائل كاؼبواضيع السياسية، كاليت تعمل على نقل قيم من جيل إذل جيل يفية كاؼبعرفية كالتقالسياسية العاط

 آخر، فيكتسب األفراد اػبربة السياسية كاؼبواقف االجتماعية.
 المطلب الثالث8 مستويات وأشكال المشاركة السياسية

الثاين ، كيتضمن اؼبشاركة السياسيةويات أساسية، يتناكؿ الفرع األكؿ مست فرعُت إذلينقسم ىذا اؼبطلب 
 :ما يليأككاؿ ىذه اؼبشاركة، كذلك كفق 

 8 مستويات المشاركة السياسية8الفرع األول
دبستول السياسة ألفراد اجملتمع ك القائمة من جهة،  اؼبشاركة السياسية باختالؼ األنظمة زبتلف مستويات

تها يف اؼبشاركة على مستول قماركة السياسية حيث تتمثل إذ توجد العديد من اؼبستويات للمش ،1من جهة أخرل
، كأخَتا على مستول صنع "community" مث على مستول اجملتمع، "state participation" الدكلة

 House hold".2" كالعائلة القرار يف الوحدة اؼبعيشية
  أـ عربا.الباحثُت سواء كانوا غربيُت ما قدموكباكؿ تقدًن ىذه اؼبستويات من خالؿ  

 أوال8 الطروحات الغربية لمستويات المشاركة السياسية8
 :يلي ما خالؿنعرض ىذه اؼبستويات من 

قدـ من خالؽبا ثالث مستويات ،حيث " دراستو دوتش كارل" : أجرل2742 كارل دوتش" عام"-02
 3للمشاركة السياسية:

 أفكضع لو ستة كركط، يكفي  اسيوف. كقدالسيكيبثلو النشطاء  كىو أعلى ىذه اؼبستويات 8األولالمستوى -
 أحدىا يف كخص ما ليكوف منتمي ؽبذه الفئة، كىذه الشركط ىي كاآليت: يتوفر
 عضوية منظمة سياسية.-
 التربع ؼبنظمة سياسية أك اؼبركح لالنتخابات.-

                                                           

، مذكرة ماجستَت يف علم االجتماع ت، دراسة ميدانية لمدينة عنابة"الدوافع والمعوقا-المشاركة السياسية للمرأة الجزائريةطبيسة ركاحبية،" -1
 .35، ص2007، كلية اآلداب كالعلـو االجتماعية كاالنسانية، عنابة، التنمية باؼبشاركة

 .35، صمرجع سبق ذكر أسامة اغبسُت،نيفُت  -2
 .28، صمرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  -3
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 سياسية بشكل دكرم. اجتماعاتحضور -
 اؼبشاركة يف اغبمالت االنتخابية.-
 ايا سياسية للسلطة التنفيذية أك السياسية أك الصحافة.توجيو رسائل بشأف قض-
 اغبديث يف السياسة مع أكخاص خارج نطاؽ الدائرة الضيقة كاحمليطة بالفرد.-

 بالنشاط السياسي. كيبثل اؼبهتمُت المستوى الثاني8 -
 يف النشاط السياسي. كيتمثل يف الذين يشاركوف بشكل موظبي المستوى الثالث8 -

 حوؿ تصنيف (political participation: الذم أصدر كتاب بعنواف)2743راث عامميلبليتر  -01
 1السياسية طبقا لدرجة فعاليتها، فقاـ بًتتيبها تصاعديا، ككاف تقسيمها إذل:االنشطة 

 ) تورل منصب حزيب، الًتكح، االكًتاؾ يف اغبمالت االنتخابية...(.انشطة فعالة-
 مؤسبرات سياسية، مسانبة مالية...(.ك  اجتماعات )حضورانتقالية أنشطة -
 عن بعد) التصويت كاؼبشاركة يف مناقشات سياسية...(. األنشطة السياسية-

 2كيرل بوجود ثالث فئات ىي:
اذل %5 ما بُتكىم النشطوف دائما يف ؾباؿ السياسة، كيشغلوف نسبة  :Gladiatures فئة المجادلون -

7%. 

، كيبثلوف يف اجملتمع كوف يف السياسة دبقدار اغبد االدىن: كىم الذين يشار Spectator فئة المتفرجون -
 .%60االمريكي حوارل

كيبثلوف  اإلطالؽيف السياسة على  ال يشاركوفكىم الذين  Apathetices8 فئة الالمبالون -
 .%33حوارل

 كاف من األدكار اليت على سبيل القياس التمثيلي كالالمبالُت" عبارات اجملادلُت كاؼبتفرجُت ميلبراث" خذأ
 يقـو هبا صراع اجملادلوف

القديبة، فقد كانت صباعة صغَتة من اجملادلُت تتفاءؿ هبدؼ تسلية اؼبتفرجُت، كىم بدكرىم  يف ركما
 3.اؼبعركة أصال ال يشهدكففإهنم  يدلوف بأصواهتم ليبينوا من الذم كسب اؼبعركة، أما الالمبالوف يصفقوف، مث

                                                           

 .19ص مرجع سبق ذكره،شاركة السياسية، طارؽ ؿبمد عبد الوىاب، سيكولوجية اؼب -1
 .10(، ص1993) القاىرة: مركز البحوث كالدراسات، ميدانية في قرية مصرية للفالحين8 دراسةثقافة المشاركة السياسية عبد الرضباف ضبدم،  -2
 .20، صمرجع سبق ذكرهطارؽ ؿبمد عبد الوىاب، سيكولوجية اؼبشاركة السياسية،  -3
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( قاما بوضع تسلسل ىرمي أكثر تعقيدا يسعى للتوفيق 1977جويلك ثميلبرامن كتاب)يف الطبعة الثانية 
بدال من التسلسل اؽبرمي  يف أككاؿ ـبتلفة من االحتجاجينغمسوف  بُت االنواع اؼبختلفة من اجملادلُت، خاصة من

 أحادم البعد.
 2755.وجويل ثميلبراكل من   (8 يبين تسلسل ىرمي للمشاركة عند02الشكل رقم)

 Complete Activities 
 نشطوف بشكل كامل

 اؼبشاركة يف اغبمالت اغبزبية اؼبعارضوف اجملادلوف        
 

 نشطوف ؾبتمعا القائموف باالتصاالت اؼبتفرجوف       
 الالمبالوف

 التصويت يف االنتخابات
  دعم أبوم

 عدـ اؼبشاركة هنائيا
 .20ص، ع سبق ذكرهمرج، سيكولوجية المشاركة السياسية، طارؽ ؿبمد عبد الوىابالمصدر8 

التعقيد، حيث يصعب فهم يشهد نوعا من  وجويل( ث) ميلبراىذا الشكل الذم قدمو كل من أفنالحظ 
 مستويات اؼبشاركة السياسية، فهما دل يبينا من خالؿ ىذا الشكل بصورة بسيطة ككاضحة مستويات أنواعكربليل 

 ها.تعقيدا يصعب فهم أكثراؼبشاركة السياسية بل جاءت يف صورة 
درجة فعاليتها إذل:  األنشطة السياسية من زاكيةيضيف  أف"، حاكؿ من خاللو ثيلبرام"ل ىناؾ تصنيف آخر

 يت:سيوضحو اعبدكؿ اآل للمشاركة عن بعد، كىذا ما أنشطة، انتقالية أنشطةفعالة،  أنشطة
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 .ث"ميلبرا" السياسية عند األنشطة8 يبين تصنيف 02الجدول رقم 
 األنشطة درجة الفعالية

 تورل منصب عاـ أك حزيب.- أنشطة فعالة
 الًتكح ؼبنصب عاـ.-
 الدعوة عبمع سبويل حزيب.-
 بذؿ الوقت يف ضبلة انتخابية.-

 سياسي. اجتماع حضور- انتقاليةانشطة 
 تقدًن مسانبات مالية.-
 االتصاؿ دبوظف عاـ اك قائد سياسي.-

 معُت. اذباهويت اآلخرين يف ؿباكلة التأثَت يف تص- عن بعد وفأنشطة اؼبشارك
 كارات كعالمات ذات طابع رمزم سياسي. ارتداء-
 إجراء مناقشات سياسية.-
 التصويت.-
 التعرض ؼبنبهات سياسية.-

 24ص، مرجع سبق ذكرهكولوجية المشاركة السياسية، يس، عبد الوىاب طارؽ ؿبمد8 المصدر
درجة ف لألنشطة السياسية لكن حسب من خالؿ ىذا اعبدكؿ اف يقدـ لنا تصني "ثميلبرا"حاكؿ 

فعاليتها، حيث عرض ؾبموعة من االنشطة من خالؽبا يبكن فهم طبيعة النشاط، سواء كاف فعاؿ اـ انتقارل اـ  
 كلكن كلها تصب يف خانة اؼبشاركة السياسية. ،كانت اؼبشاركة عن بعد

 An Introduction to Politicalيف كتاهبما بعنواف" 1971" فيليب ألتوف" ك"ميخائيل رش"-01
Sociologie كالذم تضمن تدرجا يبكن اف يفضي مستويات اؼبشاركة السياسية، كاعترب ىذا التدرج مالئما "

 اؼبوارل:توضيحو من خالؿ الشكل  ما سنحاكؿكىذا 1.ؼبختلف االمباط السياسية
 
 
 

                                                           

 .56(، ص1995) االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، علم االجتماع السياسيد، اظباعيل علي سع -1
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 لتوف"8 يوضح التدرج الهرمي للمشاركة السياسية عند كل من "روش" و"أ01الشكل رقم 
 كغل منصب سياسي أك إدارم

 اؼبتطلعوف إذل اؼبناصب اإلدارية كالسياسية
 األعضاء النشطاء يف التنظيم السياسي 

 األعضاء الغَت فاعلُت يف التنظيم السياسي 
 األعضاء النشطاء على ىامش التنظيم السياسي

 األعضاء الغَت فاعلُت على ىامش اؼبشاركوف 
 ؤسبرات العامةيف اؼب

 اؼبشاركوف يف اؼبنافسات الغَت رظبية
 العاملُت على ربقيق اؼبصلحة العامة يف السياسة 

 اؼبصوتوف
 ؾبموع الالمبالوف

 .56(، ص1995،اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية: دار)علم االجتماع السياسي ،اضبد فؤاد عاطفالمصدر8 
ببعض مستوياتو اذل حد كبَت، على الرغم من  تداؿاالعن ىذا التدرج يبك أفيرل السيد عبد اغبليم الزيات 

، تتعلق بقمة التدرج ذاتو، ككذلك فإف اؼبشاركة من خالؿ العضوية التحفظاتىذه  كأكذلتسجيل بعض النقائص، 
دائما قرينة ؼبشاركة سياسية كعبية حقيقية، أما االجتماعات  ال تعد ،الشبو السياسية أكيف التنظيمات السياسية 

 السياسية ال الالمباالة أفباالستمرارية، كما  ؤسبرات السياسية فقد ربمل الطابع الشكلي أك التعبوم كال تتسمكاؼب
 .(participation crusis) مشاركة أزمةكإنا تعرب عن ،اؼبشاركة  أساليبمن  أسلوبااعتبارىا  يبكن

 ككامال كل مستويات تدرجا متكامالروش" و"ألتوف" " تدرج أفكبالرغم من ىذه النقائص إال 
 1اؼبشاركة.

 ثانيا8 الطروحات العربية لمستويات المشاركة السياسية8
 " السياسة بين النمذجة والمحاكاة"" يف كتاهبما محمد جاب اهلل عمارةك" "عبد العزيز ابراىيم عيسى" -02

2يلي: اللذاف حاكال من خاللو تقدًن تصنيف للمشاركة السياسية كتتمثل فيما
 

                                                           

 .29، صمرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  -1
 .181-180، ص صمرجع سبق ذكرهعبد العزيز ابراىيم، ؿبمد جاب اهلل عمارة،  -2
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ثالثة كركط  فر فيهم اتتو  الذين: ىم فبارسوا النشاط السياسي، كيتمثل ىذا اؼبستول على األعلىالمستوى  -
 من ستة:

 عضوية يف منظمة سياسية. -

 مركح. أكالتربع ؼبنظمة  -

 حضور االجتماعات السياسية بشكل منظم كمتكرر. -

 اؼبشاركة يف اغبمالت االنتخابية. -

 للصحافة. أككلذكم اؼبناصب السياسية  يايبتوجيو رسائل حوؿ قضايا سياسية للمجلس الن -

 اغبديث يف السياسة مع أكخاص خارج إطار الدائرة الضيقة  احمليطة بالفرد. -

كىم األكخاص الذين يصوتوف يف االنتخابات كيقوموف دبتابعة  ،: اؼبهتموف بالنشاط السياسيالمستوى الثاني-
 ما وبدث على الساحة السياسية.

كىم األكخاص الذين يلجؤكف اذل استخداـ الطرؽ غَت الشرعية يف  ،تطرفوف سياسيا: اؼبالمستوى الثالث-
اؼبشاركة السياسية، حيث يستخدموف أساليب العنف، أما الفرد الذم يشعر بعناء اذباه اجملتمع، أك اذباه النظم 

بالُت، كيتجو إذل السياسية قد يلجأ إذل االنسحاب من كل أككاؿ اؼبشاركة السياسية، كينضم إذل صفوؼ الالم
 استخداـ أساليب تتسم باغبدة كالعنف.

 التصنيف من خالؿ الشكل التارل: ىذاكباكؿ فهم 
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 " و" محمد محمد جاب اهلل عمارة"8 يوضح مستويات المشاركة السياسية عند "عبد العزيز ابراىيم عيسى01الشكل رقم

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الطالبة.المصدر8 من إعداد 

اف يقدما تصنيف مغاير كـبتلف عن التصنيفات  "ك"ؿبمد جاب اهلل عمارة"عبد العزيز "حاكال كل من 
، إال أهنم أدرجوا عنصر العنف كالطرؽ غَت الشرعية يف فبارسة اؼبشاركة السياسية، ىذا السابقة للمشاركة السياسية

 ،ن االنتقادات خاصة كأف اؽبدؼ من اؼبشاركة السياسية ىو زيادة الوعي كالتفتح السياسيالعديد م ؽبم ما جلب
 .يبكن تصنيفو ضمن مستويات اؼبشاركة السياسية سلوؾ منبوذ يف اجملتمعات، كال العنفكأف 

ي ردبا اذبو الباحثاف اذل مثل ىذا التصنيف نتيجة الوضع السائد يف تلك الفًتة، كذلك نظرا لغياب الوع
 األنظمةاالستقالؿ، أك تلك اليت كهدت ربوال يف  خاصة حديثةكالثقافة السياسية داخل اجملتمعات العربية، 

 ياسيالمهتمون بالنشاط الس المتطرفون سياسيا ممارسو النشاط السياسي

 عضوية في منظمة سياسية

 التبرع لمنظمة أو مرشح

حضور االجتماعات السياسية 
 بشكل متكرر

 المشاركة في الحمالت االنتخابية

توجيو رسائل سياسية للمجلس 
 السياسي النيابي

الحديث في السياسية مع 
 أشخاص خارج دائرة الفرد الضيقة

 التصويت في االنتخابات

 لسياسيةمتابعة األحداث ا

إستخدام الطرق غير الشرعية 
 في المشاركة السياسية

 إستخدام العنف

االنسحاب من 
أشكال المشاركة 

السياسية واالنضمام 
 إلى الالمبالين
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مسبقة، فبا  قراطي دكف تنشئة سياسةيبدالتحوؿ ديبقراطية ضمن مسار  أنظمة إذلمشولية  أنظمةالسياسية من 
 داـ الطرؽ غَت اؼبشركعة.حدكث مثل ىذه التصرفات غَت اؼبسؤكلة مثل العنف كاستخ إذليؤدم 

حد ما،  إذلنو معقوؿ أ" على الرغم من ألتوف" ك" رش" تدرج إذلحيث عاد  "علي سعد إسماعيل" -01
هبذا  األخذ"، كإف عبد الحليم الزيات" نو تضمن صبلة من النقائص كىي تقارب تلك اليت جاء هبا السيدأإال

1بُت ككلُت من اؼبشاركة.التدرج يف اؼبشاركة السياسية داخل النسق هبعلنا مبيز 
 

 مشاركة سياسية رظبية. -

 مشاركة سياسية غَت رظبية. -

 نبينو كالتارل: كاقعية، أكثرنو أمث اقًتح تدرجا يرل 
 علي سعد. إلسماعيل8 يبين ىرم المشاركة السياسية 02الشكل رقم

 .األكؿ اؼبستول -01

 اؼبستول الثاين. -02

 اؼبستول الثالث. -03

 اؼبستول الرابع. -04

 س.اؼبستول اػبام -05

، النظريات والمذاىب والنظم8 دراسات في العلوم السياسية، حسن ؿبمد حسن، علي سعد إظباعيلالمصدر8 
 .365(، ص1994: دار اؼبعرفة اعبامعيةاإلسكندرية)3ط

لسياسية يليها البَتكقراطيوف يقرر ىذا التدرج طبس مستويات للمشاركة السياسية يعلو قمتو اؼبناصب العليا ا
أخَتة يف درجة ، إذ تأيت األحزاب السياسية خارج السلطة كصباعات الضغط كاؼبناصب البَتكقراطية الكبار كزعماء

لسياسية ككبو السياسية)صباعات الضغط(، ليدرج بعدىم أقل من سابقتها، كيف مستول كاحد مع التنظيمات ا
يضعهم ة، من ذكم النشاط حبيث كغَت الرظبي كاؼبشاركوف يف اؼبؤسبرات الرظبيةالسياسية  النشطوف يف التنظيمات

أعلى درجة من  صبيعا يف مستول كاحد، كيف حُت يعمل الزعماء يف التنظيمات السياسية ككبو السياسية
الذين يبارسوف حقهم يف االدالء بأصواهتم يف االنتخابات  الناكطُت، يستطيع يف اؼبستول الرابع اؼبصوتوف

2الالمبالُت سياسيا. متض األعرض، اجملاؿاليت سبثل ك  امسكاالستفتاءات، ليجعل قاعدة اؽبـر كمستول خ
 

 
                                                           

 .30، صمرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  -1
 .66، صمرجع سبق ذكره، دميصونية الع -2
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 الفرع الثاني8 أشكال المشاركة السياسية
أف مستويات اؼبشاركة السياسية متدرجة من اعلى اذل أسفل بشكل ىرمي، كمن ىذا الحظنا فيما سبق 

كاليت سوؼ  السياسيةللمشاركة  يبكن إدراج بعض األككاؿ كـبتلفة. كعليوكانت أككاؽبا متنوعة    األساس
 نوردىا كاآليت:

 1يلي: السياسية كما " أككاؿ اؼبشاركةابراىيم أبراش" قدـ -
ربدث عن طريق السلوكيات كاؼبؤسسات الرظبية كالدائمة للدكلة، سبثل  المشاركة المؤسساتية)رسمية(8 -01

الدكلة، الوزراء الربؼبانيُت، اؼبسؤكلية السياسية، كالوظائف السياسية الثابتة)رئيس  مستول أكلئك الذين يبارسوف
 .االعواف التنفيذيُت كاؼبسؤكلُت عن كسائل االعالـ كالتلفزة كاالذاعة...(

تشكل حلقة الوصل  تنظيمات قائمة أك: كىي اليت تكوف منظمة يف إطار مؤسسات، المشاركة المنظمة -02
 ، صباعات الضغط...(.اباتبُت اؼبواطن السياسي كالنظاـ السياسي، كمتمثلة يف)األحزاب السياسية، النق

كىي مشاركة اؼبواطن بصفة فردية، حبيث يتمتع ىنا حبرية مطلقة يف ربديد نوع  المشاركة المستقلة8 -03
 مشاركتو.

 2كىي: أخرلكما يبكن تقسيم اؼبشاركة السياسية إذل أككاؿ 
 مشاركة ظرفية. -

 مشاركة مستمرة كدائمة. -

 3:األنشطةنوعُت من  إذلاؼبشاركة السياسية  "يوسف غلوم علي" كيضيف
: تتمثل يف عملية التصويت يف االنتخابات كإدارة اغبمالت االنتخابية كحضور الندكات أنشطة تقليدية -01

 . ...كاؼبؤسبرات كاالجتماعات العامة

 : مثل اغبركات االجتماعية كالسياسية كاالضرابات كالتظاىر كالتمرد كالثورات.أنشطة غير تقليدية -02

على النشاط االنتخايب، إذ  ال تقتصر" اف اؼبشاركة السياسية يف الديبقراطيات اؼبعاصرة روب فيليب" يف حُت يرل
 العنيفة. كاألساليبباالتفاقية تأخذ أككاال أخرل، كىي تلك األساليب اؼبسماة  يبكن أف

 

                                                           

 .250، صمرجع سبق ذكره، 1، طعلم االجتماع السياسيىيم أبراش، إبرا -1
 .32، ص مرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  -2
 .12(، ص1977، )أفريل 4، العدد1977، مجلة العلوم االجتماعية يوسف غلـو علي،" اؼبشاركة السياسية يف الكويت"، -3
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 1كهبذا تكوف أككاؿ اؼبشاركة السياسية منقسمة إذل:   
 التصويت. -

 اؼبظاىرات(. -، باؼبمارسة اؼبدنية-أاألككاؿ االتفاقية كيتفرع عنها) -

 العنف السياسي. -
 المطلب الرابع8 قنوات وميكانيزمات المشاركة السياسية

 نتطرؽ ضمن ىذا اؼبطلب اذل الفركع اؼبوالية:
 الفرع األول8 قنوات المشاركة السياسية

 ذبرم يف إطار النظاـ تعٍت عملية اؼبشاركة السياسية ربديدا مسانبة اؼبواطنُت يف العملية السياسية اليت
، كوهنا سبثل احملور القرارات السياسية كازباذ، كىذا من أجل الربط بُت العملية السياسية كعملية صنع السياسي

لذا قبد أنو ىناؾ 2ما. كاؼبنتوج النهائي ألية عملية سياسية، سواء كاف موضوعها يتعلق بقانوف أك إجراء أك سياسة
معينة حيث  ، كيأيت ىذا االختالؼ من كوف العملية السياسية تتطلب توافر عناصريف العملية السياسية اختالؼ
 3كىي: امتالكهاالسياسية يف قدرهتا على  األنظمةتتباين 
 كخلق التكامل اؼبؤسسي. كجود اؼبؤسسات السياسية الرئيسية -

 رسوخ التقاليد العملية للعمل السياسي. -

الس البلدية كالوالئية على اؼبستول احمللي، كالربؼباف على تطور أساليب كأدكات العمل اؼبستخدمة) اجمل -
 اؼبستول الوطٍت...(.

 كمن دكف ىذه اؼبؤسسات ينعدـ أك يتضاءؿ كجود أم مستول من اؼبشاركة السياسية، فغياب اؼبؤسسات
كيتم عرب  ،يهاأك التأثَت ف لإلسهاـعن العملية السياسية يعرقل إمكانية كصوؿ اؼبواطنُت إذل جهاز صنع القرارات 

 4قنوات اؼبؤسسات السياسية.
 " إبراىيم أبراش" ىبص قنوات اؼبشاركة السياسية، كتقديبها يف طرح كل من كن حصر القوؿ يف مايب

 

                                                           

ماجستَت يف العلـو السياسية كالعالقات الدكلية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة  ، مذكرةالمشاركة السياسية في الجزائر"نعيمة كلد عامر،"  -1
 .21، ص2001، اعبزائر

 .224-222(، ص ص1988) مصر: مؤسسة العُت للنشر كالتوزيع، التنمية السياسية في العالم الثالث8 نظريات وقضاياعبد اؼبنعم اؼبشاط،  -2
 ،223، العدد1977، مجلة المستقبل العربية السياسية كالعملية السياسية يف دكؿ العادل الثالث"، حسُت علواج البيج،" اؼبشارك -3

 .68-67(، ص ص1977)سبتمرب
 .27، صمرجع سبق ذكره نعيمة كلد عامر، -4
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 1" يف تسعة قنوات كىي كاآليت:أبراش، حيث عددىا" إبراىيم "السيد الزيات"ك
 االنتخابات8 التصويت في المشاركة عن طريق -02

السياسية يف النظم الديبقراطية، كيرتبط التصويت  االنتخابات من أىم مظاىر اؼبشاركة يف يعترب التصويت
عب يف السلطة تكوف عن طريق فبثليو، ىذا يتم عن طريق العملية التمثيلية، أم أف مشاركة الش مباكرة بالديبقراطية

على أف صوت اؼبواطن يف  ااالنتخابية اليت زبتلف نظمها كأنواعها من ؾبتمع اذل آخر، لكنها تتفق صبيعه
اجملمعة اليت تشكل الغالبية ىي تعبَت عن إرادة  االنتخابات يبثل نصيبو يف اؼبشاركة السياسية، كأف ؾبموع األصوات

الديبقراطية، اليت تنعكس فيما بعد النظاـ السياسي، كمدل صدؽ توجهاتو  االمة، إال أف ذلك يرتبط بطبيعة
 اديق االنتخاب كقبولو دببدأ التناكب على السلطة.تفرزه صن نصياغو ؼبااخاصة يف 

 المشاركة عن طريق االستفتاءات الشعبية8 -01

أك  اؼبشاركة السياسية يف األنظمة الديبقراطية، اليت تفضل قبل تطبيق قانوفيلجأ اذل تطبيق ىذا النوع من 
األخَت يف بعض أف ىذا  لشعيب حيثااالستفتاء  إذلهبب أف يناؿ اؼبوافقة الشعبية، لذا تلجأ ازباذه إجراء تزعم 

 االحياف يكوف إجباريا، كأحيانا أخرل تكوف اغبكومة حرة يف اللجوء اليو.
 :المشاركة عن طريق االعتراض الشعبي -01

، حيث يتمكن ىو ككل من اككاؿ اؼبمارسة تلجأ اليو بعض النظم السياسية يف حالة ؿبددة دستوريا
اؼبطالبة بعرضو على  عن الربؼباف خالؿ مدة معينة، يكوف ؽبم اغبق يف اؼبواطنُت من االعًتاض على قانوف صادر

 االستفتاء الشعيب.
 المشاركة عن طريق االقتراع الشعبي8 -02

 لألفراد حق اقًتاح مشركع قانوف، كعرضو على اعبهات اؼبنصوص عليها دستوريا. سبنح بعض الدساتَت
 :المشاركة عن طريق طلب إعادة االنتخابات -03

أك اعبمعية العمومية بكاملها، اك  بعض النواب.ور للمواطنُت حق االعًتاض على انتخاب يبنح الدست 
 دستورية كقانونية فبارستهم. عموميُت إذا طعن يف نزاىة انتخاهبم، أك قاموا بإثارة الشكوؾ حوؿ مسؤكلُت

 

 

 
                                                           

 .255-251، ص صمرجع سابق، 2علم االجتماع السياسي، طإبراىيم أبراش،  -1
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 المشاركة عن طريق اللجوء إلى وسائل الضغط8 -04

اسية عند غلق قنوات اؼبشاركة الشرعية، كيتمثل ذلك يف حق يلجأ إذل ىذا الشكل من اؼبشاركة السي
فبارسة العنف ضد مؤسسات  إذلباؼبظاىرات ألىداؼ سياسية أك العصياف اؼبدين، اللجوء  القياـ أك، اإلضراب

 الدكلة كرموزىا.
 المشاركة عن طريق جماعات الضغط8 -05

ى متخذم القرار هبدؼ الًتاجع عنو، تتمثل يف عبوء صباعة من اؼبواطنُت ؽبم نفس اؼبصلحة بالضغط عل
يبس مصاغبهم، يتم ذلك عن طريق الضغط اؼبباكر من طرؼ ىذه اعبماعة على رئيس الدكلة كاعبهاز  ألنو

 .التشريعي اك اعبهاز البَتكقراطي، إلجبارىم على ازباذ قرار ىبدـ مصاغبهم أك التنازؿ عنو ألنو يهدد مصاغبهم
 :تمع المدنيالمشاركة عن طريق تنظيمات المج -06

السياسية، اليت تعمل على تشكيل رام عاـ  تعترب تنظيمات اجملتمع اؼبدين من بُت اىم قنوات اؼبشاركة
 ضاغط على اغبكومة.

، ؼبا االنتخابات إلجراءىذه القنوات يف اؼبرحلة السابقة  كنشطةمن اؼبالحظ أف اؼبشاركة السياسية فاعلة   
 معُت ىذات السياسية للمواطنُت، حيث تقـو بتوجيههم للتصويت على حزب على اػبيارا التأثَتؽبا من دكر يف 

تستقطب ىذه اعبمعيات عبانبها، كما يعمل كل منها على تأسيس  ما هبعل األحزاب السياسية كالنظاـ السياسي
 أكرب عدد فبكن من اعبمعيات.

 المشاركة عن طريق االحزاب السياسية8 -07

ظاـ ؼبؤسسات السياسية اليت تقـو بإضفاء الطابع الديبقراطي على النتعترب االحزاب السياسية من اىم ا 
اؼبواطن الراغب يف اؼبشاركة السياسية  ما بُتالسياسي، إذ تقـو بتأطَت اؼبشاركة السياسية كتفعيلها كما تقـو بالربط 

للتعبَت عن االرادات الشعبية  كالسلطة السياسية، كما تقـو كذلك يف االنظمة الديبقراطية دبهمة ذبميع اؼبطالب
كربديد براؾبهم  فًتة االنتخابات، تقـو االحزاب السياسية بتقدًن اؼبركحُت للمواطنُت. ففيكاؼبواقف الفردية 

من كسائل إعالـ  السياسية كمواقفهم، كما اهنا تعمل على حث اؼبواطنُت على اؼبشاركة السياسية، ؼبا تتوفر عليو
، تقدـ ؽبم الدكلة إعانات مالية،  لة، نظرا لدكرىا يف ؾباؿ تفعيل اؼبشاركة السياسيةكمراكز حزبية يف كافة اكباء الدك 

 كما تقـو الدكلة بفتح باب كسائل االعالـ الرظبية للقياـ دبهمة الدعاية ؼبركحيها.
لعضويتها.  كما يستمر دكر االحزاب السياسية حىت خارج فًتة االنتخابات، حيث تقـو باستقطاب اؼبواطنُت     
 تعقدىا.كالندكات كاالجتماعات اليت  اػباصة براؾبها تسييس اؼبواطن من خالؿ على تعمل ماك
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 1يلي: فيمااختزؽبا  " قنوات اؼبشاركة السياسية لكنوالسيد الزياتيف حُت قدـ لنا" 
 التصويت كاالنشطة االنتخابية.-01
 االنتماء التنظيمي كالنشاط اعبماعي.-02
 ليب االحتجاج.كأسا اؼببادرات الفردية-03

 8الفرع الثاني8 ميكانيزمات المشاركة السياسية
تتنوع ميكانيزمات اؼبشاركة السياسية بُت االنظمة االنتخابية كالتصويت، كاالنتماء التنظيمي كأساليب    

 كاآليت:  ما سنعرضوكأزمة اؼبشاركة، كفق  االحتجاج، كاالمتناع االنتخايب
 ت8أوال8 االنشطة االنتخابية والتصوي

 :ما يلياالنتخاب، كانبية التصويت ضمن  كل من تعريف  العنصرسوؼ نتناكؿ يف ىذا     
 (Electionتعريف االنتخاب8)-01
 يلي: اذل التعريف اللغوم كالتعريف االصطالحي كفقا ؼبا استناداتعريف االنتخاب يبكن    

 التعريف اللغوي لالنتخاب8 - أ

ما اختاره كالنخبة  إخطارهالشيء  انتخب لبب: اب من جعل:"، االنتخالبن منظور"جاء يف لساف العرب 
 2، كاالنتخاب االنتزاع، كاالنتخاب االختيار كاالنتقاء من النخبة.النزع كلببهم خيارىم...كالنخب منو، كلببة القـو

 .انتقى، اختار، انتزعاللغوم نستخلص أف كلمة االنتخاب: تعٍت  من ىذا التعريف   
 النتخاب8لالتعريف االصطالحي  - ب

ىو قياس اؼبواطنُت )الناخبُت( باختيار البعض منهم كريطة اف يكونوا ذكم كفاءة لتسيَت أجهزة سياسية 
 3كذلك من خالؿ القياـ بعملية التصويت. كإدارية ؿبضة.
"االختيار" كما يستعمل مصطلح" تصويت" يف  " اممصطلح" االقًتاعيقابلها  عموما انتخابككلمة 

الصوت يف االنتخابات دبعٌت عملية إعالف الرأم حوؿ قضية معركضة كإلزامية  صد بو إعطاءبعض األحياف، كيق
 4قرار ما" ازباذمن األصوات بشاف اغبصوؿ على عدد معُت 

 من طرؼ ؾبموعة من  كخص اك اكثر من بُت عدد من اؼبركحُت اختياركما يعرؼ االنتخاب بانو:" 

                                                           

 .105، صمرجع سبق ذكره، 2ط دراسة في علم االجتماع السياسي،8 السياسيةالتنمية السيد عبد اغبليم الزيات،  -1
 .649(، صب س ف)مصر: الدار اؼبصرية للتأليف كالًتصبة،  2، جعنوان البحث منظور صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر االنصارم، ابن -2
 .276(، ص1988)اعبزائر: قصر الكتاب، والفرنسيةباللغتين العربية -القانونية في التشريع الجزائري المصطلحاتالقراـ،  ابتساـ -3

4-Marie Anne Cohendent, Droit constitutionnel (paris: Edition Montchestien,2000), p117. 
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و الفقو الفرنسي بأنو" حق االختيار على كبو تتسابق فيو فكيعر  ،1االفراد لتمثيلهم يف حكم البالد"
 يعرب فيو  السياسي" الذمااليرادات اؼبؤىلة لتلك اؼبمارسات". كيضيف الفقو الدستورم اذل االنتخاب كصف" 

الناخبوف عن السيادة الوطنية، كيشمل االنتخاب السياسي رئيس الدكلة كاالنتخابات التشريعية 
 2كاالستفتاءات.

اليت ينعدـ فيها عنصر  األخرلنتخاب السياسي يتجلى يف فكرة اؼبواطنة، كيتميز عن كل االنتخابات فاال
 لسيادة الوطنية ككذا صفة العمومية.ا

كما لعبت الديبقراطية دكرا كبَتا يف جعل االنتخاب عاما، لتمكُت أكرب عدد من اؼبواطنُت من اؼبشاركة 
 3.االهبابيةالسياسية 

 االنتخاب8تطور مفهوم -02
كصراعات بُت النظريات كليد تطور مر دبراحل  كافدل يظهر مبدأ االنتخاب للوجود دفعة كاحدة بل  

تسيطر على الفكر االنساين، إذل اف اصبح االنتخاب ىو األصل يف تعيُت اغبكاـ يف  اليت كاألكتوقراطيةالتيوقراطية 
 الديبقراطيات اغبديثة.

 النتخاب عرب اؼبراحل التالية:كعليو سنتناكؿ تطور مفهـو ا    
 االنتخاب في الديمقراطيات القديمة8 - أ

السياسية كانت اؼبدنية ك  اغبقوؽكالركمانية دكرا بارزا الف  اإلغريقيةدل يكن لالنتخاب يف الديبقراطيات 
كانت الديبقراطية يف ذلك 4قوف فهم عبيد ليست ؽبم أم حقوؽ.البا أمامن السكاف،  ؿبصورة يف عدد قليل

وقت مباكرة حيث هبتمع معظم سكاف الدكلة يف الساحة العامة ليعقدكا اجتماعاهتم كيتخذكف قراراهتم اؽبامة، مث ال
اؼبتبع يف تعيُت كبار  األسلوب أما كاف كبيها بربؼباف كاف مفتوح.  فاألمريتم التصويت مباكرة دكف كساطة نواب، 

اآلؽبة  األمر إلرادةؾ القرعة تًت  أفعتقاد السائد لديهم اؼبوظفُت كقضاة احملاكم كاف عن طريق القرعة، فكاف اال
 5زبتار من تشاء كىذا يعكس الشعور بُت اؼبواطنُت.

                                                           

، 1995لقاىرة، "، رسالة دكتوراه يف العلـو القانونية، جامعة القاىرة، ادراسة مقارنة8 النظام االنتخابي في الجمهورية اليمنية" أضبد ركاد وبي، -1
 .36ص

 .85(، ص1989)القاىرة: دار النهضة العربية،  القضاء الدستوري إجراءاتؿبمد عبد اللطيف،  -2
"، مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية 1002و 2777بين  دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح في الجزائر ماعامر الصبع،"  -3

 .37، ص2008لـو السياسية كاالعالـ، جامعة اعبزائر، اعبزائر،كالعالقات الدكلية، كلية الع
 .197(، ص1981) دمشق: مطبعة الرياض،  مبادئ القانون الدستوري والمؤسسات الجزائريةكماؿ الغارل،  -4
 .222(، ص1984، ترصبة حسن صعب )بَتكت: دار العلم للماليُت، تكوين الدولةركبرت ماكيقر،  -5
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 االنتخاب في القرون الوسطى8 - ب

 اإلقطاعركبا حيث انتشر نظاـ ك تقلص فكرة السلطة العامة يف أ إذلالركمانية  اإلمرباطوريةأدل اهنيار 
ال م فيها الفرد كتتوذل ضبايتو، ككاف الفرد ظمن اعبماعات اليت ينت يتجزأ زءا الكالطبقية، فكانت اغبياة الفردية ج

يف  بأهنماؼبلوؾ عندما وبسوف  أفحبقوقو اال عن طريقها)اعبماعة(، كاف دكر اعبماعات ىو التمثيل، حيث  يتمتع
من  األساسين الغرض يك اعبماعات. فلمؾبالسهم فبثلُت عن تلك  إذلتأييد احملكومُت كانوا يدعوف  إذلحاجة 

الضرائب اعبديدة كاؼبطلوب طرحها، بياف اؼبخالفات اليت  إقراردكر اؼبمثلُت على  كاقتصرالتمثيل اؼبشاركة يف اغبكم 
 .يرتكبها اؼبوظفُت اؼبلكيوف، ضباية االمتيازات اػباصة باعبماعة

اختيار  يتم ما الكثَتا نو  أن الشعب دل يكن يشارؾ يف فبارسة السلطة العامة، بالرغم م أفكعليو نستنتج 
اؼبمثلُت عن طريق االنتخاب، فكانت سيطرة اؼبلك على السلطة ربوؿ دكف مسانبة اؼبمثلُت فعليا يف فبارسة 

 السلطة.
 االنتخاب في الديموقراطيات الحديثة8 - ج

يق .مت الربط بُت الديبقراطية كالتمثيل، عن طر 18نظريات السيادة الشعبية يف القرف  إنو كمع ظهور
صبع صبيع اؼبواطنُت يف صبعية عامة خاصة بعد  تطبيق الديبقراطية اؼبباكرة لعدـ إمكانية االنتخاب. فأماـ استحالة

، أين تزايد عدد الناخبُت كتشعب حاجات الشعب، كتعقد أمور كاتساع مساحتها رب الدكؿكزيادة عدد السكاف ك 
ية، دل تعد ىذه اعبمعيات العامة كافية لتناكؿ امور الدكلة، توفر اػبربة الفنية كالدرا استدعى اغبكم، األمر الذم
اؼبصوتُت، ألف التصويت يتم عالنية، فيجب االخذ بعُت االعتبار تأثَت رجاؿ الدين  على التأثَتإضافة اذل إمكانية 

 عليهم.
ليت تفرض كا التمثيلية الديبقراطيةبا مفهـو جديد للديبقراطية، كىو ك ظهر يف اكر  أماـ ىذه االنتقادات

 مباكرة، كذلك  -اغبكم-فبارستو ال يستطيع)الشعب(  فبثلُت من الشعب لتورل اغبكم عنو، ألنو انتداببطبيعتها 

 1االنتخاب. بطريقة
 فنظريتو" السيادة، " دل يكن من مؤيدم االنتخاب كالنظاـ النيايبجون جاك روسو" أما بالنسبة للفقيو

أنو ضد تشكيل  ال يعٍتىذا  التمثيلي. لكنفهو يستبعد سباما نظاـ اغبكم  ؿالتجزئة كال التناز  ال تقبلالشعبية"، 

                                                           

(، 1999)بَتكت: دار العلم للماليُت،  2، ط2، جالنظرية القانونية في الدولة وحكمها8 يط في القانون الدستوريالوسأدموف رباط،  -1
 .419ص
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التنازؿ عنها، فهي تكمن  ال يبكنىو ضد فكرة أف ىذه اجملالس تنوب األمة، الف السيادة  منتخبة. بلؾبالس 
 1االنابة فيها. ال يبكنالعامة كىذه  أساسا يف االرادة

" هبب اف يقتصر دكر اجملالس على كضع مشركعات جون جاك روسو" نستنتج فبا سبق كحسب رأم
 عليها. القوانُت كعرضها على الشعب ليصوت

فأصبح  نضاال يف سبيل الديبقراطية كاؼبطالبة بتوسيع االنتخابات للوصوؿ اذل االقًتاع العاـ، 19كهد القرف
رية الصحافة، حرية ىناؾ تالـز بُت الديبقراطية كحق التصويت كسائر اغبقوؽ الفردية)حرية التفكَت، ح

 التنقل....إخل(.
 إذل حد أصبحت االنتخابات األداة األساسية للحفاظ على انتقاء اغبكاـ كتوليهم اغبكم بطريقة كرعية.

االجتماعية أم يف الدكؿ االكًتاكية، فال يبكن االستغناء عنو يف النظاـ  أما االنتخاب يف الديبقراطيات
كمنها حق االنتخاب حريات كحقوؽ ككلية فارغة من  رل يف اغبريات الفرديةاؼباركسية ت الديبقراطي. فالنظرية

اؼبرء فبارستها يف  ال يستطيعأف تلك اغبقوؽ كاغبريات دل تكن سول امكانيات قانونية نظرية  مضموهنا. باعتبار
 2كضغطهم. أصحاهباالواقع، الف حريتو العملية منعدمة بفعل الرأظبالية، اليت يتعلق مصَت حياتو اليومية بإرادة 

 االنتخاب في القانون الدولي8 -د
، حبق كل انساف يف اؼبشاركة يف حكم بلده، إذ تنص 1948أقر االعالف العاؼبي غبقوؽ االنساف لسنة 

 الديبقراطية  دببدأببياف صريح  12المادة.نصت 3"إرادة الشعب ىي أساس اغبكم" ( منو باف:3)الفقرة12المادة

 4االىتماـ هبا يتزايد خاصة اهنا تعد كأساس يف كرعية اغبكومات يف اجملتمع الدكرل.النيابية، اليت بدأ 
اؼبتحدة كلالرباد الربؼباين الدكرل، جملموعة من  لألمميفسر يف الوقت اغباضر اؼبشاركة الفعلية  ىذا ما

قبة االنتخابات كتقدًن اؼبنظمات اغبكومية الدكلية، كاؼبنظمات غَت اغبكومية لتفعيل دكر االنتخاب من خالؿ مرا
اؼبساعدة الفعلية كاػبربة الفنية، ككضع معايَت يبكن من خالؽبا تقدًن مدل حرية كنزاىة االنتخابات، كزيادة الثقة 

5الوطنية كالدكلية يف العملية االنتخابية كتضيق ؾباؿ االعًتاض.
 

 

                                                           

 .301، صمرجع سبق ذكره، الغارل كماؿ -1
 .240، صمرجع سبق ذكرهأدموف رباط،  -2
 .1948االعالف العاؼبي غبقوؽ االنساف،  -3
 .19، صمرجع نفسوأدموف رباط،  -4
 .40، صمرجع سبق ذكرهام س، جودكين جيل، ج -5
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 النظم المختلفة لالنتخابات8 -03
مالئمة مع ظركفها  أكثرياسية كاالجتماعية اليت تراىا الدكلة تتنوع طرؽ االنتخاب حبسب الظركؼ الس

استعماؿ قواعد فنية قصد  إذلاالنتخابية، كىي تشَت  األمباطاالنتخابية  باألنظمة، كيقصد 1كطبيعة بيئتها السياسية
على كالطرؽ اؼبستعملة لعرض اؼبًتكحُت  تعرؼ باألساليبما الًتجيح بُت اؼبًتكحُت يف االنتخاب، كعادة 

 2الناخبُت كفرز النتائج كربديدىا.
 يلي: استعماال نوردىا فيما األكثراالنتخابية  لألمباط أكثرلفهم 

 le suffrage direct et le suffrageاالنتخابات المباشرة واالنتخابات غير المباشرة8 - أ

indirect 

رئاسة( من بُت اؼبركحُت -ـ)الربؼبافيقصد بو قياـ الناخبُت باختيار النواب اك اغبكا نظام االنتخاب المباشر8 -
 مباكرة كدكف كساطة كفق األصوؿ كاالجراءات اليت وبددىا القانوف.

 انتخابيعد نظاـ االنتخاب اؼبباكر نتيجة منطقية لألخذ بنظرية السيادة الشعبية، إذ يتيح لغالبية األفراد 
ره دبسؤكليتو، كيرفع مداركو، لذلك يعد نظاـ الشعب باألمور العامة كيشع اىتماـاغبكاـ بأنفسهم، فإنو يزيد من 

 3االنتخاب اؼبباكر األقرب اذل الديبقراطية.
غَت اؼبباكر ىو االنتخاب الذم يتم على درجتُت أك ثالث، يقتصر  االنتخاب المباشر8نظام االنتخاب غير  -

كناخب الدرجة الثانية  الناخب اؼبندكب اختياردكر الناخب العادم أك كما يدعى أيضا ناخب الدرجة األكذل، 
الناخب فيو  ال يقـودبعٌت آخر، فإف نظاـ االنتخاب غَت اؼبباكر 4اغبكم أك النائب. بانتخابالذم يقـو بدكره 

 فبثليو بصورة مباكرة، كلكن بواسطة ىيئة منتخبة، فاختيار اغباكم أك النائب يتم عرب درجات ككسائط. باختبار
ة االنتخابية يف االنتخابات الرئاسية، األنظمة الربؼبانية ذات الغرفتُت، يأخذ دبثل ىذا النمط من األنظم

( أعضاء ؾبلس األمة 2/3"ينتخب ثلثا) للدكلة اعبزائرية تنص: 1996من دستور (1)الفقرة202المادةفنجد 
 5ئي...".عن طريق االقًتاع غَت اؼبباكر كالسرم من طرؼ أعضاء اجملالس الشعبية البلدية كاجمللس الشعيب الوال

                                                           

 .169(، ص2009)اعبزائر: دار بلقيس للنشر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديداف،  -1
2-Philippe Ardand, Institutions politiques et droit constitutionnel (paris: libraire générale 

de droit de jurisprudence,2002),p206 

 .314(، ص1994)مصر: دار الفكر العريب،  2، طالوسيط في النظم السياسية، البنا ؿبمود عاطف -3
 .149، صمرجع نفسو -4
 .1996دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية،  -5
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 scrutin uninominal et scrutin de Listاالنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة8 -ب

، كيقصد بو النظاـ الذم يتم فيو تقسيم ""بنظاـ االنتخاب االظبي كيطلق عليو كذلك االنتخاب الفردي8 -
دائرة انتخابية نائب  الدكلة اذل دكائر انتخابية صغَتة نسبيا كمتساكية على قدر اإلمكاف، حبيث يكوف لكل

 1كاحد ينتخبو سكاهنا، فال يصوت الناخب إال ؼبركح كاحد مهما كاف عدد اؼبركحُت.
إال كفق نظاـ األغلبية، فإنو هبرل إما على دكر كاحد كإما على  ال يتمأما إذا كاف االنتخاب الفردم 

 2تطلب النظاـ الثنائي األغلبية اؼبطلقة.ي النسبية. بينمايف النظاـ األكؿ باألغلبية البسيطة أك  دكرين. يكتفي
إذل دكائر انتخابية كبَتة ككاسعة  : يقتضي نظاـ االنتخاب بالقائمة تقسيم الدكلةاالنتخاب عن طريق القائمة -

من سكاف، كما يقـو الناخبوف يف كل دائرة  ما تضمعدد من اؼبقاعد بقدر  دائرة انتخابيةالنطاؽ، يعطى لكل 
 3من اؼبًتكحُت. بالتصويت لعدد معُت

ىذا النظاـ أيضا  من اؼبركحُت كما يسمى انتخابويقدـ قائمة بأظباء العدد اؼبطلوب  على كل ناخب أف
 .انتخاهبمنظرا لتعدد اؼبركحُت اؼبطلوب  scrutin plurinominalاألعضاء بنظاـ االنتخاب احملدد

 4اخب إذل:كتقسم القوائم االنتخابية تبعا ؼبدل اغبرية اليت يتمتع هبا الن
الناخب اف يعدؿ فيها كيئا  ال يستطيعىي قوائم  :sautin de la List bloquéeالقوائم المغلقة8*

 سواء يف ترتيب اؼبًتكحُت أك الزيادة اك حذؼ أظبائهم، فيختار القائمة اؼبقدمة بأكملها.
عن نظاـ القوائم  كىي تلك القوائم اليت تعرب كذلك8Vote préférentielالقوائم المغلقة مع التفصيل*

إمكانية إعادة ترتيب األظباء الواردة هبا دكف إضافة أك  اؼبغلقة، إال أف الناخب يبكنو اف ىبتار قائمة كاحدة مع
 حذؼ.

النظاـ يبكن من خالؿ ىذا  8liste non bloqué ou panachageنظام القوائم مع المزج*
 الذين ىبتارىم من ؾبموعة من القوائم اؼبقدمة.للناخب أف يقدـ قائمة من عنده مكونة بأظباء اؼبركحُت 

 ، لذلك سبيل معظم قوانُتتؤدم علنية االقًتاع اذل ارتفاع نسبة اؼبتغيبُت االقتراع العلني واالقتراع السري8 -ج
 االنتخابات اذل جعل االقًتاع سريا.

                                                           

 .401ص ،د س ف(: دار النهضة العربية، د س ف)النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار،  -1
(، 2000،ب دف)اعبزائر: 2، جأسلوب ممارسة الحكم في الدول المعاصرة8 أصول القانون الدستوري والنظم البيئيةنسيب،  أزرقيؿبمد  -2

 .50ص
 .159(، ص2003دار الكتاب اغبديثة، )اعبزائر:الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةإدريس بوكرا،  -3
 .299-298-284-282(، ص ص2000)االسكندرية: منشأة اؼبعارؼ،القانون الدستوري والنظم السياسيةراىيم، عبد العزيز كيحا اب -4
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 االنتخاب طبقا للتمثيل النسبي8 االنتخابات باألغلبية و-د
 يقصد بنظاـ األغلبية النظاـ الذم يفوز فيو اؼبركح أك اؼبركحوف الذين حصلوا على األغلبية8نظام االنتخابات ب*

يبكن تصور ىذا النظاـ يف االنتخاب الغريب، إذ تنتخب الدائرة نائبا كاحدا، كما 1أكثرية األصوات الصحيحة.
 2ألصوات جبميع اؼبقاعد أك اغلبها.ا االنتخاب عن طريق القائمة فتفوز القائمة اليت نالت أغلبيةيبكن تصوره يف 

: يعرؼ النظاـ التمثيل النسيب بانو النظاـ الذم توزع فيو اؼبقاعد اؼبخصصة نظام االنتخاب طبقا للتمثيل النسبي*
يكوف للقائمة اليت حصلت  للدائرة االنتخابية حسب النسب اليت حصلت عليها كل قائمة كهبذه الطريقة الفوز ال

كما ىو اغباؿ يف  ،كما ىو اغباؿ يف نظاـ االغلبية اؼبطلقة أك على اكثرية األصوات،قة فقط اؼبطل األغلبيةعلى 
نظاـ االغلبية النسبية كامبا يتم توزيع اؼبقاعد يف ظل التمثيل النسيب على القوائم اؼبختلفة حبسب نسبة األصوات 

 3.اليت حصلت عليها
 ويت8التص أىمية -02

كاألكثر انتشارا النغماس الذات يف اؼبشاركة  "ىو الصيغة الدنيا :التصويت أف ن.ستون"مولي" يقوؿ
 4السياسية".
 بناءا عليو فالتصويت االنتخايب ينطوم على كظيفتُت ىامتُت تتعلق أكالنبا بشرعية تسلط اغبكم، يف ك 

 5باالنتماء للمجموعة الكبَتة لدل احملكومُت. اإلحساسبتنشيط  حُت تتعلق الثانية
، كلذلك تعترب ن األنبية النسبية للتصويت عادة للغرض الذم من أجلو ذبرل االنتخاباتكعموما تتباي
من تلك اليت ذبرم على اؼبستول  أنبية أكربذات -اليت ذبرم على مستول الدكلة ككل-االنتخابات العامة

من االستفتاء  ثر أنبيةاالقليمي أك احمللي، نفس الشيء بالنسبة لالستفتاء على تعديل الدستور، أك خطة التنمية أك
من فرض للمشاركة أك  بو النظاـ ما يسمحعن مدل  ما. فضالعلى إجراء نظاـ معُت تتخذه الدكلة حياؿ كاقع 

 6.احملددات القانونية كالضوابط النظامية اغباكمة للنظاـ، كظركؼ مالبسات االنتخاب ذاهتا

                                                           

 .235، صمرجع سبق ذكرهكماؿ الغارل،  -1
2-Yves guchet, Jean catsiapis, droit constitutionnel (paris: Edition Ellipses, 1996),p38. 

 .320، صذكره مرجع سبقإبراىيم عبد العزيز كيحا،  -3
 .36، صمرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  -4
 .77، صمرجع سبق ذكرهصونية العيدم،  -5
 .109-108، ص صمرجع سابق، 2، طدراسة في علم االجتماع السياسي8 التنمية السياسيةعبد اغبليم الزيات،  السيد -6



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

12 

 1لنظاـ الديبقراطي كىي:نستنتج فبا سبق أنو للتصويت كظائف ثالث يؤديها يف إطار ا
 ، كمن مث التخلص من القادة غَت األكفاء.الختيار القادةيبثل الوسيلة الشرعية -01
 إذل اختيار الشعب بُت السياسات اؼبختلفة، مث يؤكد الصاحل العاـ. يعد دبنزلة اؼبؤكر األكؿ-02
 ولية كالسلطوية.الشرعية على النظاـ السياسي، كخاصة النظم الشم يعد ميكانيـز إلضفاء-03

 وأساليب االحتجاج8 ثانيا8 االنتماء التنظيمي
سوؼ نتناكؿ االنتماء التنظيمي كاالنشطة اعبماعية ضمن النقطة االكذل مث لبصص النقطة الثانية للمبادرات 

 الفردية كأساليب االحتجاج.
 واألنشطة الجماعية8 االنتماء التنظيمي-01

اعبماعية اؼبنظمة كاؼبشركعة اليت ذبرم من خالؿ التنظيمات السياسية  "كافة االنشطة السياسية كيقصد هبا:
أك ؼبعارضة  ، خارج العملية االنتخابية كيف غَت توقيتها سواء هبدؼ الدفاع عن قضايا كأفكار بذاهتاككبو السياسية

ة داخل ات اك طبقات ؿبددقرارات أك سياسات بعينها، أك للمطالبة دبصاحل كمنافع خاصة بفئات اك صباع
 2اجملتمع".

كيعترب ىذا النمط من أساليب اؼبشاركة السياسية أكثر أنبية من عمليات التصويت كاألنظمة االنتخابية، 
يرتبط  ، كاليتسم باالستمرارية ككل. فهويف مسار العملية السياسية كاغبياة السياسية للمجتمع   كأكد تأثَتا منها

كاغبس السياسي  ل منظم ينطوم على قدر كبَت من التخطيط كاؼببادرةبزمن معُت أك كقائع بذاهتا، كىو أيضا عم
 3الواعي.

 :المبادرات الفردية وأساليب االحتجاج-01
حبيث وبرؾ ىذا االخَت كوبدد موضوعها،  كتتمثل يف سلوكيات طوعية تتم من خالؿ االىتماـ السياسي،

 ىذه األساليب كاألكثر انتشارا كاآليت:كتوقيتها كأدكاهتا كالغاية اؼبتوخاة منها، كسنحاكؿ عرض أىم 
 Manifestationالمظاىرات8 - أ

"ذبمع أك سَت عدد من األكخاص بطريقة سلمية يف مكاف أك طريق عاـ، بقصد التعبَت عن  هبا: كيقصد
 رأم أك االحتجاج أك اؼبطالبة بتنفيذ مطالب معينة كؿبددة".

                                                           

، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، 2002، مجلة عالم الفكرسيد اضبد ابو ضيف،" اؼبشاركة السياسية يف الفقو السياسي اؼبعاصر"،  -1
 .155(، ص2002، )مارس 30الكويت،اجمللد

 .113-112، ص صمرجع سبق ذكره، 2، طدراسة في علم االجتماع السياسي8 التنمية السياسيةالسيد عبد اغبليم الزيات،  -2
 .38، صمرجع سبق ذكره عواطف مومن، -3
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كاؼبعٌت. ظاىرة، فإف سقطت السلمية سقط االسم يتبُت لنا اف السلمية ركن أساسي للم من خالؿ التعريف
 1.تلقائيا من مظاىرة األفراد أك اعبماعات، إذل أعماؿ عصابات مسلحة خارجة عن القانوف كتتحوؿ

 Political Voilance العنف السياسي8 - ب

ول كالق األىداؼبالرغم من االختالفات اؼبوجودة دبفهـو العنف السياسي بُت الباحثُت يف ربديد طبيعة 
القوة اؼبادية أك التهديد باستخدامها لتحقيق  استخداـ" يعرفوف العنف السياسي بانو: اؼبرتبطة بو، فإف أغلبهم

 .اىداؼ سياسية"
 إلغباؽالقوة  ىو:" السلوؾ الذم يقـو على استخداـ "توفيق ابراىيم حسنين" كالعنف السياسي عند

كأىداؼ سياسية، كما أف  ياسي لو ىو الذم ربركو دكافعالضرر كاألذل باألكخاص كاؼبمتلكات، كاف الشكل الس
لتحقيق أىداؼ سياسية، كما اف العنف  العنف السياسي ىو االستخداـ الفعلي للقوة كالتهديد باستخدامها

ؽبا  اجتماعية أىداؼسياسية اك  أىداؼباستخدامها لتحقيق  السياسي ك االستخداـ الفعلي للقوة كالتهديد
 2األسلوب الفردم أك اعبماعي أك العلٍت، اؼبنظم اك غَت اؼبنظم".سية تتخذ ككل دالالت كأبعاد سيا

 3اذل: اإلكارةبُت أككاؿ ـبتلفة للعنف السياسي يبكن  كذلك يف ىذه الدراسة  مبيز كما    
 االغتياالت كؿباكالت االغتياؿ. -01

 االنقالبات أك ؿباكالت االنقالب. -02

 التمرد. -03

 أعماؿ الشغب. -04

 سباب سياسية.عمليات االعتقاؿ أل -05

 وأزمة المشاركة8 ثالثا8 االمتناع االنتخابي
ضمن النقطة الثانية  ، يف حُت نتناكؿ أزمة اؼبشاركةاألكذلسوؼ نتطرؽ لالمتناع االنتخايب ضمن النقطة 

 منو، كذلك على النحو التارل:

 

                                                           

  alquran.com-www.ahl، نقال عن اؼبوقع االلكًتكين:2014مام14، األربعاء "معٌت التظاىر كأركانو"طلعت كادم،  -1
(10/01/2015 .) 
 ،117العدد ،1988 ،المستقبل العربي ،: دراسة كمية ربليلية مقارنة"1952/1987" ظاىرة العنف السياسي يف مصر ، حسنُت توفيق ابراىيم -2

 .112ص ،(1988)بَتكت
 .145(،ص1989)بَتكت: دار اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،1، طالمفاىيم األساسية في علم االجتماعخليل أضبد خليل،  -3

http://www.ahl-alquran.com/
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 االمتناع االنتخابي8 - أ

 كرين كالباحثُت يف السوسيولوجيا االنتخابية،العديد من اؼبف باىتماـيعد االمتناع االنتخايب ظاىرة حظيت 
يقًتعوف،  ىذا اؼبصطلح باؼبعٌت الضيق قرارا متعمدا بعدـ التصويت، غَت أنو أصبح يطلق على صبيع من ال كيفيد

الضيق، أك أهنم يشعركف باالغًتاب يف  األسرة التصافهم بالالمباالة كفقداف االىتماـ باألمور اػبارجة عن نطاؽ
يف  تشارؾ أحزاهبم اليت ال أداء، أما الذين يتعمدكف االمتناع عن التصويت فهم يف العادة يعربكف عن عامةاغبياة ال

سبيز البيئة الداخلية  اليت اقتصادية االنتخاب أك نتيجة جملموعة من العوامل تتعلق بالظركؼ السياسية كالسوسيو
 1للنظاـ السياسي السائد.

 2ثة مستويات ىي:يكوف االمتناع االنتخايب على ثال
 عدـ التسجيل يف القوائم االنتخابية. *
 السلبيُت. اؼبمتنعُت *
 اؼبمتنعُت الواعُت. *
من خالؿ دراسة أجرياىا حوؿ العوامل اليت ربدد مشاركة األفراد يف  "الزرسفيد" ك "ليبست" كما حدد كل من   

 3االنتخاب، أين كجدا نوعُت لالمتناع االنتخايب كنبا:
 ؼبصلحي.*العزكؼ ا

 *العزكؼ االجبارم.
 :أزمة المشاركة السياسية -ب

 يف اغبياة السياسية، نظرا للجوء الصفوة إذل تعرؼ أزمة اؼبشاركة السياسية على اهنا تدين مشاركة اعبماىَت
كترتبط ظبات ،4الشعب األمية كالفقر يف صفوؼ أبناء ككيوعكضع العراقيل أماـ اؼبتطلعُت إذل اؼبشاركة من جهة، 

اؼبشاركة يعرؼ نوعا من بالتخلف السياسي، أين ذبد أف توجو اؼبواطنُت كبو فبارسة  زمة اؼبشاركة السياسيةأ
تعدك اف تكوف ؾبرد مشاركة ككلية فارغة احملتول كاألبعاد،  االختالؿ، حبث اهنا إما تكوف خالية من الفعالية، فال

                                                           

 .03(، ص2004اث،، ترصبة مركز اػبليج لألحباث ) االمارات اؼبتحدة: مركز اػبليج لألحبمعجم بالكويل للعلوم السياسيةفرانك بيلي،  -1
 .156، صمرجع سبق ذكرهسيد أضبد أبو ضيف،  -2

3-Albert Brinon, méthode de la Ge sociologie électorale (paris: publication de l'institut des 

études politique de toulouse,1968) ,p114 
(، ص 2007،)نوفمرب12العدد ،2007، مجلة العلوم االنسانيةم"، لعجاؿ أعجاؿ ؿبمد ؼبُت،" إككالية اؼبشاركة السياسية كثقافة السل -4

 .245-244ص
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-دبدلوؽبا ىذا-، كتشَت اؼبالحظة إذل كوف أزمة اؼبشاركةعن كجود خلفية يف النسق السياسيتنم  كإما منعدمة سباما
 1سبثل احد ظبات اغبياة السياسية يف البلداف النامية.

 2تصبح اؼبشاركة السياسية أزمة يف حاالت ىي:
 ظهور صباعات تطالب بإكراكها يف اغبكم. *
 اعبماعة اغباكمة إذل مطالب القول االجتماعية الصاعدة. استجابة عدـ *
 النظاـ عن سد االحتياجات اؼبتعلقة باؼبشاركة عبزء كبَت من أبناء اجملتمع.عجز  *

 3يلي: أسباب حدكث أزمة اؼبشاركة السياسية ما أىم كمن
 اعبهل كاألمية. *

 *انتشار الفقر.
 التنشئة االجتماعية السياسية السلبية. *
 اػبوؼ من السياسة كالسلطة كتبعاهتا. *
 ية اؼبشاركة السياسية.بعدـ اعبدكل كعبث اإلحساس *
 عدـ الرضا عن النسق السياسي القائم. *
 باؼبسؤكلية لدل كرائح من اجملتمع. اإلحساسضعف اغبس الوطٍت، كغياب  *
النظاـ السياسي القائم، كاذل مؤسسات كآليات عملو، فبا يؤدم اذل االعتقاد بعدـ ضركرة  إذلاالطمئناف  *

 اؼبشاركة السياسية.
 السياسية.*ضعف التنظيمات 

 ذباىل الرأم العاـ كأزمة اغبريات العامة. *
 4" يف:عبد الهادي الجوىرييف حُت تتجلى مظاىر أزمة اؼبشاركة كما أدرجها" 

 (Alienationالعزلة ) *                    (Apathy) الالمباالة *
     (.Anomiaاالغًتاب ) *           (cynicism) الشك السياسي *

                                                           

 .43، صمرجع سبق ذكرهأضبد كىباف،  -1
(، 2004،ؾبدالكم دار عماف:)دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة8 النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةتامر كامل اػبزرجي،  -2

 .181ص
 .90-89، ص صجع سبق ذكرهمر ، ،صونية العيدم -3
 .18-17ص ص ،مرجع سبق ذكره، 2، طأصول علم االجتماع السياسيعبد اؽبادم اعبوىرم،  -4
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 ة السياسية ببعض المفاىيم األخرىاني8 عالقة المشاركالمبحث الث
أف نبُت العالقة بُت اؼبشاركة السياسية ككل من التنمية السياسية، حقوؽ االنساف،  كباكؿ يف ىذا اؼببحث

اغبديث  ال يبكنالديبقراطية كاغبكم الراكد، كذلك بالنظر ؼبا ؽبذه اؼبفاىيم من انبية بالغة كعالقات تكاملية، إذ 
 اؼبشاركة السياسية يف ظل غياب إحدل ىذه اؼبفاىيم. عن
 كعلى ذلك سنقسم ىذا اؼببحث اذل أربع مطالب كاآليت:    

 التنمية السياسية.بالمشاركة السياسية عالقة  المطلب األول8
 العالقة بُت اؼبشاركة السياسية كالتنمية السياسية سوؼ نتطرؽ اذل: إبرازمن أجل 

 تنمية السياسية.ال 8 مفهوماألولالفرع 
 تعريف التنمية السياسية8 8أوال

تعترب التنمية السياسية من اؼبفاىيم اغبديثة، كبعدا أساسيا من أبعاد التنمية الشاملة، يتم بواسطتها تنمية 
ات ىذا اؼبصطلح أعقاب اغبرب صقدرات اعبماىَت على إدراؾ مشكالهتم بشكل عملي ككاقعي، بدأت ارىا

كائل اػبمسينات من القرف العشرين، كاالىتماـ هبذا اؼبفهـو كاف نتيجة الجتماع عدة عوامل منها: العاؼبية الثانية كأ
اذل حركات التحرر كالدكر الذم لعبتو يف ربقيق  باإلضافةتصاعد اغبرب الباردة بُت اؼبعسكرين الشرقي كالغريب، 

ضية األساسية ىي كيفية إحداث تنمية سياسية الق كآسيا. ككانتاستقالؿ العديد من دكؿ العادل الثالث يف افريقيا 
 1يف ىاتو الدكؿ اعبديدة بالشكل الذم يؤدم اذل إقامة الديبقراطية الليربالية فيها.

السياسات اؼبقارنة التابعة جمللس حبوث العلـو االجتماعية ذات دكر بارز يف تطوير البحث يف ؾباؿ  عبنةكتعد 
للتنمية السياسية كيرجع ذلك اذل  مانع ن قبل الباحثُت على تعريف جامعالتنمية السياسية، كدل يتم االتفاؽ م

 أسباب موضوعية كتارىبية كمنهجية كمعرفية.
فالتنمية السياسية هتتم أصال بدراسة النظاـ السياسي من داخلو، كىي اليت تكمل دراسة التأثَتات السياسية 

 2ولوجية يف بوتقة القومية.للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، فهي العرقية كااليدي
 عملية متعددة الوجوه، فيقوؿ" إهنا" عملية التنمية السياسية مرادؼ للتحديث السياسي غتوننىنت صامويليعترب"

 

 

                                                           

 .30(، ص1987اؼبعرفة،  الكويت: عادل)األحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزارل حرب،  -1
 .99-98(، ص ص1998منشورات جامعة قاف يونس، )ليبيا: 1، طةدراسة نظري ، التخلف والتحديث والتنمية السياسية8نداء مشطر صادؽ -2
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 1كتتضمن صبلة من التغيَتات يف كل جوانب اغبياة الفكرية كغَتىا". 
 اركة سياسية.يتطلب عقلنة للسلطة كزبصص الوظائف السياسية ككجود مش حسبوتحديث الف

" إذل تعريف التنمية السياسية على أهنا التمايز كالتخصص، يعٍت تنوع األدكار ألموند جابرييل" يف حُت ذىب   
تشَت اذل الركادة كالواقعية يف السلوؾ، كطرح األساليب التقليدية  ؿبددة. كالعلمانيةكإهباد أبنية بوظائف كأدكار 

" أف التمييز بُت النظم التقليدية كاغبديثة هبرم على ألموند" كيرل اذ القرار.مع اتباع األسس العلمية يف ازب جنبا
 االنتشاركالعمومية، مقابل  بالتحديديتميز األسلوب اغبديث  اؼبختلفة. إذأساس أسلوب أداء الوظائف السياسية 

وذجا للتطور كالتنمية لبقية كىذه اػبصائص ىي اليت سبيز تطور األنظمة السياسية الغربية، اليت تعد مب، كاػبصوصية
 3" التنمية السياسية" ترادؼ الديبقراطية كالتحديث السياسي"دافيد باكنهامكحسب "2البلداف.

 "جوانب كمظاىر التنمية السياسية" كمنها ما " فقد قدـ عشرة تعريفات للتنمية السياسية يف كتابولوسيان باي" أما
 4يلي:

 اغبكومي. التنمية السياسية ىي ربقيق التغيَت -01

 التنمية السياسية بناء الدكلة القومية. -02

 التنمية السياسية ىي ربقيق اؼبشاركة. -03

 التنمية السياسية ىي بناء الديبقراطية. -04

كالزكايا، بغية  األبعاد:"بأهنا عملية سيسوتارىبية متعددة  " التنمية السياسيةعبد الحليم الزيات" لقد عرؼ
يستمد أصولو الفكرية كمرجعية العقدية من نسق ايديولوجي تقدمي  تطوير أك استحداث نظاـ سياسي عصرم،

مالئم، تتسق مقولتو مع مقتضيات البنية االجتماعية كاحملددات الثقافية للمجتمع كتشكل يف الوقت نفسو منطلقا 
 5رئيسيا لفعاليات التعبئة االجتماعية".

لية سياسية متعددة الغايات تستهدؼ "عم يبكن تعريف التنمية السياسية على أهنا: ما سبقمن خالؿ 
ترسيخ فكرة اؼبواطنة كربقيق التكامل كاالستقرار داخل ربوع اجملتمع، كزيادة معدالت مشاركة اعبماىَت يف اغبياة 

                                                           

(، 1988اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  )االسكندرية: التغير االجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية حسُت عبد اغبميد ركواف، -1
 .25ص

 .08(، ص2008)جواف 03العدد ،2008،مجلة ديوان العرب"يف مفاىيم التنمية كمصطلحاهتا"،  نصر ؿبمد عارؼ، -2
 .16(، ص2005)، 23-22، العددمجلة الفكر السياسيعز الدين دياب،" التنمية السياسية يف الوطن العريب: الضركرات كالصعوبات"،  -3
-2765زةحماس، التنمية السياسية في فلسطين8 الضفة الغربية وقطاع غ-أثر حركة المقاومة االسالمية" خالد سليماف فايز ؿبمود، -4

 .28، ص2004مذكرة ماجستَت، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  "،1002
 .07-05(، ص ص2009ـ ف: معهد اؼبيثاؽ، )بتطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصاديةرياض ضبدكش،  -5
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السياسية، فضال عن إضفاء الشرعية على السلطة حبيث تستند على أساس قانوين يف ما يتصف باعتالئها 
تقـو على كل منها ىيئة مستقلة  كالتنفيذية. حبيثاة الفصل يف الوظيفتُت التشريعية كفبارستها كتداكؽبا، مع مراع

 1عن األخرل، مع إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة اؼبتبادلة بُت اؽبيئتُت".
فهي اذا عملية ارتقاء حبياة االفراد لتمكينهم من مواجهة التحديات الداخلية كاػبارجية ،كما تتضمن بناء 

ؤسسات كربقيق التميز يف االدكار ،مع ربلي النظاـ السياسي بقدرات عالية تضمن لو الشرعية كالفعالية اؼب
 كاالستقاللية عل الصعيد الدكرل .

 *.كلتحقيق التنمية السياسية هبب التخلص أك القضاء على أزمات التنمية السياسة

 مؤشرات التنمية السياسية8 ثانيا8
اف تنجح كتتحقق يف فًتة زمنية قصَتة، كامبا ربتاج اذل الوقت الكايف، كاذل  للتنمية السياسية ال يبكن

، كالبد من إلقباحهاتضافر كافة اعبهود الرظبية كغَت الرظبية كالشعبية من مؤسسات كأفراد ػبلق الظركؼ اؼبالئمة 
 :ما يليتوفر ؾبموعة مؤكرات للتنمية السياسية، من أبرزىا 

 فئ الفرص، كضماف حرية التعبَت، كاستقالؿ القضاء، كاغبد من تعسف مبدا سيادة القانوف، كتكا
 السلطة السياسية، كضماف حقوؽ اؼبواطنُت.

 االستقاللية. كجود ؾبتمع مدين فاعل يتمتع بقدر من اغبرية ك 

 الرأم. كاحًتاـ توافر ثقافة سياسية مدنية تقـو على أساس التسامح كاغبوار 

 حديثة. أسسكفق  ية يف صنع القرار السياسيمشاركة سياسية ديبقراطية ككفاف 

 للمجتمع.دبا يتماكى مع اؼبتطلبات الداخلية كاػبارجية  تطور التشريعات كربديثها 

                                                           

 69(،ص1997، )بَتكت :دار العلم للمالُت2ط، علم السياسة حسن صعب، -1
 يلي: من أزمات كمشكالت التنمية السياسية ما*
 مشكلة اؽبوية. -
 مشكلة الشرعية. -
 مشكلة اؼبشاركة السياسية. -
 مشكلة التغلغل. -
 مشكلة التوزيع. -

يات كمتطلبات كاقع ىذه كتتزايد أزمات التنمية السياسية تعقيدا يف اجملتمعات النامية عندما يتم نقل ذبارب الدكؿ األجنبية، دكف مراعاة ػبصوص
كالذات اغبضرية ألم ؾبتمع بل عليها تطويع القيم السياسية األصلية  اف تتم دبعزؿ عن األصالة ال يبكنالسياسية اغبقيقة كالفعالة  فالتنمية اجملتمعات.

 في ذلك8 أنظرالعصر. ؼبواكبة 
"، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد كالعلـو السياسية، ية التطبيق على مصردور المثقفين في التنمية السياسية8 دراسة نظر ؿبمد أضبد كاظباعيل،" -

 .97، ص1985جامعة القاىرة، 
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 كيبارس صالحياتو الدستورية يف الرقابة على  ،كجود برؼباف مؤسسي يبثل االرادة اغبقيقية للشعب
 1نع السياسة العامة للدكلة.،كيسهم يف ص استقالليةالسلطة التنفيذية ،كالتشريع بكل 

  كجود نظاـ سياسي قادر على التكيف من خالؿ تطوير مؤسساتو اؼبختلفة الستيعاب التغيَت الذم
2يطرأ على اجملتمع، كقادر على استخراج اؼبوارد كتوزيعها على أفراد اجملتمع بعدالة.

 

  ىاب الفكرم، كضباية اغبريات إطالؽ اغبريات بُت صبيع فئات اجملتمع الواحد، بعيدا عن اػبوؼ كاإلر
 .الديبقراطيةاؼبسؤكلة ألهنا عماد 

  كجود تعددية سياسية كفكرية ضمن الثوابت اليت يقـو عليها اجملتمع، دكف أف يدعي طرؼ من
األطراؼ ملكيتو للحقيقة أك ضباية اؼبصلحة الوطنية على حساب طرؼ أخر، فاعبميع هتمو اؼبصلحة 

ؼبشًتكة حملددات اؼبصلحة الوطنية، كيبكن الوصوؿ إذل ىذه القواسم اؼبشًتكة الوطنية، مع تأكيد القواسم ا
 من خالؿ اغبوار بُت النخب اؼبثقفة.

  قياـ األحزاب السياسية القوية كالفاعلة كالقادرة على إحداث التغيَت اؼبرجو من خالؿ إكراؾ األفراد يف
تواجو الدكلة. كحىت تستطيع األحزاب السياسية  إقرار السياسة العامة للحزب، كنظرتو ؼبختلف القضايا اليت

أف تقـو هبذا الدكر، البد أف تفسح السلطات الرظبية يف الدكلة كبالذات السلطة التنفيذية، اجملاؿ 
 كاغبرية كفقا للقانوف كالنظاـ العاـ. الديبقراطيةلألحزاب، لتتحرؾ كتعمل يف جو من 

  باب كاؼبرأة يف اغبياة السياسية، هبدؼ دمج ىذه كقطاع الشتفعيل دكر مؤسسات اجملتمع اؼبدين
 اؼبؤسسات كىذه الشرائح الواسعة من أبناء اجملتمع يف ربمل اؼبسؤكلية.

  سن قوانُت كتشريعات ربمي حقوؽ األفراد، سواء اغبقوؽ كاغبريات اػباصة أك اغبقوؽ كاغبريات
3العامة اؼبتعلقة حبرية االنتساب إذل األحزاب كحرية االنتخاب.

 

 السياسية.8 المشاركة السياسية كعامل لتحقيق عملية التنمية الفرع الثاني
العمل السياسي كاالندماج السياسية،  الالصفوةإف العملية السياسية تتم عن طريق فبارسة أعداد كبَتة من 

اغبياة السياسية  كالعرقية يف االثنيةالسيكولوجي يف السياسية، ىذا يعٍت اكًتاؾ اعبميع بغض النظر عن انتماءاهتم 
                                                           

، 2013، المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةكليد عبد اؽبادم العويبر،"دكر االذاعة كالتلفاز األردين يف التنمية السياسية: دراسة ربليلية ميدانية"،   -1
 .56(،ص2013)أفريل، 01العدد،06اجمللد

التحوالت السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر، واقع وطٍت: اللتقى يف اؼبصاحل بلحاج، "التنمية السياسية نظرة يف اؼبفاىيم كالنظريات"  -2
 . 13، ص 2008ديسمرب  17 -16، قسم العلـو السياسية، جامعة الشلف، وتحديات

3-Nair Brian, An Introduction to political communication (London: Routegdge, 1995),  
p 4. 
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تكوف السلطة عن طريق التمثيل. كتعترب اف العملية السياسية أم يف العامة، كسبكينهم من أف يلعبوا دكرا كاضحا 
اؼبشاركة السياسية اؼبظهر الرئيسي للديبوقراطية، حيث إف ازدياد اؼبشاركة السياسية من قبل الشعب يف العملية 

، كلكن من أجل ربقيق مشاركة سياسية فعالة يتطلب تواجد ؾبموعة الديبقراطية السياسية، يبثل التعبَت اغبقيقي عن
، كحرية كسائل الشركط لتحقيق ذلك، منها رفع درجة الوعي السياسي من خالؿ القضاء على األمية كالتخلف

صاحل اإلعالـ، حرية الرأم كالتعبَت، كتقوية كتفعيل التنظيمات السياسية الوسيطة من األحزاب كصباعات م
الضغط، كتفعيل دكر اؼبؤسسات كاؽبيئات يف الدكلة، كمؤسسات اجملتمع اؼبدين باعتباره أداة مهمة من أدكات 
مراقبة عمل اغبكومة، كربقيق االنتعاش االقتصادم داخل اجملتمع، كبناء اؼبؤسسات السياسية القادرة على 

اغبديث عن كجود مشاركة سياسية فعالة من استيعاب القول السياسية، كعند توفَت ىذه الشركط فمن اؼبمكن 
قبل اعبماىَت، كىذه اؼبشاركة سوؼ تعود على اجملتمع بعدة فوائد، ألهنا تعٍت ربقيق مسانبة أكسع للشعب يف رسم 

 السياسات العامة كصنع القرارات كازباذىا كتنفيذىا.
ـ كصيغة اؼبشاركة األكسع للشعب كإعادة ىيكلة كتنظيم بنية النظاـ السياسي كمؤسساتو كعالقتو دبا يتالء

كىي أحد اؼبعايَت الرئيسية لشرعية السلطة السياسية يف أم ؾبتمع، كتوفر للسلطة 1يف العملية السياسية كفعاليتها.
فرص للتعرؼ على رأم الشعب كرغباتو كاذباىاتو كربقق لو األمن كاالستقرار داخل اجملتمع، كتعترب كرطا أساسيا 

اجملتمع. كما أهنا تلعب دكرا كبَتا يف بناء كربقيق الوحدة الوطنية بُت اجملتمع. ؽبذا فاؼبشاركة لتحقيق التنمية يف 
 2السياسية تعترب كرطا ضركريا لتحقيق التنمية السياسية.

فاعليتها كتضمن بقاءىا كاستمرارىا، كتساعدىا على كؽبذا تتطلب اؼبشاركة ضركرة توافر عدد من العوامل اليت تزيد 
 ربقيق أىدافها دبا يدفع دبعدالت التنمية السياسية، كتتلخص فيما يلي: 

  ضركرة كضماف توفَت اؼبتطلبات كاالحتياجات األساسية للجماىَت مثال: الغذاء كاؼبلبس كاؼبسكن اؼبالئم
من االحتياجات اليت لو قدرا من االستعداد للمشاركة يف  كالصحة كالتعليم كفرص العمل كحرية التعبَت كغَتىا

 اغبياة العامة.

  كيكتسب ىذا الوعي: إما كاالجتماعيةارتفاع مستول كعي اعبماىَت بأبعاد الظركؼ السياسية كاالقتصادية ،
الرأم العاـ  عن طريق سعي األفراد لبلوغ ىذه القدرة اؼبطلوبة من اؼبعرفة، أك عن طريق الوسائل اؼبختلفة لتكوين

                                                           

(، ص 1998)اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية،  الصفوة العسكرية والتنمية السياسية في العالم الثالثصباؿ أبو كنب، إظباعيل علي سعد،  -1
 . 100. 92ص 

2-Lucian w, Bye, Sydney verb, political culture and political development (Princeton:  

princercity university press, 1965), p p 50.52. 
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داخل اجملتمع مثل اؼبؤسسات اغبكومية العاملة يف ؾباؿ اإلعالـ كالثقافة كالتعليم، أك اؼبؤسسات غَت اغبكومية،  
 كالنقابات اؼبهنية كالعمالية كاعبمعيات اػباصة، كاالربادات، باإلضافة إذل األحزاب السياسية.

 شاركتهم يف اغبياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصاديةالشعور باالنتماء إذل الوطن، كإحساس اؼبواطنُت بأف م 
 للمجتمع سبثل كاجب تفرضو العضوية يف ىذا الوطن.

  ،اإليباف جبدكل اؼبشاركة ألف إحساس اؼبواطن بأنبية اؼبشاركة كفاعلية ىذه اؼبشاركة كسرعة استجابة اؼبسؤكلُت
 ورة حياتو كحياة اآلخرين داخل اجملتمع.يعمق يف كعوره جبدكل مشاركتو كمردكدىا اؼبباكر على ربسُت ص

  كضوح السياسات العامة اؼبعلنة كذلك يأيت من خالؿ اإلعالـ اعبيد عن اػبطط كاألىداؼ كمدل مالءمتها
1الحتياجات اؼبواطنُت،

 

  إيباف القيادة السياسية كاقتناعها بأنبية مشاركة اعبماىَت يف صنع كتنفيذ السياسات العامة، كإتاحة الفرصة
عم ىذه اؼبشاركة من خالؿ ضماف اغبرية السياسية، كإتاحة اجملاؿ أماـ اعبماىَت للتعبَت عن آماؽبم كطموحاهتم لد

كرأيهم يف قضايا ؾبتمعاهتم كمشكالهتم كمناقشة تصروبات اؼبسؤكلُت كالقوانُت العامة سواء داخل الربؼباف أك 
 م ألم مساءلة قانونية.الصحف أك يف الندكات العامة، يف ظل مناخ آمن كدكف تعرضه

  لتقدًن كعرض كجود التشريعات اليت تضمن كتؤكد كربمي اؼبشاركة، ككذلك الوسائل كاألساليب اؼبتنوعة
اآلراء كاألفكار كاالقًتاحات بوضوح تاـ كحرية كاملة، كمع توافر األساليب كالوسائل كاألدكات اليت تساعد على 

 القرار. يؼبشاركات لصانعتوصيل ىذه األفكار كاليت تضمن كصوؿ ىذه ا

  يف مواقع اؼبسؤكلية سواء يف اغبكومة اك يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف اجملتمع ىم كجود برامج تدريبية ؼبن
على مهارات االستماع كاإلنصات كاحًتاـ فكر اعبماىَت، ككذلك على أساليب استشارة اىتماـ  لتدريبهم

 اعبماىَت كتنمية قدراهتم على اؼبشاركة.

 ود القدكة الصاغبة يف كل موقع من مواقع العمل فبا يستلـز التدقيق يف اختيار القيادات كالتأكد من كضع كج
 الرجل اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب.

  تقوية دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية كالسياسية مثل: األسرة كاؼبدرسة كاعبامعة كاؼبؤسسات الدينية
 . كتشجيعها على غرس قيم اؼبشاركة لدل اعبماىَت.كاألحزاب ككسائل االتصاؿ كغَتىا..

                                                           

)بَتكت: مركز دراسات الوطن العريب،  المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراق مستقبل الوطن العربيسعد الدين ابراىيم،  -1
 .86(، ص 1985



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

12 

  ،ضركرة التزاـ كسائل االتصاؿ بالصدؽ كاؼبوضوعية يف معاعبة القضايا كاألحداث كاؼبشكالت اؼبختلفة
كإفساح اجملاؿ أماـ كافة اآلراء كاالذباىات كاألفكار للتعبَت عن نفسها بغض النظر عن انتماءاهتم اغبزبية أك 

1اؼبهنية.
 

ؿ ما سبق نستنتج مدل الًتابط العضوم بُت اؼبشاركة السياسية كبُت عملية التنمية السياسية من خال
 بشكل عاـ، كالتنمية السياسية بشكل خاص، يف كافة الدكؿ كيف كافة اجملتمعات إذا أردنا تنمية كاملة كمستدامة. 

سياسية تعٍت اؼبزيد من الثقافة كؿباربة كيتمثل دكر اؼبشاركة السياسية يف التنمية السياسية يف أف اؼبشاركة ال
الفساد كاغبفاظ على اؼباؿ العاـ، كبالتارل الوصوؿ إذل اغبكم الصاحل الذم ىو أحد مقومات التنمية اؼبستدامة،  

االنفتاح يف كىت  كعليو الوصوؿ اذل كما أف اؼبشاركة السياسية تعٍت التعددية اغبزبية فبا يكفل االستقرار السياسي، 
 ت داخل الدكلة.اجملاال

كختاما يبكن القوؿ أف التنمية السياسية ىي تلك العملية اليت تتضمن بناء اؼبؤسسات كتوسيع قاعدة 
اؼبشاركة السياسية، كتركيد تورل السلطة يهدؼ إذل ربقيق قسط من االستقرار السياسي، دبعٌت أف التنمية 

إجراء عمليات التحديث عليو، فيصَت نظاما عصريا السياسية هتدؼ بصورة رئيسية إذل بناء النظاـ السياسي، ك 
، فالتنمية السياسية تعٍت يف أحد أبعادىا مزيد من الديبقراطيةمتطورا، متحوال بذلك من النظم الشمولية إذل النظم 

 2اؼبشاركة يف العملية السياسية.
ية، حيث سبثل اؼبشاركة كمن أجل التطبيق الفعلي للديبوقراطية هبب الًتكيز على مقومات التنمية السياس

السياسية كرطا أساسيا لتحقيق التنمية يف اجملتمع، أم اقبازىا عن طريق األفراد أنفسهم، كأهنا تستلـز اغباجة إذل 
كجود ما يسمى باػبيارات السياسية. أك فرص االختيار السياسي، كىذا ما يتطلب ربديد األكلويات كاػبيارات 

 السياسية.

 حقوق اإلنسان.بالمشاركة السياسية ة عالق المطلب الثاني8
الفركع الثالث اؼبوالية كاليت  سنحاكؿ من خالؽبا ابراز العالقة بُت اؼبشاركة سنتناكؿ ضمن ىذا اؼبطلب 

 :السياسية كحقوؽ االنساف
 
 

                                                           

 -82ص ص ، (1990)بغداد: دار اغبكمة،  مشكالت وتجارب التنمية في العالم الثالثالتنمية السياسية وأزمة المشاركة8 مراد عباس،  -1
83. 

 .149)اإلسكندرية: اؽبيئة العامة للكتاب، ب س ف(، ص  نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسيةعلي ىالؿ،  -2
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 الفرع األول8 تعريف حقوق اإلنسان
رستها كاعًتفت هبا كل تولد مع كالدة اإلنساف، فقد ك كغريزيةتعترب حقوؽ اإلنساف حقوؽ طبيعية 

 األدياف السماكية كالدكؿ كاؼبنظمات... يف العصر اغبديث، فهي سبس بصفة مباكرة جوىر اإلنساف يف كرامتو.
يف حد ذاتو كباقية كاغبديث عن حقوؽ اإلنساف حديث قدًن متجدد، فهي موجودة مع كجود اإلنساف 

 1بُت اإلنساف كأخيو اإلنساف. على كجو األرض، كىي نابعة من ضركرة االحًتاـ اؼبتبادؿ
إذا أردنا كضع تعريف غبقوؽ اإلنساف فإنو ليس ىناؾ اتفاؽ على مصطلح كاحد، بل ىناؾ مصطلحات 

اإلنسانية" كلكن  عدة تستخدـ للداللة عليها منها: "حقوؽ اإلنساف"، "اغبقوؽ اإلنسانية"، "حقوؽ الشخصية
جون طلح "حقوؽ اإلنساف"، حيث عرفها الفيلسوؼ "أكثر اؼبصطلحات كيوعا منذ القرف التاسع عشر مص

" بأهنا: "ؾبموعة اغبقوؽ اليت يبتلكها اإلنساف كاللصيقة بو منذ كالدتو، كاليت تظل موجودة، كإف دل يتم لوك
" جون جاك روسو،مث طورىا بعد ذلك "2االعًتاؼ هبا، بل أكثر من ذلك. كلو انتهكت من قبل سلطة ما"

 3الجتماعي.عندما ربدث عن العقد ا
جملرد كونو إنساف، كىذه اغبقوؽ " بأهنا: "تلك اغبقوؽ اليت يتمتع هبا اإلنساف، السيد فودةكما عرفها "

يعًتؼ هبا اإلنساف بصرؼ النظر عن جنسية أك ديانتو أك أصلو العرقي أك القومي أك كضعو االجتماعي أك 
وف عضوا يف ؾبتمع معُت فهي تسبق الدكلة االقتصادم، كىي حقوؽ طبيعية يبلكها اإلنساف حىت قبل أف يك

 4كتسمو عليها".
" بأهنا مطالب أخالقية أصيلة كغَت قابلة للتصرؼ مكفولة عبميع البشر، فصلت ليا ليفينكعرفتها "

كصيغت ىذه اغبقوؽ فيما يعرؼ اليـو حبقوؽ اإلنساف، كجرت ترصبتها بصيغة اغبقوؽ القانونية، كتأسست كفقا 
انُت يف اجملتمعات الوطنية كالدكلية كتعتمد ىذه اغبقوؽ على موافقة احملكومُت، دبا يعٍت موافقة لقواعد صناعة القو 

 5.اؼبستهدفُت هبذه اغبقوؽ"
 
 

                                                           

         .political-encyclopeolia, comإللكًتكين: نقال عن اؼبوقع ا ،"السياسيةمفهـو حقوؽ اإلنساف، اؼبوسوعة  "صباح بالة، -1
(29- 05- 2017.) 
 . 09(، ص 1986)لبناف: جورس براس،  الحريات العامة وحقوق اإلنسانؿبمد معُت ؾبذكب،  -2
 .151-150(، ص ص 1934)بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الديموقراطية وحقوق اإلنسانؿبمد عابد اعبابرم،  -3
 .20(، ص 2015، كبكة األلوكة)مصر:  حقوق اإلنسان8 المفهوم والخصائص والتصنيفات والمصادرَتين ؿبمد عبده، س -4
 موقع سبق ذكره.صباح بالة،  -5
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 نسانلثاني8 تطور مفهوم حقوق اإلالفرع ا
نالحظ أف مفهـو حقوؽ اإلنساف قد تطور منذ القدًن إذل هناية عصرنا ىذا كفقا ؼبتغَتات اجملتمع كالدكؿ 

 ا من خالؿ ما سنعرضو كاآليت:كىذ

 حقوق اإلنسان في الحضارة القديمةأوال8 
إف أىم ما عرفتو اغبضارة اإلغريقية ىو حرية اؼبشاركة يف اغبكم، كعلى اعتبار أف الحضارة اإلغريقية8  -2

 يكن يعًتؼ ىي أسلوهبم األمثل للحكم، كانت نظرهتم لإلنساف أنو األصل يف كياف الدكلة، إال أنو دل الديبقراطية
ال للجميع دبمارستها، كلكن مفهـو اغبرية يف ديبوقراطية أثينا زبتلف عن مفهـو اغبرية يف ك  األخصيةللفرد باغبرية 

الديبوقراطيات اؼبعاصرة فاغبرية عند قدماء اإلغريق كانت تعٍت حرية اؼبواطن بصفتو عضوا يف اجملتمع دكف أف يبتاز 
 اغبرية األخصية كحرية التملك كالعقيدة كحرية اؼبسكن.باغبريات اؼبدنية اغبديثة مثل: 

كانت اغبرية عند الركماف تعٍت اؼبشاركة يف اغبياة السياسية، على خلفية اغبكومة الحضارة الرومانية8  -1
الشعبية اليت يشارؾ فيها صبيع األفراد، كلقد عرفت اغبضارة الركمانية اؼبلكية الفردية كاعبماعية لألرض، أما اغبرية 
الدينية فكانت معدكمة، ككأف االنتخاب عندىم ىو أساس اختيار اغباكم، كال يشارؾ يف العملية إال األفراد 
األثرياء، ككاف اجملتمع مقسم إذل طبقتُت: طبقة األكراؼ كطبقة العامة، كال توجد مساكاة بينهم أماـ القانوف، كما  

1كانت اؼبرأة ال سبلك أيا من ىذه اغبقوؽ.
 

 اإلنسان في الديانات السماوية ثانيا8 حقوق
 حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية8  -2

يف أصوؽبا األكذل غرست الديانة اليهودية يف نفوس أتباعها اعتبارات اؼبصلحة القومية كقواعد العناية 
التوراة بالشعب، كمصاغبو كنادت باعبزاء على الفضيلة كالعقاب على الرذيلة، لكن نظرا للتعريفات اليت كقعت يف 

فإف مفاىيم جديدة كوىت ىذه الديانة مثل: إظهار اليهود بأهنم كعب اهلل اؼبختار، كىذا يعٍت إقرارىم بعدـ 
 اؼبساكاة مع بٍت البشر كىي صورة من صور انتهاؾ حقوؽ اإلنساف.

 حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية8  -1

بإعالف حرية  فاكتفتاغبكم الذم تفضلو، الديانة اؼبسيحية دعوة دينية خالصة، فلم هتتم بنظاـ كانت 
العقيدة كالدعوة إذل التسامح كاحملبة ككانت هتدؼ إذل ربقيق اؼبثل العليا، كأىم ما أكدت عليو ىو تكرًن اإلنساف 

                                                           

 .19. 18(، ص ص 2005)القاىرة: اؼبركز اؼبصرم لألحباث كالدراسات،  1، طحقوق اإلنسان8 األىداف واآلمالؿبمود متورل، -1
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على أساس االحًتاـ كالتقدير، ألنو ـبلوؽ من طرؼ اهلل الذم خصو هبذه الكرامة كفكرة اإلخاء كاحملبة يف 
1الشخصية البشرية. كاحًتاـؼبساكاة كاغبقوؽ اؼبسيحية تتضمن ا

 

 حقوق اإلنسان في الديانة اإلسالمية8 -1

لقد أقر اإلسالـ باغبقوؽ كاغبريات العامة عبميع الناس بدكف سبييز بينهم بسبب اعبنس أك اللوف أك 
كال يستغٌت عنها، العقيدة أك الوضع االجتماعي أك االقتصادم، كعليو فإف اإلسالـ يعترب حقوؽ اإلنساف "أزلية" 

ألف اهلل ىو الذم منحها للبشر، كالشريعة اإلسالمية قامت بالتوفيق بُت اؼبصلحة الفردية كاؼبصلحة اعبماعية، كمن 
اؼببادئ كاألسس اليت يقـو عليها اجملتمع اإلسالمي يف اإلسالـ ىي العدالة كاغبرية كاؼبساكاة القائمة على 

هبا اإلسالـ ترتقي دبكانة اإلنساف الذم كرمو اهلل، لذا فهي أحكاـ عامة اإلنصاؼ، كما أف األحكاـ اليت جاء 
كمطلقة صاغبة لكل زماف كمكاف، فبا جعلها من أسس النظاـ السياسي كاالجتماعي كاؼبكوف األساسي ألركاف 

ليست منحة  الدكلة اليت هتدؼ إذل التنمية الشاملة لإلنساف، ككما قاؿ ؿبمد الغزارل: "حقوؽ اإلنساف يف اإلسالـ
من اؼبلك كال اغباكم أك إقرار صادر من سلطة ؿبلية أك منظمة دكلية، كإمبا ىي حقوؽ مصدرىا إالىي ملزمة ال 

2تقبل النسخ كال التعطيل كال التغيَت أك التنازؿ عنها"
 

 لثا8 حقوق اإلنسان في عصر النهضةثا
اغبكم اؼبطلق، إال أنو كاف من أكائل اؼبفكرين  " الذم كاف يؤكدنيكوال ميكيافيليمن أبرز مفكرم عصر النهضة "

الذين يدافعوف عن اغبرية، حيث قاؿ "ال حرية دكف مساكاة"، كأباح للشعوب استعماؿ العنف للحصوؿ على 
حقوقها يف اغبرية كاؼبساكاة، ككاف الفالسفة العقد االجتماعي دكرا بارزا يف التطور الفكرم ؼبفهـو حقوؽ اإلنساف، 

" الذم ناصر السيادة جون جاك روسو" اللذين دافعا عن اغبرية باإلضافة إذل "مونتسكيو"، "وكجون لمثل: "
، كأف األساس الذم انطلقت منو الشعبية، حيث كاف يرل أهنا الوحيدة الكفيلة حبماية حقوؽ األفراد كحرياهتم

ىو فكرة اغبق الطبيعي اليت  اؼبدارس الفلسفية يف القرف الثامن عشر يف الغرب يف الدعوة إذل حقوؽ اإلنساف
 3.االجتماعيبدكرىا أدت إذل نظرية العقد 

 

                                                           

1-Jan Brownline, principles of public International low (New york: oxford university press, 

1998), p 577. 
 . 12. 11(، ص ص 1996)القاىرة: مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،  حقوق اإلنسان8 حق المشاركة وواجب الحوارأضبد عبد اهلل،  -2

3-Zakaria Foreed, "The Rise of liberal democracy", Foreign affairs,1997, vole 76, no 6 

(November- December 1997), pp 22, 23. 
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 نسان في العصر الحديثحقوق اإل رابعا8
الدكلية كاإلقليمية كاليت كاؼبواثيق  يبدأ االىتماـ حبقوؽ اإلنساف يف التاريخ اؼبعاصر من خالؿ اإلعالنات

األفراد كاعبماعات البشرية دبنظومة من اغبدكد ككلت ما يشبو ؾبلة أخالقية عاؼبية ربيط التصرؼ يف كؤكف 
 1دبوجبها رقعة السيادة اؼبطلقة كاليت كاف يبارسها اغبكاـ. تتقلصكالضوابط اليت 

كانت البدايات األكذل غبماية حقوؽ اإلنساف على اؼبستول الدكرل متواضعة حيث اقتصرت اىتماماتو 
االىتماـ دبكافحة الرؽ كاالذبار بالرقيق، كىو الذم دفع  على حاالت معينة كؿبدكدة، ككهدت احملاكالت األكذل

إذل ظهور أكؿ حق لإلنساف يف التاريخ على صعيد التقنُت الدكرل، كظهر بعد ذلك االىتماـ بشؤكف الطبقة العاملة 
 2كؿباكلة توفَت اغبماية الدكلية للحقوؽ االجتماعية كاالقتصادية.

ظ من غفلتها جراء ما عانتو كعوهبا من ظلم كعدكاف كقد بدأت أكركبا يف العصر اغبديث تستيق
لإلنسانية كحقوقها، كظهرت الكثَت من الثورات، كاليت أنتجت كثَتا من االعالنات اليت حوت إكارة صروبة غبماية 

ملك  "جون إستوارت"حقوؽ اإلنساف، مثل الثورة اإلقبليزية كاليت نتج عنها العهد األعظم الذم أصدره اؼبلك 
كالذم نتج عنو االستقالؿ األمريكي ،ـ، كثورة الشعب األمريكي على اؼبستعمر االقبليزم 1215ا عاـ بريطاني
ـ، كثورة الشعب الفرنسي على النظاـ اؼبلكي، كالذم نتج عنو اإلعالف الفرنسي غبقوؽ اإلنساف 1779عاـ 

 3ـ.1789كاؼبواطن لسنة 
ج عنو إمكانية اللجوء إذل األجهزة الدكلية يف كما عرؼ كاقع حقوؽ اإلنساف يف ىاتو اؼبرحلة تطور نت

ـ، كاغبق 1907حاالت معينة، كما ىو اغباؿ بالنسبة لالتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بإنشاء ؿبكمة دكلية للغنائم سنة 
يف اللجوء إذل ؿباكم التحكيم اؼبختلطة كآلية من كأهنا ضماف عدـ اؼبساس باغبقوؽ كصيانتها من عدـ الضياع 

كها، ككذا إعطاء الفرد اغبق يف اللجوء إذل ؿبكمة عدؿ كىو اإلجراء الذم أخذت بو دكؿ أمريكا أك انتها 
 4.ـ1918إذل  1908الوسطى خالؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

تعترب ىيئة األمم اؼبتحدة من أكذل اؼبنظمات الدكلية اليت اىتمت حبقوؽ اإلنساف كحرياتو اإلنسانية، كاليت 
للميثاؽ على "إيباف كعوب األمم اؼبتحدة باغبقوؽ اإلنسانية لإلنساف  02المادةانية من تؤكد يف فقرهتا الث

                                                           

 .15(، ص 2004: دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية) دان الغربنحقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرىاب وسحسُت احملمدم بوادم،  -1
 .06، ص 2001"، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر، الداخليحماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون نورة وبياكم، " -2
(، ص 2006، ف ـ )االسكندرية: بضمانات حقوق اإلنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي نبيل عبد الرضباف ناصر الدين،  -3

10. 
 .85(، ص ب س ف)اعبزائر: دار اػبلدكنية، قرآن ومواد اإلعالنمبدأ المساواة وحماية حقوق اإلنسان في أحكام العمار مساعدم،  -4
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المادة من  الفقرة الثالثةكبكرامة الفرد دبا للرجاؿ كالنساء كاألمم كبَتىا كصغَتىا من حقوؽ متساكية" مث تأيت 
إلهباد حل للمسائل الدكلية ذات من اؼبيثاؽ لتوضح بأف أحد مقاصد ىذه اؼبنظمة ىو ربقيق التعاكف الدكرل  02

الصيغة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية، كعلى تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية للناس 
 1صبيعا، كالتشجيع على ذلك مطلقا بال سبييز بسبب اعبنس أك اللغة أك الدين، كال تفريق بُت الرجاؿ كالنساء.

ؾباؿ تعزيز كاحًتاـ القانوف الدكرل غبقوؽ  يفحدة كإف اضطلعت دبسؤكلية ىامة إف ىيئة األمم اؼبت
من ىذا  أهنا تقاعستاإلنساف، كىذا يبدك من الوثائق اليت دكنت فيها حقوؽ اإلنساف فإف من اؼبالحظ اليـو 

اؿ مع اؼبسائل النشاط، فلم تعد تتحمل ىذه اؼبسؤكلية يف األلفية اعبديدة، حيث دل تكيف أنشطتها يف ىذا اجمل
 2اعبديدة اليت اكتسبت اغباجة اعبديدة.

كفبا يبكن قولو كتقييم غبقوؽ اإلنساف يف العصر اغبديث، أهنا عرفت قفزة نوعية على مستول النصوص 
كالقوانُت كالتطبيق يف مناطق عدة، كربتاج إذل عمل كبَت على مستول الدكؿ كصبيع مؤسسات اجملتمع اؼبدين، 

 ة يف صبيع دكؿ العادل. كاؽبيئات الدكلي
 في المواثيق الدولية واإلقليمية المشاركة السياسيةالفرع الثالث8 

كاإلقليمية على حق اؼبشاركة السياسية كحق من حقوؽ اإلنساف كىذا نصت العديد من اؼبواثيق الدكلية 
 ما سنحاكؿ أف نوضحو من خالؿ ما يلي:

 8 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانأوال
ف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، كالذم اعتمد كنشر بقرار اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بتاريخ اإلعال يعترب

دبثابة أكؿ كثيقة دكلية تضمن حقوؽ اإلنساف ضمن نصوص كمبادئ كاضحة، ارتكزت على  10/12/1948
علق باغبقوؽ السياسية بندا كاملة عبميع النواحي، كيف ما يت 30أساس اإلخاء كالكرامة اإلنسانية، كقد تضمن 

 كحق اؼبشاركة السياسية ربديدا فنجد: 
يف اإلعالف كيف البند األكؿ على أنو "لكل كخص حق يف حرية االكًتاؾ يف  10المادة  تنص

 3: "ال هبوز إرغاـ أحد االنتماء إذل صبعية ما".البند الثانياالجتماعات كاعبمعيات السلمية" كيف 

                                                           

 .372، 371(، ص ص 2002)اعبزائر: دار اؽبدل للطباعة كالنشر،  دراسات في القانون الدولي العامصالح الدين أضبد ضبدم،  -1
قانوف الدكرل العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو "، مذكرة ماجستَت يف الدور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانـبتار خياطي، " -2

 . 27، 26، ص ص 2011السياسية، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، اعبزائر، 
 . 1948العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،  اإلعالف -3
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ذل ىذه اعبمعيات، ء إؿ العادل اليـو ىذا اغبق، كما أجازتو فبارستو باالنتمااعتمدت الكثَت من دساتَت دك 
فبا أدل إذل تطور بناء اجملتمع اؼبدين اغبديث خاصة يف أكركبا، كأصبح لو دكر فعاؿ يف اغبصوؿ على اغبقوؽ عرب 

م، كىي ذبمعات كسائل الضغط السلمية اليت يبارسها، كربقيق مطالب ؾبتمعية عرب الضغط على النظاـ اغباك
 1صباىَتية طوعية تقـو على أسس ديبوقراطية كىي سبثل سندا قويا للمجتمع اؼبدين.

من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاؼبتعلقة حبق اؼبشاركة السياسية يف بنودىا  12المادة  ىذا كنصت
 2الثالث:

باكرة، كإما بواسطة فبثلُت "لكل حق اؼبشاركة يف إدارة الشؤكف العامة لبلده إما م البند األول8 -
 ىبتاركف يف حرية".

 الوظائف العامة يف بلده". تقلد"لكل كخص بالتساكم مع اآلخرين، حق  البند الثاني8 -

"إرادة الشعب ىي مناط سلطة اغبكم، كهبب أف تتجلى ىذه اإلرادة من خالؿ  البند الثالث8 -
ؼبساكاة بُت الناخبُت، كبالتصويت السرم، أك نزيهة ذبرم دكريا، باالقًتاع العاـ، كعلى قدـ ا انتخابات

 إجراء مكافئ من حيث ضماف حرية التصويت".

 2744بالحقوق المدنية والسياسية  ثانيا8 العهد الخاص
 ـ، عندما أصدرت األمم اؼبتحدة كثيقتها الثانية1966بدأ العهد اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية عاـ 

ـ، 1948ربمل ذات اؼببادئ اليت تضمنها اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف عاـ  اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف، كاليت
لكن الفارؽ اعبوىرم بينهما أف ىذه الوثيقة )الثانية( ربمل صفة إلزاـ صباعي للدكؿ كاغبكومات اليت صادقت 

اؼببادئ الواردة يف ىذا كالتزمت التقيد بنصوصو كمبادئو. كذلك عرب تطوير تشريعاهتا الوطنية دبا يتالءـ كيتوافق مع 
 3العهد، كمن خالؿ عبنة خاصة ترفع تقاريرىا إذل األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي.

من ىذا العهد على أف: "يكوف اغبق يف التجمع السلمي معًتفا بو، كال هبوز أف  12المادة نصت 
يت تفرض طبقا للقانوف كتشكل تدابَت ضركرية يف ؾبتمع يوضع من القيود على فبارسة ىذا اغبق إال تلك ال

ديبوقراطي، لصيانة األمن القومي أك السالمة العامة أك النظاـ العاـ أك ضباية الصحة العامة أك اآلداب العامة أك 
 .4كحرياهتم"ضباية حقوؽ األخَتة 

                                                           

 .170(، ص 1994)بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية،  حقوق اإلنسان8 مدخل إلى وعي حقوقيأمَت موسى،  -1
 .1948لعاؼبي غبقوؽ اإلنساف، اإلعالف ا -2
 ـ.1966العهد اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية،  -3
 مرجع نفسو. -4
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مواطن، دكف أم كجو  من العهد الدكرل اػباص اؼبدنية كالسياسية: "يكوف لكل 13المادة  كما تنص
اغبقوؽ التالية اليت هبب أف تتاح لو فرصة التمتع هبا دكف قيود غَت  01المادة من كجوه التمييز اؼبذكورة يف 

 معقولة".
 "أف يشارؾ يف إدارة الشؤكف العامة إما مباكرة كإما بواسطة فبثلُت ىبتاركف يف حرية" البند األول8 -

َتَخْب، يف انتخابات نزيهة ذبرم دكريا باالقًتاع العاـ، كعلى قدـ "أف يَػْنَتخَب كيُػنْ  البند الثاني8 -
 اؼبساكاة بُت الناخبُت كبالتصويت السرم، تضمن التعبَت اغبر عن إرادة الناخبُت"

1"أف تتاح لو على قدـ اؼبساكاة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده" البند الثالث8 -
 

الدكلية االقليمية اليت ازبذت من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف مرتكزا بعد ذلك توالت االتفاقيات 
االتفاقية األكركبية غبقوؽ أساسيا لوضع اتفاقياهتا اػباصة، كاليت تنسجم ركحا كتطبيقا مع ىذا اإلعالف مثل: 

ع عليها عاـ ـ، االتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف اليت مت التوقي1950اليت كقعت يف ركما عاـ  اإلنساف
ـ، 1981ـ، اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف الذم أقرتو منظمة الوحدة اإلفريقية )اؼبيث( كبدأ تنفيذه منذ 1969

 2ـ، كدل يقر بعد من قبل جامعة الدكؿ العربية.1983مشركع اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف الذم كضع عاـ 
ليمية اليت نصت ككفلت بشكل كاضح كصريح حق اؼبشاركة لقد استعرضنا أىم بنود اؼبواثيق العاؼبية كاإلق

السياسية، كضمنتو كثائقها كاعتربتو أحد حقوؽ اإلنساف اؼبتعارؼ عليها دكليا كاؼبلزمة للدكؿ اؼبوقعة على ىذه 
 اؼبواثيق.

 إف حق اؼبشاركة يف إدارة الشؤكف العامة للبالد، حق ينبغي أف يصاف لكل فرد من أفراد اجملتمع، كريطة
توفر مواصفات كمؤىالت ككفاءات معينة يف الفرد، سبكنو من إدارة الشأف العاـ، كإال سادت الفوضى، كساد 

 الفساد االجتماعي، كىذا ينطبق على اعبميع، كيف مقدمتها مناصب ككظائف اإلدارة السياسية للبلد.
 السياسية.الحقوق المرتبطة بالمشاركة الفرع الرابع8 
شاركة السياسية حق من حقوؽ اإلنساف، كمن اغبقوؽ السياسية كاغبريات للعامة سبق كقلنا أف اؼبكما 

اليت تعًتؼ كتقر هبا الدكلة يف كل اجملتمعات كيف كل األنظمة السياسية، على اختالؼ فبارستها حسب توجو كل 
ليت هتدؼ إذل ضباية نظاـ سياسي، كىذا ما أكدتو اؼبواثيق الدكلية، كيندرج ىذا التأكيد ضمن اؼبساعي الدكلية ا

حقوؽ اإلنساف كترقيتها، كسبكينو من فبارستها، كمنحو اآلليات القانونية اليت سبكنو من اؼبشاركة الفعلية كاالستفادة 

                                                           

 مرجع نفسو. -1
 .44مرجع سبق ذكره، عواطف مومن، -2
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منها، كفقا للمبادئ األساسية للسياسة العامة، لكل ؾبتمع حر كديبوقراطي يسعى دائما إذل ربقيق أقصى قدر من 
 اؼبشاركة كالتنوع.
 ألنظمة الدكلية كىناؾ حقوؽ أخرل:ركة كحق اعًتفت بو صبيع القوانُت كاإف اؼبشا

 أوال8 الحق في المشاركة في الحياة العامة. 
فبثلُت ىبتارىم اؼبواطنوف، كاليت تقـو على أساس حرية الًتكح أك  تكوف ىذه اؼبشاركة عن طريق انتخاب

متمتعا بالقدر الكايف من ضماف اغبرية، بًتكيح نفسو االنتخاب، أم حق اؼبواطن يف أف يتقدـ على قدـ اؼبساكاة 
أك انتخاب من يبثلو يف انتخابات دكرية، ذبرل بطريقة االقًتاع السرم، كتكوف خالية من أم ضغط أك تأثَت 

 1حكومي، كيتبع ىذا مشاركة اؼبنتخبُت يف إدارة اغبياة العامة.
 ثانيا8 الحق في التجمع السلمي.
ل ىذا األمر عن طريق العمل اعبماعي كتفعيل الرأم العاـ، كيرتبط ىذا اغبق تعمل الصحافة على تفعي

باؼبشاركة، بل فهو ككل من أككاؽبا، إذ يبارس ىذا اغبق كفقا إلجراءات قانونية، كيتم ىذا التجمع يف الساحات 
تكوف يف حالة  العمومية، أك أماكن مغلقة حسب اغبالة القانونية اليت تكوف فيها كل دكلة. ففي الدكؿ اليت

الطوارئ ال يبكن فبارسة ىذا اغبق يف األماكن العامة، كيتم يف القاعات كاألماكن اؼبغلقة كيكوف بًتخيص من 
 اعبهة الوصية.

كىنا يكوف كجود الصحافة أساسي، حبيث تشمل فعاليات التجمع السلمي عن طريق التغطية اإلعالمية 
اؼبثلى إليصاؿ صوت القائمُت بالتجمع إذل صناع القرار من جهة، كإذل  بالكتابة كالتحليل كالتعليق كتكوف الوسيلة

أكرب عدد فبكن من الناس من جهة أخرل، فتتسع دائرة الرأم العاـ لتكوف أكرب من ذلك اؼبكاف اؼبغلق الذم أقيم 
 فيو التجمع.

 ثالثا8 الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام اليها.
ربط الشعب بالسلطة اغباكمة، كاألحزاب السياسية ذات تأثَت قوم كفعاؿ  يعمل اغبزب السياسي على

يف ىذا الوقت، سواء يف التأثَت على الصعيد احمللي أك الدكرل، كاغبزب لو دكر يف تطوير كمبوىا اهبابيا، كما أنو 
 يبكن أف يؤثر سلبا على مبو الدكلة كتقدمها.

                                                           

 .108(، ص 2001)نوفمرب ، 55العدد  ،2001 ،المستقبل العربيعبد اهلل معوض، "أزمة اؼبشاركة السياسية يف الوطن العريب"،  -1
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ـ إذل ضباية حزب بالذات على حساب أحزاب أخرل، أك كيبارس ىذا اغبق بالتساكم دكف أف يلجأ النظا
 1تعطيل نشاطاهتا، ألف يف ذلك اعتداء على حق اؼبشاركة كعلى اغبقوؽ اإلنسانية األخرل.

 رابعا8 الحق في حرية الرأي والتعبير.
من  يعٍت ىذا اغبق حرية الرأم كالرأم األخر ككذلك التعبَت عنو بكل الوسائل اؼبتاحة، ككذلك اؼبطلوب

اغبكومات توفَت الظركؼ كالشركط الالزمة اؼبادية كالبشرية إلنشاء اؼبؤسسات اإلعالمية على أساس التعدد 
كاليت تنص على أف "لكل  27المادة كقد أكد اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف على ىذا اغبق يف  2كالتنوع،

 كاستقاء األنباءاآلراء دكف أم تدخل،  كخص اغبق يف حرية الرأم كالتعبَت، كيشمل ىذا اغبق حرية اعتناؽ
 3كاألفكار كتلقيها كإذاعتها بأية كسيلة كانت دكف تقيد باغبدكد اعبغرافية".

ككتابة، أف يشمل حق التعليق، كحق الرد، كمناقشة  كفاىيةما يعنيو ىذا اغبق ىو حرية الرأم  أىمإف 
ة على قدـ اؼبساكاة. فال وبق غباكم، أك فرد، أك السياسة الداخلية كاػبارجية عرب كىت كسائل اإلعالـ القائم

ؾبلس، أك نظاـ سياسي، احتكار اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبعرفة، إال فيما يستند فيو على القانوف غبماية األمن 
4كالنظاـ العاـ.

 

 .الديمقراطيةبالمشاركة السياسية عالقة  المطلب الثالث8
دبعزؿ عن اؼبشاركة  الديبقراطيةكال عن  الديبقراطيةؿ عن ال يبكن اغبديث عن اؼبشاركة السياسية دبعز 

 يلي ضمن الفركع اؼبوالية:السياسية، كمن أجل ابراز ىذه العالقة سوؼ نتطرؽ إذل ما 

 .الديمقراطيةالفرع األول8 تعريف 
كلمة يونانية األصل تعٍت "حكومة الشعب" أم أف يتوذل الشعب بنفسو كؤكنو العامة، كقد   الديبقراطية

يف بادئ األمر كنظاـ للحكم من مقتضاه أف يتوذل السلطات األساسية للدكلة يف النطاؽ الذم  الديبقراطيةظهرت 
 ترظبو اإلرادة العامة للشعب، كاليت تتمثل أساسا يف أحكاـ الدستور.

                                                           

 .27، ص مرجع سبق ذكرهباسل أضبد ذياب عامر،  -1
 .304(، ص 1987)بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية،  1، طآليات التغير الديموقراطي في الوطن العربي ثناء عبد اهلل، -2
 .1948اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،  -3
 .نفس الصفحة، مرجع نفسوثناء عبد اهلل،  -4
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  ، فظهرت18ما لبثت أف تطورت نتيجة الفلسفة السياسية اليت ظهرت يف القرف  الديبقراطيةغَت أف ىذه 
كمذىب فلسفي كسياسي يعٍت حكم الشعب بواسطة الشعب، كبذلك يكوف النظاـ السياسي تعبَتا عن اإلرادة 

 1العامة للشعب كليس لفرد معُت بذاتو أك فئة معينة بذاهتا.
ىبتلف من لغة إذل أخرل، إال أهنا يف األساس تعود إذل اللغة اليونانية القديبة كىي  الديبقراطيةإف لفظ 

" أم "سلطة"، كبذلك تصبح Krotos" كتعٍت "الشعب"، كالثاين "Demosقسمُت: األكؿ "مكونة من 
 2" تعٍت "حكم الشعب".Demokratosالكلمة: "

حسب التعريفات اليت جاء هبا الفقهاء للديبوقراطية فال ؾباؿ لتعدداهتا أك  الديبقراطيةإذا أردنا تعريف 
 يلي:حصرىا، إال أننا حاكلنا أف نوجز بعضها يف ما 

جاء التعريف الكالسيكي للديبوقراطية أهنا "حكم الشعب"، أك "حكم الشعب نفسو بنفسو"، فالسلطة 
التنفيذية كالتشريعية كالقضائية منبثقة من الشعب، كربكم أهنا باسم الشعب، كالشعب باختياره يقـو بتنصيب 

 3حكامو.
"، كىو نفس اؼبعٌت الذم ذىب إليو كبعبارة أخرل يعرفها البعض أهنا "حكومة الشعب بواسطة الشعب

ىي  الديبقراطيةبقولو: " "إبرىام لنكولن"، كىو الرئيس 18أحد رؤساء الواليات اؼبتحدة األمريكية يف هناية القرف 
 4حكم الشعب كألجل الشعب".

ن مصدرىا الشعب، كوهنا سبارس م الديبقراطيةما يالحظ على التعريفات السابقة، أهنا ترتكز على اعتبار 
طرفو يف مواجهة من أجل ربقيق أىداؼ تعود للشعب ذاتو، كذبدر اإلكارة إذل أف اؼبقصود ىنا حبكم الشعب ىو 
الشعب باؼبفهـو السياسي، أم ؾبموع األفراد الذين تتوافر فيهم كركط الناخب، أم ؾبموع الناخبُت يف الدكلة، 

 سي كاالجتماعي.كذلك من أجل ربقيق أىداؼ تعود على الشعب باؼبفهومُت السيا
 غَت أف ىذه التعاريف الكالسيكية كاجهت صبلة من االنتقادات حسب ما يلي:

ينطلق ىذا التعريف من جعل استصدار كافة القوانُت كالقرارات اػباصة بإدارة كؤكف الدكلة بإصباع آراء  -
يق، كىذا راجع إذل أف القوانُت ، كىذا الكالـ مقبوؿ من الناحية النظرية، إال أنو عمليا غَت قابل للتطب5اؼبواطنُت

                                                           

 .261(، ص ب ت ف)القاىرة: دار النهضة العربية،  م السياسية والقانون الدستوريالنظفؤاد العطار،  -1
 .28(، ص 2008)القاىرة: الشركة العربية اؼبتحدة،  الوطن العربي والتحديات المعاصرةأضبد معيد نوفل، أضبد صباؿ الظاىر،  -2
 .57(، ص ب س فندرية: دار االيباف للطبع كالنشر كالتوزيع، )اإلسك الديموقراطية ونظريات اإلصالح في الميزانسعيد عبد العظيم،  -3
 .196(، ص 2006)اإلسكندرية: دار الفكر اعبامعي،  النظم السياسية للدولة والحكومة في ضوء الشريعة االسالميةداكد الباز،  -4
 .112(، ص 2001ث، )اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبدي في نظرية الدولة والنظم السياسيةؿبمد نصر مهنا،  -5
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كالقرارات ربتاج إذل كفاءات كخربات معينة، قد ال تتوفر يف ـبتلف فئات الشعب، كما أف ىذا األمر صعب 
التطبيق من الناحية العملية لصعوبة اغبصوؿ على إصباع كافة اؼبواطنُت على كل ما يصدر يف الدكلة من قوانُت 

 كقرارات.

اؼبعاصرة  الديبقراطيةيز بالدقة، كما أنو ال يدؿ على تطور األنظمة اعبديدة، كاؼبمارسات إف ىذا التعريف ال يتم -
من : "لو كاف ىناؾ كعب "العقد االجتماعي"يف كتابو   روسو" ك"جون جااليت مازلت ناقصة، حبيث يقوؿ 

1لح للبشر".غبكم نفسو بطريقة ديبوقراطية، ىذا النوع من اغبكم الذم يبلغ حد الكماؿ ال يص اآلؽبة
 

دل تبلغ غايتها اؼبثالية بعد كىي "حكم الشعب بالشعب لصاحل الشعب" بل ىي دل  الديبقراطيةبالتارل فإف 
 2نظاـ حكم الكثرة. "روبرت دال"ربقق بعد حكم الشعب، كإمبا ىي كما دعاىا 

غَت قابل للتطبيق  ألنو فإنو مانع،كعليو يبكن القوؿ أف ىذا التعريف الكالسيكي للديبوقراطية غَت جامع 
 من الناحية العملية.

تعٍت معاملة الناس صبيعا على قدـ اؼبساكاة، كمبدأ اؼبساكاة ال يقتضي فحسب  الديبقراطيةيرل البعض أف 
أيضا يف اغبسباف على قدـ  آرائهمأف تراعي سياسة اغبكومة مصاحل الناس على قدـ اؼبساكاة، بل هبب أف تأخذ 

 3اؼبساكاة.
ال تنحصر فقط  الديبقراطيةعريف كيفية مشاركة األفراد يف اغبكم، باإلضافة إذل أف أىداؼ أنبل ىذا الت

 يف عنصر اؼبساكاة بُت األفراد بل يتعدل ذلك.
كالدستورية لتغيَت  اؼبنتظمةىي نظاـ سياسي يعطي لكل احملكومُت القدرة  الديبقراطيةىناؾ من يرل أف 

 4ؼبدنية كالضمانات الشرعية ؼبزاكلتها.حكامهم سلميا، كالتمتع جبميع حقوقهم ا
قراطية فهو تعريف ضيق النطاؽ ال يبكن حصر ده ال ىبدـ اؼبعٌت اغبقيقي للديبإذا سلمنا هبذا التعريف قب

 يف ىذا اجملاؿ. الديبقراطية
تستخدـ بعدة معاف منها: "أهنا ككل من أككاؿ  الديبقراطيةكما جاء يف دائرة اؼبعارؼ الربيطانية أف 

كم يبارس فيو ؾبموع اؼبواطنُت مباكرة حق ازباذ القرار السياسي تطبيقا غبكم األغلبية، كىو ما يطلق عليو اسم اغب
                                                           

)القاىرة: دار الفجر للنشر  1، طاإلصالح الديموقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءةعبد القادر زريق اؼبخادمي،  -1
 .21، 20(، ص ص 2007كالتوزيع، 

 .36، 35(، ص ص 2004ر كالتوزيع، )القاىرة: دار الفجر للنش 1، طآخر الدواء الديموقراطيةاؼبخادمي،  عبد القادر رزيق -2
 .323(، ص 2015) ،، العدد اػبامس2015، مجلة الفكرأضبد صابر حوحو، "مبادئ كمقومات الديبوقراطية"،  -3

4-Gul Hermet, " Le temps de la démocratie revue" ,internationale des sciences sociales, n 

128, )1991(, p 269. 
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القانونية، كذلك  الديبقراطيةالسياسية كىناؾ أيضا ككل آخر يعرؼ باسم  الديبقراطيةاؼبباكرة، كىناؾ  الديبقراطية
قراطية إذا كانت ديب مااعتبار  اجتماعي دكمباظاـ سياسي أك قد تستخدـ أحيانا لوصف أم ن الديبقراطيةفإف كلمة 

 1قراطيات االجتماعية أك االقتصادية أك الشعبية".ة أـ ال ... كىي نظم تعرؼ بالديبباؼبعاين الثالثة السابق
ىي نظاـ التسامح اجملتمعي، كقبوؿ اعبميع باؼبساكاة  الديبقراطيةيف حُت ترل دائرة اؼبعارؼ األمريكية أف 

عالقة جدلية بُت  الديبقراطيةكأصوؽبم، أك حجمهم يف اجملتمع، ف انتماءاهتمكالتكافئ يف الفرص، بغض النظر عن 
عناصر كعوامل متعددة يؤثر بعضها يف بعض لتنتج نظاما ؾبتمعيا يقـو على سيادة القانوف، كصيانة اغبقوؽ، 

 2كاغبريات العامة كالفردية.
 .قراطيةالديمالفرع الثاني8 صور وأشكال 

 الديبقراطيةلسياسية من حيث مدل مزاكلة الشعب دبظاىر السيادة إذل ثالثة أقساـ: ا الديبقراطيةتنقسم 
 .النيابية الديبقراطيةكبو اؼبباكرة، ك  الديبقراطيةاؼبباكرة، 

 المباشرة. الديمقراطيةأوال8 
يو الشعب بنفسو كل مظاىر على إطالقو على النظم اليت يتوذل ف اصطلحاؼبباكرة تعبَت  الديبقراطية

السيادة، كبذلك ينفرد الشعب دبمارسة الشؤكف العامة للدكلة، كيتحقق ذلك عن طريق اجتماع اؼبواطنُت يف ىيئة 
صبعية كعبية يقرركف فيها بأنفسهم القوانُت، كتنفيذىا كالفصل يف القضايا. كعلى ىذا األساس يكوف مقتضى 

 3ب بنفسو السلطات الثالث: التشريعية، التنفيذية كالقضائية.اؼبباكرة أف يتوذل الشع الديبقراطية
يبدك مثاليا، ألنو حىت كإف طبق كقبح يف بداية ظهوره، فإف ذلك راجع لقلة  الديبقراطيةإف ىذا النوع من 

الشعب كضيق الرقعة اعبغرافية، أما كقد زادت نسبة عدد السكاف كاتسعت الرقعة اعبغرافية فإنو يستحيل تطبيق 
إضافة إذل تعقد أمور اغبياة العصرية، يفًتض تفويض مهاـ الشعب لذكم اػبربة  الديبقراطيةه الصورة من ىذ

 4كالكفاءة لالىتماـ بشؤكهنم.
 
 

                                                           

 .325، ص مرجع سبق ذكرهأضبد صابر حوحو،  -1
 .32(، ص 2000)راـ اهلل: اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبوقراطية،  العالقة بين الديموقراطية والعلمانية لحو رجا هبلوؿ،  -2
 .266، ص مرجع سبق ذكره، فؤاد العطار -3
"، مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية، جامعة ثال تونسإشكالية التنمية السياسية والديموقراطية في دول المغرب العربي م" ، عائشة عباش -4

 .46، ص 2008 -2007يوسف بن خدة، اعبزائر، 
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 شبو المباشرة الديمقراطيةثانيا8 
 يبقراطيةالدالسياسية، فإذا كانت  الديبقراطيةاؼبباكرة ك  الديبقراطيةكبو اؼبباكرة نظاـ هبمع بُت  الديبقراطية

السياسية، تتطلب أف يقتصر  الديبقراطيةاؼبباكرة تقتضي أف ينفرد الشعب دبزاكلة مظاىر السيادة، كإذا كانت 
 الشعب على إنابة فبثلُت عنو هبتمعوف يف ىيئة ؾبلس يطلق عليو اصطالحا اسم "اجمللس النيايب".

نيب الشعب عنو فبثلُت هبتمعوف يف ىيئة اليت دبقتضاىا ي الديبقراطيةكبو اؼبباكرة ىي  الديبقراطيةفإف 
السياسية، كما يساىم الشعب يف الوقت ذاتو  الديبقراطيةبرؼباف ينوب عن الشعب كيعمل باظبو، كىذا ىو مظهر 

 1اؼبباكرة. الديبقراطيةمع الربؼباف يف تورل الشؤكف العامة اليت تقتصر يف الغالب على الشؤكف التشريعية، كىذا مظهر 
 2ىبوؿ للشعب حق مراقبة حكامو من خالؿ كسائل كىت ىي: الديبقراطيةالنوع من  كيف ظل ىذا

 االستفتاء الشعيب: كيكوف بنعم أك ال إلبداء الرأم. -

 الشعيب: يف ما ىبص تسيَت كؤكهنم االجتماعية. االعًتاض -

 حق اغبل كعزؿ رئيس اعبمهورية. -

 النيابية الديمقراطيةثالثا8 
على كظيفتُت أساسيتُت نبا: التشريع كالتنفيذ كال يكوف اجمللس نيابيا إال إذا مارس  النيابية الديبقراطيةتقـو 

 3كظيفتو ىذه، كما هبب أف تكوف مدة النواب ؿبددة.
النيابية يقـو أساسا على كجود برؼباف يتألف من أعضاء اختَتكا  الديبقراطيةكعليو فالنظاـ النيايب أك 

 لسلطات باظبو.بواسطة الشعب لفًتة ؿبددة ؼبباكرة ا
اؼبباكرة كإف استمدتا كياهنا من أساس  الديبقراطيةالنيابية ك  الديبقراطيةمن خالؿ ما سبق يتوضح أف 

كاحد، يتلخص يف أف الشعب صاحب اغبق يف فبارسة السيادة، إال أف التطبيق العملي جعل لكل منهما مدلوؽبا 
النيابية  الديبقراطيةبنفسو فبارسة مظاىر السيادة، يف أنو يف اؼبباكرة يتوذل  الديبقراطيةاػباص، كذلك أف الشعب يف 

يقتصر على ؾبرد انتخاب عدد معُت من اؼبواطنُت يتولوف باظبو مباكرة السلطات األساسية للدكلة، كتتمثل يف 
 4الغالب يف مزاكلة السلطة التشريعية.

 

                                                           

 .270، ص اؼبرجع سبق ذكرهفؤاد العطار،  -1
 .46، ص اؼبرجع سبق ذكرهعباش عائشة،  -2
 .115 ص(، 2003)مصر: الدار اعبامعية،  التخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأضبد كىباف،  -3
 .278، ص مرجع سبق ذكرهفؤاد العطار،  -4
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 الديمقراطيةالفرع الثالث8 المشاركة السياسية كمبدأ من مبادئ 
دبعزؿ عن اؼبشاركة السياسية، ألهنا سبثل يف األساس يف أم نظاـ  الديبقراطية يبكننا اغبديث عن ال

النظاـ الديبوقراطي يشبع ثقافة اؼبشاركة كوبتضنها  أفديبوقراطي، كيف أحياف كثَتة نبا كجهاف لعملة كاحدة، ذلك 
يف العمل السياسي  اؽبامشيوفالفاعلة حىت ينقل  عرب التنشئة السياسية السليمة للمواطنُت، كعرب تشجيعو للمشاركة

إذل مهتمُت بالنشاط السياسي. تعٍت اؼبشاركة الفاعلة فيما تعنيو االىتماـ السياسي العاـ، كمتابعة األحداث مث 
مرحلة اؼبعرفة السياسية، كمن شبة فبارسة السياسة بالتصويت كالًتكح بشكل مباكر، أك االنضماـ الطوعي 

 تمع، كبالتارل فبارسة السياسة بشكل غَت مباكر.ؼبؤسسات اجمل
 تبوءتسهم اؼبشاركة السياسية الفاعلة كاالهبابية يف عملية اغبكم السياسي يف صناعة القرارات، كيف 

اؼبناصب القيادية، ككذلك يف الرقابة على األداء، كمن شبة تقييم النهج السياسي اؼبتبع، فبا يضمن هنج ديبوقراطي 
 فية كالعدؿ.يتمتع بالشفا

تضمن للمواطنُت حق التعبَت عن آرائهم يف األمور السياسية كتقبل  الديبقراطيةإف اؼبشاركة الفاعلة يف ظل 
اآلخر كما ىو ال كما يريدكف، كذلك ال يكفي أف تنص الدساتَت كالقوانُت على ىذه اغبقوؽ بل هبب أف تكوف 

 .1متاحة بفاعلية للمواطنُت عند التطبيق
كة سياسية فاعلة هبب العمل على تغيَت الثقافة السياسية كزبليصها من التوجهات كأمباط لضماف مشار 

كاستبداؽبا بأخرل، تساعد على بناء الشخصية اؼبستقلة كاغبرة اليت  التسلط كالرضوخالسلوؾ اليت تعزز عالقات 
 البد من توفر عدة كركط منها: ةالديبقراطيترفض كتقاـك مصادرة حقها يف اؼبشاركة كيف ازباذ القرار. لكي تتحقق 

 سلطة قضائية مستقلة تضمن العدالة كاؼبساكاة أماـ القانوف. -

اؼبشاركة اغبرة حبيث يعرب اؼبواطنوف عن آرائهم حبرية، كضماف حرية مشاركتهم يف مؤسسات اجملتمع  -
2اؼبدين، كاالنضماـ للقول كاألحزاب السياسية.

 

لى اكًتاؾ فئة معينة من الناس يف صنع القرار، كتبوء اؼبناصب اليت اقتصرت ع الديبقراطيةإف التجارب 
هبب أف تقـو على اكًتاؾ اعبميع كاؼبساكاة بينهم، فهذه النخبة تعاين غياب  اغبقة الديبقراطيةباءت بالفشل، ألف 

اغبالة تفقد العالقة بينهما كبُت صباىَت الشعب، غياهبا يف اؼبيادين السياسية كاالجتماعية كالثقافية، كيف ىذه 
 جوىرىا كىو حكم األغلبية.

                                                           

 .43(، ص 1999)بَتكت: دار الساقي،  عصر التطرفؿبمد الرميحي،  -1
 .09(، ص 2003)فرنسا: منشورات اليونيسكو، التفاعل بين الديموقراطية والتنمية بطرس غارل،  -2
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ىو يف األساس حقوؽ اإلنساف السياسية كاالجتماعية، تعدد االذباىات السياسية  الديبقراطيةإف جوىر 
كإمكانية تداكؿ السلطة، كىذه األمور الثالث تتطلب االعتماد على الذات كىذا االعتماد يقتضي مباكرة اؼبشاركة 

1لقرار.كمشاركة اؼبواطن يف صنع ا
 

 الحكم الراشد. بالمشاركة السياسية  عالقة بين المطلب الرابع8
حد سواء، كقد حظي باالىتماـ أصبح مفهـو اغبكم الراكد الشغل الشاغل لدل صبيع الدكؿ على 

اؼبتزايد نظرا لألنبية الكربل لو خاصة فيما ىبص تركيد اغبكومات، كمن خالؿ ىذا اؼبطلب سنحاكؿ أف نربز 
 ُت اؼبشاركة السياسية كاغبكم الراكد، كذلك سيكوف من خالؿ ما يلي عرضو:العالقة ب

 .*الفرع األول8 تعريف الحكم الراشد
ىناؾ العديد من االجتهادات يف مسألة تعريف اغبكم الراكد، كيرجع ذلك باألساس إذل اختالؼ 

لكن كباكؿ رصد أىم التعريفات اليت  اؼبيادين كتباين اؼبنطلقات الفكرية السياسية، االقتصادية، االجتماعية...،
 تتماكى مع موضوع حبثنا كىي كاآليت:

: "ىو فبارسة السلطة االقتصادية كالسياسية كاإلدارية إلدارة تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
 كؤكف الدكلة على كافة اؼبستويات، كيشمل اآلليات كالعمليات كاؼبؤسسات اليت من خالؽبا يعرب اؼبواطنوف

 كاجملموعات عن مصاغبهم كيبارسوف حقوقهم القانونية كيوفوف بالتزاماهتم كيقبلوف الوساطة غبل خالفاهتم".

: عرؼ البنك الدكرل اغبكم الراكد بأنو: "ؾبموعة التقاليد كاؼبؤسسات اليت من تعريف البنك الدولي -
 لتعريف ما يلي:خالؽبا تتم فبارسة السلطة يف الدكؿ من أجل الصاحل العاـ"، يشمل ىذا ا

 .عملية اختيار القائمُت على السلطة كرصدىم كاستبداؽبم 

 .قدرة اغبكومات على إدارة اؼبوارد كتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية 

                                                           

: سلسلة كتب اؼبستقبل، دكف سنة ب ب ف) اطية في الوطن العربيالمقومات االقتصادية واالجتماعية للديموقر عبد اهلل اظباعيل صربم،  -1
 . 12النشر(، ص 

وكمة، يعترب مصطلح اغبكم الراكد يف األدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورف ببعض اؼبصطلحات، فنجده يف اللغة الفرنسية مرادؼ ؼبصطلح اغب*
ـ، ليستعمل بعد ذلك على نطاؽ كاسع معربا عن تكاليف 1978تشر كمفهـو قانوين عاـ فبدايات ىذا اؼبفهـو جاءت إباف القرف الثالث عشر، كان

 التسيَت.
"، جوىان أولسن" ك "جيمس مارشكيف بداية الثمانينات استخدـ من طرؼ اؼبنظمات اؼبالية الدكلية كخاصة من قبل البنك الدكرل، إال أف األستاذين "

ياسية، كمنذ ذلك اغبُت أصبح ؽبذا اؼبفهـو دكر كبَت خاصة يف التصنيفات اؼبمنوحة لكافة الدكؿ يف ربقيق استخدما ىذا اؼبصطلح يف ميداف العلـو الس
 آليات اغبكم الراكد.

 .48، 47، ص ص مرجع سبق ذكرهعواطف مومن،  انظر8
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  احًتاـ كل من اؼبواطنُت كالدكلة للمؤسسات اليت ربكم التفاعالت االقتصادية كاالجتماعية فيما
 1بينهما.

: "فبارسة السلطة إلدارة كؤكف اجملتمع بأنو(Good governance)تعرفو األمم المتحدةكما  -
باذباه تطويرم كتنموم كتقدمي، أم أنو ىو اغبكم الذم تقـو بو قيادات سياسية منتخبة كإطارات إدارية ملتزمة 
بتطوير موارد اجملتمع، كبتقدـ اؼبواطنُت كبتحسُت نوعية حياهتم كرفاىيتهم، كذلك برضاىم من خالؿ دعمهم 

2ركتهم".كمشا
 

الغربية  الديبقراطيةكما يبكن تعريف اغبكم الراكد من خالؿ نظرة سياسية حيث يتصل مفهومو ب -
اؼببنية أساسا على اؼبشاركة كالشفافية كاؼبساءلة، كذلك من خالؿ إقامة الدكلة اغبقوقية اليت ربـر فيها اغبريات 

3االجتماعية. كالعدالة الديبقراطيةالعامة كتقاـ حقوؽ اإلنساف، كاؼببادئ 
 

على أنو "اغبكم الذم يعزز كيدعم  2002كما مت تعريفو يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية سنة  -
كيصوف رفاه اإلنساف كيقـو على توسيع قدرات البشر كخياراهتم كفرصهم كحرياهتم االقتصادية كاالجتماعية 

 تكوف مسؤكلة أمامو لضماف صبيع أفراد الشعب".كالسياسية، كيسعى إذل سبثيل كافة فئات الشعب سبثيال كامال ك 

انطالقا من التعريفات السابقة نستخلص أف اغبكم الراكد كيف سياقو السياسي ربديدا ىو اغبكم الذم 
تقـو بو قيادات سياسية منتخبة، كإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد اجملتمع برضاىم كعرب مشاركتهم يف ـبتلف 

 مسانبة يف ربسُت نوعية حياهتم كرفاىيتهم.القنوات السياسية لل
كيتم تطوير أفراد اجملتمع عرب ثالثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها كترتبط ارتباطا كثيقا إلنتاج اغبكم 

 :*الراكد كىي
                                                           

)بَتكت: مركز دراسات  العربيةالفساد والحكم الصالح في البالد ، يف كتاب إظباعيل الشطي كآخركف، مفهوم الحكم الصالححسن كرًن،  -1
 .97(، ص 2006الوحدة العربية، 

 .41، ص (2004نوفمرب )، 309، عدد 2004، المستقبل العربي، "الفساد كاغبكم الصاحل يف البالد العربية "حسن كرًن، -2
، دراسة ميدانية في مدينة 1002أفريل  06دور المشاركة السياسية والتحول الديموقراطي في الجزائر. االنتخابات الرئاسية عامر بوصبع، " -3

 .48، ص 2005، مذكرة ماجستَت يف علم االجتماع التنمية، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، بسكرة"
إنتاج اغبكم الصاحل، فال يبكن تصور إدارة عاملة تعترب األبعاد الثالث من أبعاد اغبكم الراكد حيث تؤثر ىذه األبعاد الثالثة كتًتابط مع بعضها يف *

يف السياسات فاعلة من دكف استقالؿ اإلدارة عن نفوذ السياسيُت كال يبكن لإلدارة السياسية كحدىا من دكف كجود إدارة عامة فاعلة من ربقيق اقبازات 
رئيسي يف التأثَت يف السياسات العامة، كمراقبة السلطة السياسية  العامة، كما أف ىيمنة الدكلة على اجملتمع اؼبدين كتغيبو ستؤدم إذل غياب مكوف

ذل ربسُت أكضاع كاإلدارية كؿباسبتها من جهة ثانية ال تستقيم السياسة االقتصادية كاالجتماعية بغياب اؼبشاركة كاحملاسبة، كبغياب الشفافية ال تؤدم إ
غبكم الراكد ىو الذم يتضمن حكما ديبوقراطيا فعاال كيستند إذل اؼبشاركة كاحملاسبة اؼبواطنُت غَت القادرين على تصحيح ىذه السياسات، لذلك فا

 كالشفافية.
 .49، 48، ص ص مرجع نفسو: أنظر إلى
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 اؼبرتبط بطبيعة السلطة السياسية ككرعية سبثيلها.8  البعد السياسي 

  8ة كمدل كفاءهتا.بعمل اإلدارة العام اؼبرتبطالبعد التقني 

 اؼبرتبط بطبيعة بنية اجملتمع اؼبدين كمدل استقالليتو عن الدكلة من زاكية البعد االقتصادي واالجتماعي :
كطبيعة السياسات العامة يف اجملالُت االقتصادم كاالجتماعي كتأثَتىا يف اؼبواطنُت من حيث الفقر كنوعية 

1صاديات اػبارجية كاجملتمعات األخرل من زاكية ثالثة.اغبياة من زاكية ثانية، ككذا عالقتها مع االقت
 

 سية كآلية من آليات الحكم الراشدالفرع الثاني8 المشاركة السيا
آليات اغبكم الراكد أك معايَته بتباين اعبهات كاؼبصاحل، فالبنك الدكرل يركز على ما وبفز النمو  تتباين

ائي يركز على االنفتاح السياسي، لكن على العمـو يبكن ربديد االقتصادم يف حُت أف برنامج األمم اؼبتحدة اإلمب
 أبرزىا كاآليت كاليت سوؼ نركز منها على اؼبشاركة السياسية باعتبارىا موضوع الدراسة.

كىي اليت تضمن عبميع أفراد اجملتمع اؼبشاركة الفعالة يف ازباذ القرار، كاليت تضمن حرية  المشاركة8 -2
األساسية غبقوؽ اإلنساف، كما يرتبط مبدأ اؼبشاركة دبفهـو الشفافية، فمعرفة اؼبعلومات  الرأم كالتعبَت كاؼبعايَت

كحدىا ال تفي بالغرض، بل البد أف تكوف ىناؾ آليات يكوف الشعب قادر على ازباذىا ليؤثر يف صنع القرار كأف 
تمع اغبق يف اؼبشاركة يف صياغة يضع اؼبسؤكلُت ربت طائلة اؼبسؤكلية كاحملاسبة، كعلى الدكؿ أف تعطي ألفراد اجمل

القوانُت كاللوائح كاألنظمة كاستشارهتم يف كؤكف اغبياة العامة كإعطائهم حق االعًتاؼ كحق إجراء االستفتاء على 
2القوانُت كغَتىا من األمور بكل نزاىة كسهولة ككفافية.

 

ؽبا يبكن عبميع اؼبواطنُت من كعليو يبكن القوؿ أنو من آليات اغبكم الراكد "اؼبشاركة"، كاليت من خال
حزاب إبداء الرأم يف اجملالس اؼبنتخبة ؿبليا ككطنيا، حيث يتطلب عنصر اؼبشاركة توفر حرية تشكيل اعبمعيات كاأل

كاغبريات العامة كاالنتخاب، كاؽبدؼ من كل ىذا ىو السماح للمواطنُت بالتعبَت عن آرائهم كاىتماماهتم لًتسيخ 
. أين تساىم األحزاب السياسية يف بلورة النقاكات اليت تدكر داخل اجملموعة لديبقراطيةاالشرعية، كتثبيت ركح 

الوطنية، كىذا باحًتاـ الرأم كمراعاة اؼبصلحة العامة، كال يبكن بلوغ ذلك إال من خالؿ إضفاء الرقابة الشعبية اليت 
 تتوالىا اجملالس اؼبنتخبة بشكل حر كنزيو.

                                                           

 .99، 97، ص ص سبق ذكرهمرجع  ،مفهوم الحكم الصالححسن كرًن،  -1
، نقال عن اؼبوقع 2007األردف: مركز اغبياة لتنمية اجملتمع اؼبدين، جواف  ،"اغباكمية الراكدة: جدؿ دل وبسم بعد"مركز اغبياة لتنمية اجملتمع اؼبدين،  -2

 cdo -guide -www. Hayat center. Org/ Hayat/ pics/ Edrak              (. 2016 -03- 15 )      االلكًتكين:
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هـو اؼبشاركة السياسية أصبح يؤدم دكرا مهما يف تطوير آليات كقواعد كعليو يبكن أف نستنتج أف مف
 1اغبكم الراكد.

 2كمن آليات اغبكم الراكد كذلك ما يلي:
 تنتج عن حرية نقل اؼبعلومات. الشفافية8 -1

كعليو هبب على الدكلة أف تصدر قوانُت هتتم حبرية اؼبعلومات كتسمح للجمهور كلوسائل اإلعالـ 
 ؿ على صبيع الوثائق كاؼبتعلقة بعمل اغبكومة كالتشريعات اؼبختلفة. اؼبختلفة باغبصو 

كيقصد بو أف اعبميع حكاما كمسؤكلُت كمواطنُت ىبضعوف  حكم القانون )سيادة القانون(8 -1
للقانوف، كال كيء يسمو على القانوف، كهبب أف تطبق األحكاـ كالنصوص القانونية بصورة عادلة كبدكف سبييز بُت 

 مع.أفراد اجملت

كىي أف يكوف صبيع اؼبسؤكلُت كمتخذم القرار يف الدكلة أك القطاع اػباص أك مؤسسات  المساءلة8 -2
 اجملتمع اؼبدين، خاضعُت ؼببدأ احملاسبة أماـ الرأم العاـ كمؤسساتو دكف استثناء كتأخذ اؼبساءلة ثالث أككاؿ كىي:

 ة.اؼبساءلة القضائي -اؼبساءلة التشريعية.- اؼبساءلة التنفيذية. -

كنقصد بو أنو هبب تغليب رأم اجملموعة ربقيقا للنفع العاـ للوطن كألفراد اجملتمع كما  اإلجماع8 -3
 يقتضيو كاقع اغباؿ من إجراءات.

كتعٍت خضوع صبيع أفراد اجملتمع للمساكاة كعدـ التمييز يف إطار اغبكم الراكد، فهم  المساواة8 -4
 متساككف باغبقوؽ كاغبريات كالكرامة.

عترب الكفاءة يف إدارة اؼبؤسسات العامة كمؤسسات اجملتمع اؼبدين الضامنة الستمرارية ت الكفاءة8 -5
 ربقيق التقدـ كاالزدىار، كما تعمل على االلتزاـ بتوظيف اؼبوارد الوطنية بالصورة السليمة لكل أفراد اجملتمع.

ُت أكضاعهم كيقصد بو العدؿ االجتماعي حبيث يكوف صبيع أفراد اجملتمع الفرصة لتحس العدل8 -6
 االجتماعية كالتطلع لتحسُت أكضاع الفئة احملركمة كاؽبشة كضماف أمنهم االجتماعي.

حىت يتم ربقيق النتائج االهبابية يف رسم اػبطط ضمن إطار اغبكم الراكد  الرؤية االستراتيجية8 -7
 اغبلوؿ.هبب األخذ بعُت االعتبار اؼبتغَتات الداخلية كاػبارجية كدراسة اؼبخاطر كؿباكلة كضع 

                                                           

 .48، ص سبق ذكرهرجع معواطف مومن،  -1
 .وموقع نفسدين، مركز اغبياة لتنمية اجملتمع اؼب -2
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كىي تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد اجملتمع من خالؿ التوزيعات اعبغرافية  الالمركزية8 -20
 كؤكهنا كاغبفاظ على حقوؽ األفراد.للدكلة هبدؼ إدارة 

 8 يبين آليات الحكم الراشد03الشكل رقم 
 

 الرؤية االسًتاتيجية  الشفافية                        اؼبساكاة                            

 
 سيادة القانوف                                                                      اؼبساءلة+ احملاسبة

 اؼبشاركة                                                                               الكفاءة
 

 الالمركزية                  اإلصباع  العدؿ                      
 

 اعداد الطالبة المصدر8 من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكم الراشد
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 8 االتجاىات النظرية في دراسة المشاركة السياسيةالمبحث الثالث
ككلت ظاىرة اؼبشاركة السياسية ثورة اىتماـ العديد من الباحثُت عرب األزمنة اؼبختلفة، كالذين حاكلوا 

ع الًتكيز على أنبيتها على السياسات احمللية للدكلة، مع ما تضفيو من كرعية كديبوقراطية رصد الظاىرة كتفسَتىا م
 على النظاـ السياسي.

كمن أجل فهم ىذه الظاىرة البد من التطرؽ إذل أىم االذباىات النظرية عرب العديد من احملطات كاليت 
سوؼ نتطرؽ من خالؿ ىذا اؼببحث إذل ما يلي وباكؿ فيها كل اذباه إثبات كجهة نظره حوؿ ىذه الظاىرة، كعليو 

 عرضو:
 دراسة المشاركة السياسيةفي المطلب األول8 االتجاىات التقليدية 

 سوؼ نتطرؽ من خالؿ ىذا اؼبطلب إذل الفركع اآلتية:
 ةالوضعيالفرع األول8 

م كالوقائع مع يشكل االذباه الوضعي جزءا متكامال يف الًتاث الفكرم لعصر التنوير، أين يتعارض العل
كترجع البدايات اؼببكرة لالذباه الوضعي إذل بدايات القرف الثامن عشر كبالتحديد يف ،اؼبيتافيزيقيات كالتأمالت 

" عندما كصف كل أككاؿ ىيومحبدة مثلما فعل " اؼبيتافيزيقاكالذم ىاجم ،9871" كونط أغوستأعماؿ "
 إمربيقية" ىيومىبص الواقع كالوجود. كمن شبة كانت فلسفة " الفلسفات اؼبيتافيزيقيا على أهنا زبلو من كل تفكَت

قامت على مفاىيم التجربة كالوقائع اؼبوضوعية كبالتارل تعد نقطة بدء ىامة لالذباه الوضعي يف علم االجتماع 
 1السياسي.

2رئيسية يف السياسة تتمثل يف أربعة افًتاضات أساسية ىي: مسلماتتنطلق الوضعية من 
 

 نُت أك كبو قوانُت ربكم الظاىرة السياسية.أف ىناؾ قوا -2

 يبكن اكتشاؼ ىذه القوانُت باستخداـ العقل. -1

 السبيل إذل ذلك ىو اؼبالحظة كالتجريب. -1

 . اؼبوضوعيبكن فصل الذات عن  -2

تباع الوضعية قد انطلقوا من أف السياسة يبكن دراستها بالطرائق أبالنظر إذل ىذه االفًتاضات، قبد أف 
أف ىناؾ يف العادل من حولنا قوانُت أك كبو القوانُت ربكم  الوضعُتإذ يرل ،ة يف العلـو الطبيعية نفسها اؼبستخدم

                                                           

 . 112(، ص 1983)لبناف: الدار العاؼبية للطباعة كالنشر،  مقلد، ترصبة على ، تاريخ الفكر السياسيجوف توكار -1
2- Robert Jackson and George Sorensen, Introduction to International Relations (London: 
Oxford, 1999), P 228. 
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الظاىرة كذبعلها تتكرر عرب الزمن، كحقيقة مستقلة عن إرادة اإلنساف، تسهم يف ربديد ىذه الظواىر كتكرارىا، 
تعاد عن اؼبيتافيزقيا كالعواطف، كاستخداـ كيبكن للباحث أف يكتشف ىذه القوانُت عن طريق التفكَت العلمي كاالب

العقل فقط، كالسبيل الكتشاؼ ىذه القوانُت ىو اؼبالحظة كالتجريب. كما أف الوضعيوف يؤكدكف إمكانية فصل 
الذات عن اؼبوضوع، أم يكوف الباحث موضوعيا قادرا على منع عواطفو كقيمو من أف تؤثر يف دراستو للظاىرة 

 1قيد الدراسة.
ستنتج أف الوضعية سانبت يف كضع أىم اؼبوضوعات السياسية كمنها موضوع اؼبشاركة السياسية من ىنا ن

يف سياقها العلمي البعيد عن اؼبيتافيزيقيا كاػبياؿ كصياغتها يف قالب علمي ذبرييب مثلو مثل باقي العلـو التجريبية، 
 لسياسية.كبالتارل إضفاء صفة العلمية على العلـو السياسية كمنها اؼبشاركة ا

 ةالوظيفي ةالبنائيالفرع الثاني8 
لو دكر " داروينتعترب الوظيفية حركة عامة من الصعب إرجاعها إذل أصل مشًتؾ، كمع ذلك فقد كاف "

كاضح يف ىذا الصدد. ألنو أحدث ثورة يف العلـو االجتماعية يف القرف التاسع عشر، حيث أصبح من الشائع 
تكامال ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض، ككل جزء من ىذه األجزاء يؤدم كظيفة ؿبددة مع بوصفو بناءا ماجملت إذلالنظر 

أك دكرا، حبيث تتكامل الوظائف فيما بينها، فيكسب النسق ككل الدكاـ كاالستمرار يف الوجود، كقد استمدت 
ات أصوؽبا من اؼبسلمات األساسية لالذباه الوضعي، كيستخدـ مفهـو النسق كأداة ربليلية يف الدراس

( من أىم اؼبقوالت اؼبعتمدة يف ىذه النظرية Social Systemإذ يعد النسق االجتماعي ) 2سيولوجية.و الس
حيث جعل منها اإلطار الفكرم العاـ  ،بارسونز" "تالكوتالكالسيكية كاؼبعاصرة، كتظهر بوضوح يف ربليالت 

 3."نظرية األنساق االجتماعية"الذم تقـو عليو 
النزعة الوظيفية ينحصر نطاؽ اىتمامها فيما وبدث يف الواقع دكف أف تدخل يف  كعليو يبكن القوؿ أف

ذلك أنو كلما تعددت ىذه الظواىر  فمعٌتالدكافع كالقيم، كإذا كانت التغَتات تتخذ صورة ربط الظواىر باؼبفاىيم 
 4أمكن ربطها باؼبفاىيم كاليت تتخذ ككال منتظما كمتكامال.

                                                           
1-Paul voitti, Markkuppi, International theory (New York: Pearson, 2010), P 48 

 . 54(، ص 1984)ب ب ف، دار اؼبعارؼ،  3، طالمفاىيم والقضايا -علم االجتماع السياسيالسيد اغبسُت،  -2
(، ص 2003)االسكندرية: دار اؼبعارؼ اعبامعية،  النظرية السوسيولوجية المعاصرة -النظرية في علم االجتماععبد اهلل ؿبمد عبد الرضباف،  -3

13. 
ص ص ، (1985اؼبعرفة اعبامعية، )االسكندرية: دار  1، جالسياسة والمجتمع في العالم الثالث 8 أصول االجتماع السياسيؿبمد علي ؿبمد،  -4

293- 294 . 
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التحديث ك اؼبستقرة كالشرعية  الديبقراطيةالفكرم ظهرت مصطلحات سياسية كإنو كيف إطار ىذا االذباه 
السياسي. فالذين يبيلوف إذل تبٍت االذباه البنائي الوظيفي من علماء االجتماع السياسي ينظركف إذل النظاـ 

ق األكرب كاجملتمع، السياسي يف ضوء عالقتو التكاملية بالنظم األخرل باعتباره نسقا فرعيا يؤدم كظيفة اهبابية للنس
أم أف اؼبشاركة السياسية ألفراد اجملتمع يف إطار ديبوقراطية حقيقية تؤدم دكرا اهبابيا يف اجملتمع. كمن خالؿ ىذه 

"، Political Powerالقوة السياسية " "بارسونز"اؼبشاركة السياسية اؼبعربة عن أىداؼ اجملتمع ينتج ما يسميو 
 1لشرعية" كىي السلطة اليت تنبع من تصوره من أىداؼ صباعية متفق عليها.حبيث هبعلها مطابقة "للسلطة ا

إطار التحليل الوظيفي يبكن القوؿ أيضا أف اؼبشاركة السياسية باعتبارىا جزءا من النسق يف نستنج أنو ك 
عي السياسي، تتأثر بفعل طبيعة كخصائص مكونات األنساؽ الفرعية األخرل للمجتمع، كالنسق الفرعي االجتما

 2أك القرايب كالنسق االقتصادم كالثقايف.
 .Populist theory of democracy الديمقراطيةالفرع الثالث8 النظرية الشعبية 

بصورة ضمنية بالنظرية البنائية، حيث تعد مشاركة اؼبواطنُت العاديُت يف التصويت  ىذه النظريةتستعُت 
، الديبقراطيةعامة التفافا حوؿ ؿبور السياسة يف اجملتمعات للمناصب اغبكومية كاالكًتاؾ يف تشكيل السياسات ال

أف يتفاعل اؼبواطن بصفة مستمرة مع اؼبناصب اغبكومية فيما ىبص السياسة  الديبقراطيةكتتطلب النظرية الشعبية 
العامة، ككلما زادت مناقشة الناس للشؤكف السياسية مع أقراهنم كلما زاد اىتمامهم كمشاركتهم يف اغبمالت 
القومية كيف التصويت، كينشأ التنافس على اؼبشاركة احمللية يف األحزاب كاعبمعيات التطوعية، كبذلك يكتسب 

 3كاؼبهارات كاػبربات. الديبقراطيةاؼبواطنوف اؼبعايَت 
، كينظر إذل اؼبشاركة (Education civicكقد الحظ السياسيوف عوائد ىذا التعليم اؼبدين للمجتمع )

 داخل اجملتمع. الديبقراطيةا مقـو أساسي للحكومة الشعبية على أهن
كعلى الرغم من ذلك فإف القليل من النظريات تعطي اىتماما بكيفية تأثَت كبكات التفاعل بُت اؼبواطنُت 

 كمالحظة أمباط التصويت كاؼبشاركة داخل البناء االجتماعي.
 4تتمثل يف ما يلي: راطيةالديبقكعليو نتوصل إذل أف احملددات األساسية للنظرية الشعبية 

                                                           

 .254 -253(، ص ص ب س ف)بَتكت: دار النهضة العربية،  2، طأسس علم االجتماعؿبمود عودة،  -1
، مجلة العلوم االجتماعية"، دراسة حوؿ العوامل اؼبؤثرة يف اؼبشاركة السياسية –سوسيولوجيا اؼبشاركة السياسية دالسي، " مصعب جعفورة، أضبد -2

 . 27(، ص 2007)سبتمرب  ،26، العدد 2007
3- Walter Lippmann, Public opinion (New york: Macmillan grew hill, 1992), P 71. 
4- David knock, Networks of political action toward theory construction (California: the 

university of north California press, 1990), P P 1041- 1049. 
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 كبكات عمل. بإهبادالبحث عن اؼببادئ األساسية اػباصة   - أ

 تأثَت ككل كؿبتول ىياكل الشبكة على السلوؾ الفردم للناخب. - ب

 الوصوؿ لبيانات بعض الشبكات االجتماعية اؼبتعلقة باؼبشاركة السياسية من خالؿ األعماؿ التطوعية. -ج
 الجتماعية. التعرؼ على كبكة العالقات ا -د

على أهنا عملية تشكيل اذباىات كأنشطة الناخبُت من عاملُت أساسيُت  الديبقراطيةتفسر النظرية الشعبية 
 . كاالختبارنبا اإلقناع 

 Participation and Democracy theory الديمقراطيةالفرع الرابع8 نظرية المشاركة و 

كأطلقت  الديبقراطيةالكالسيكية األكذل اػباصة ب تهادات اغبديثة اليت حاكلت بلورة النظرياتمن االج
من خالؿ التعرض ألعماؿ عدد من العلماء أمثاؿ  "كارول باتمان"ما قامت بو  الديبقراطيةعليها نظرية اؼبشاركة ك 

، حيث أنو يبنح إذل حد ما النظاـ الديبقراطيةككتابو كديد التأثَت، الرأظبالية، االكًتاكية ك  "جوزيف شومبيتر"
 ياسي األكلوية كالقيادة كالسيطرة، كمن شبة يعطي مكانة ثانوية للنظم األخرل.الس

على أهنا منهج سياسي كتنظيم مؤسسي للوصوؿ إذل القرارات، فمن  الديبقراطية "شومبيتر"كقد كصف 
ذا التنافس خالؿ اؼبشاركة السياسية كالتنافس على األصوات وبصل األفراد على اؼبقدرة على ازباذ القرارات مث إف ى

 ىو تنافس على السلطة كالزعامة.
بالرأم القائل: "إف اؼبواطنُت عندما وباكلوف التأثَت على النواب من خالؿ آراء  "شومبيتر"كقد آمن 

 كخصية فهذا أمر ـبالف لركح األسلوب الديبوقراطي".
يف صنع ة ىي اؼبشارك ""جون جاك روسو" إذل أف نظاـ اؼبشاركة عند Carole patemanتشَت "

كقد مت تصميمو لكي يقـو بتطوير العمل ،كتعد الفائدة احملورية لذلك ىي الدكر التعليمي اؼبؤثر ، القرارات
االجتماعي كالسياسي اؼبسؤكؿ. ككلما كارؾ اؼبواطن زادت كربسنت قدرتو على اؼبشاركة، كىذا التطوير للطبيعة 

القرارات  أفاء الفرد فرصة السيطرة على كؤكف حياتو، ك كذلك إعطاؼبشاركة، ك البشرية ىو أحد أسباب كجود نظاـ 
اعبماعية ستكوف أكثر سهولة من حيث قبوؽبا من قبل األفراد. كذلك كجود فائدة التكامل كخلق كعور االنتماء 

 1إذل اجملتمع.

                                                           
1-Maltele warr, Participation and democratic theory (London: lundsu niversity, 1995), p 

p04-05. 
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يدكر اىتماـ علم االجتماع السياسي حوؿ اجملتمع كموضوع رئيسي لدراسة القوة كالسلطة كسبارس من 
ؿ منظمات بغرض اؼبشاركة، كاليت يعتربىا البعض أنشطة إدارية يشارؾ األفراد دبقتضاىا يف ـبتلف مستويات خال

النظاـ السياسي سواء بشكل مباكر أك غَت مباكر بدءا من اختيار اغبكاـ كالنواب إذل صياغة السياسة العامة 
 كاالكًتاؾ يف صنع القرار.

 1تقـو على فرضيتُت أساسيتُت: الديبقراطيةك  إذل أف نظرية اؼبشاركةPateman""تشَت 
 شاركة.العالقة الطردية بُت مستول التعليم كاؼبشاركة، فكلما ارتفع مستول التعليم زادت اؼب - أ

 العالقة الطردية بُت ؾباؿ العمل الصناعي كاؼبشاركة. - ب

  Normative theoryالفرع الخامس8 النظرية المعيارية 

 تصاغ يف ككل ؾبموعة من القضايا اؼبثالية اليت ترسم صورة عما هبب أف اليتالنظرية اؼبعيارية ىي تلك 
يكوف عليو الواقع يف ؾباؿ معُت كال عالقة ؽبا دبا ىو كائن، كيصدرىا الفالسفة كالفنانوف كاألدباء كالسياسيوف 

عقائدية  لتكوف مباذج مثالية وباكؿ الناس ربقيقها أك االقًتاب منها كىذه تكوف بطبيعتها ذات توجهات
 2كأيديولوجية، كترتبط بالتوجهات الذاتية كاؼبصلحية كالرؤل الشخصية.

 الليربالية الديبقراطيةإذل كيفية فشل ( Verba, Schlozman, Bray's) كقد مت اإلكارة من خالؿ
ياسية )اغبرة( يف مسألة الوصوؿ إذل معيار االستجابة اؼبتساكية الىتمامات كل مواطن، كما تبُت أف النظم الس

 ذات األحزاب العمالية، تعد األكثر قدرة على ربريك مواطٍت الطبقة العاملة.
كىو تأثَت القول  ،( موضوع يف غاية األنبيةBloch 1987, Ferguson 1995ىذا كطرح كل من )

تنبو للمصاحل اؼبشًتكة على سياسة اغبكومة خاصة من خالؿ اؼبسانبات اؼبالية اؼبباكرة أك سحب رأس اؼباؿ. كقد 
 السياسيوف من خالؿ ذلك البحث إذل أنبية العوامل التالية:

 .النظاـ اؼبمثل 

 .صباعات الوسط 

 .اؼبواطنة النشطة 

                                                           

 . 52(، ص 1994)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية،  1، طنظرية، الموضوع، المنهجال8 علم االجتماع ؿبمد اعبوىرم،  -1
: دار اؼبطبوعات اعبديدة للطباعة ب ب ف) النظرية المنهجية والتطبيقية 8 االجتماعاأليديولوجية وقضايا علم نبيل ؿبمد توفيق السمالوطي،  -2

 . 128(، ص 1989كالنشر كالتوزيع، 
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حيث يعترب اؼبواطنوف النشطوف فبثلُت غَت رظبيُت للمواطنُت غَت النشطُت، كبذلك تصبح الفاعلية النشطة 
 1مثاال ؼبا ينبغي أف يكوف عليو باقي فئات اجملتمع.

يكوف األفراد أحرارا يف اؼبشاركة السياسية،   " Normative perspective"ؿ اؼبنظور اؼبعيارممن خال
كما أف قدرة اؼبواطنُت على التأثَت على اغبكومة يعتمد على مصادرىم، باإلضافة إذل أف ىناؾ تناكبا بُت اغبرية يف 

عتبار أنو غالبا ما تتمسك اغبكومة بتغيَت اؼبشاركة السياسية، كرغبة اغبكومة يف صياغة األمور مع األخذ يف اال
 األساليب غَت التقليدية للمشاركة لتصبح أساليب تقليدية.

 .2اؼبعيارية تتبع فكرة الوضعية يف حُت أف االذباىات اغبديثة تعارض الوضعية كعليو فاف فكرة
 جتماعية الحديثة(.المطلب الثاني8 االتجاىات الحديثة في دراسة المشاركة السياسية )االتجاىات اال

يتكوف االذباه االجتماعي اغبديث يف دراسة كربليل اؼبشاركة السياسية من العديد من النظريات كاؼبتمثلة 
 يف: 
 رع األول8 نظرية الصراعالف

يعترب الصراع ككال من أككاؿ النضاؿ أك الكفاح، كقد يكوف مباكرا ككاضحا أك ضمنيا، كقد يكوف 
يفيا، حيث يساعد يف التغيَت كالوحدة كالتضامن، كقد تطرؽ إليو ابن خلدكف معوقا، كما قد يكوف كظ

أنو يف سبيل القوة هباىد الفرد لتحقيق رغباتو، كأنو يف حالة الفطرة   "توماس ىوبز"كما ذكر ،  "ميكيافيلي"ك
إذل حالة حرب  السابقة على حالة الدكلة باؼبعٌت السياسي، كاف كل إنساف يطلب اغبفاظ على حياتو كىذا يؤدم

 3اعبميع ضد اعبميع
فقد أكد أف كل ؾبتمع حىت يومنا ىذا ىو تاريخ صراع. كيؤدم الصراع االجتماعي  "ماركس" أما

إذل تأثَت اؼبشاركة السياسية على اإلسهاـ يف حل  "لىيجعلي  "، كما أكار 4كالسياسي إذل تغيَت يف توزيع القوة
 5ة كبُت اغبكاـ كاحملكومُت.الصراع بُت العاملُت داخل مؤسسات الدكل

                                                           

)مركز البحوث العربية: مكتبة مدبورل،  دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة السياسية8 حقيقة التعددية في مصر يد، كامل الس مصطفى -1
 .20(، ص 1996

جامعة عُت مشس،  ،"اذباىات نظرية كمنهجية حديثة تساىم يف فهم العادل من حولنا -اؼبشاركة السياسية كالديبوقراطية"سامية خضر صاحل،  -2
 :نقال عن اؼبوقع اإللكًتكين، 2005

WWW.Koto Arabia. Com(2015 22 مارس (  
 . 246(، ص 1975)مصر: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  معجم العلوم االجتماعيةمدكور كآخركف،  إبراىيم -3
 .20 (، ص1987)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية،  مقدمة في علم االجتماع السياسيعلي سعد،  إظباعيل -4
 .523، 522(، ص ص 1985)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية،  الشباب والمشاركة السياسيةعبد الرزاؽ اعبليب،  -5



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

11 

. إذ أنو يرل بأف طبيعة "كارل ماركس"إف احملاكلة اغبقيقية يف تفسَت نظرية الصراع تكمن يف كتابات 
منها ، ك لإلنتاج ىي اليت تسبب الصراع الذم ينعكس يف صبيع اؼبؤسسات االجتماعية االجتماعيةالعالقات 

 طبقتُت: اجملتمع، كحسب اعتقاده فإف اجملتمع يتكوف من
يف اجملتمع الرأظبارل، كىي الطبقة اليت سبتلك كسائل اإلنتاج، بينما الطبقة الثانية  الطبقة اغباكمة البورجوازية

ال سبتلك سول اعبهود البشرية اليت تبيعها بثمن زىيد إذل الطبقة اغباكمة. لكن كل طبقة تعتقد أهنا اؼبالكة 
سات االقتصادية كالسياسية. كمثل ىذا االعتقاد الذم ربملو الطبقتاف اغبقيقية كالشرعية لوسائل اإلنتاج كاؼبؤس

اؼبتصارعتاف بسبب الصراع بينهما، فيشمل صبيع اؼبؤسسات االقتصادية كالسياسية كقطاعات ـبتلفة داخل اجملتمع 
 1الذم ينقسم إذل معسكرين متصارعُت.

تمع كالدكلة من خالؿ الشرعية، حيث يتميز تعترب اؼبشاركة السياسية التقليدية كسيلة غبل الصراع بُت اجمل
البناء السياسي للدكلة بالسلطة كالقوة، فال يبكن أف يظل ؾبتمع يف حالة تؤثر لذلك يكوف اؽبدؼ ىو الوصوؿ 

 للتوافق.
أف " زيمل"قد كجد أنو من اؼبستحيل إلغاء الصراع فقد أكضح  "Durkheim" "دوركايم"كإذا كاف 

ظاىرة اجتماعية، كما أنو يعمل على تأكيد اؽبوية بالنسبة  ألنو االجتماعيالتطبيع  الصراع ىو ككل من أككاؿ
 2للمجتمعات كاعبماعات اإلنسانية.

كتساىم اؼبشاركة السياسية من خالؿ االنتظاـ يف أحزاب سياسية، كاغبق االنتخايب العاـ يف تقليل التوتر 
 بة األفراد.كالصراع، كتشبع حاجات الناخبُت كتساعد على ربقيق رغ

 Exchange theoryالفرع الثاني8 نظرية التبادل 
السياسي إذل التخلص من اؼبشكالت كاليت كانت نتيجة للتحليل يسعى تطبيق نظرية التبادؿ يف اجملاؿ 

البنائي الوظيفي، كاليت أنبها التأكيد على الطرؽ اليت يتحقق من خالؽبا استقرار النسق السياسي ككل، كالبحث 
كظيفي لتحقيق دعم االستقرار كىو ال يكشف عن األسباب اليت تكمن كراء عملية االستقرار، كتفتقد عما ىو 

إذل التغيَت السبيب، كما أف من كأف ذلك استبعاد فكرة التغيَت. رباكؿ نظرية التبادؿ أف هتبط إذل مستول 
ساسُت: العائد أك اؼبكسب التفاعالت كأمباط التبادؿ على اؼبستول الفردم، مستخدمة يف ذلك مفهومُت أ

                                                           

 .128(، ص 1998)االسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  االجتماعقاموس علم عبد اؽبادم اعبوىرم،  -1
2-Guy Hermet, Bertrand badic, Dictionnaire de la sociologie politique et des institutions 

politiques, 5 éme Ed (paris: colin collection curus, 1998), p 65. 
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Profit  كالتكلفةCostأف األفراد يسلكوف االذباه الذم وبقق مزيدا من العائد النفعي كقليال من  بافًتاض
 التكاليف، كإنو يكفي أف كبلل ىذه األمباط من السلوؾ لكي فصل إذل التغيَت اؼبالئم عن أسباب ىذا السلوؾ.

اركة إذل جعل نظرية التبادلية السلوكية أكضح، فمن خالؽبا كقد أدت أككاؿ االختيار العقالين للمش
بُت بدائل السلوؾ كؼباذا يكوف التصويت ؼبركح بديال  االختيارنستطيع الوقوؼ على القوانُت األساسية اليت ربدد 

ال عن مركح أخر؟ كؼباذا عدـ التصويت ألم من اؼبركحُت؟، ككلما كانت اؼبكافأة ؿبتملة كلما كاف السلوؾ ؿبتم
يد ىذه النظرية يف دراسة سلوؾ النخبة فذباه العائد أك اؼبكسب، كما تزيد العالقات التبادلية يف ىذا اإلطار، كما ت

 1السياسية كأصحاب اؼبصاحل اػباصة ذباه اؼبشاركة السياسية.
 Rational choice theoryالفرع الثالث8 نظرية االختيار العقالني 

 ين يتضح أف األفراد صبيعهم لديهم رغبات ثابتة، كغَت متغَتة، كبافًتاضمن خالؿ نظرية االختيار العقال
أف األفراد صبيعهم يتميزكف بالعقالنية فإنو من اؼبمكن تقدًن الرغبات حسابيا كفائدة، كبذلك تصبح اؼبوضوعات 

ا يف زيادة الفائدة ذات الفائدة األكرب ىي األكثر تفضيال عن اؼبوضوعات ذات الفائدة األقل، كيرغب األفراد دائم
اليت تعود عليهم. أما خبصوص اؼبواقف اليت تتطلب اختيارا، فيفًتض أف هبمع األفراد معلومات عن البدائل اؼبتاحة 
كيقيموف تكاليف كفوائد ىذه البدائل، إذ قبد مثال أف اؼبمثلوف السياسيوف ألجهزة الدكلة يبحثوف عن ربقيق 

م كمواقعهم السياسية داخل اغبكومة، كتلك الفئة توزع اػبدمات على مصاحل خاصة من خالؿ استغالؿ مراكزى
األفراد من إمكانيات كموارد الدكلة لصاحل صباعات الضغط أك الشركات اػباصة، نظَت حصوؿ السياسي على 

دكلة التأييد الكايف لنجاحو من خالؿ لعبة اؼبشاركة السياسية يف االنتخابات كالتصويت، كعادة يوجو النقد إذل ال
 2بسبب اكبيازىا لصاحل صباعات صغَتة أك صباعات الضغط، أك أحزاب سياسية أك كركات كمؤسسات خاصة

تشَت نظرية االختيار العقالين إذل قياـ األفراد حبساب التكاليف كالفوائد اػباصة باؼبشاركة السياسية،  
كذلك فإف احتمالية أف اإلنساف كذلك يقوموف باختيار العمل الذم يعطي أفضل فائدة مقارنة بالتكاليف،  

العقالين لن يدرل بصوتو يف االنتخابات، كإذا كاف تأثَت تلك االنتخابات أم الفائدة أقل من حيث أنبية الوقت، 
يف كل أكباء  الديبقراطيةكالتأثَت اػباص هبا أم التكلفة. كمن خالؿ اؼباليُت يدلوف بأصواهتم يف البالد اليت عرفت ب

قباؿ على اؼبشاركة السياسية، كتوضح تلك الدرجات حساب التكلفة أم النفقات كاجملازفة العادل توجد اإل
الشخصية، فالتصويت لو طبيعة اػبدمة االستهالكية، كما أف دكافعو تتغذل من مصادر عديدة مثل: الرضا من 

                                                           

(، ص ص 1985)االسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، 1، جالسياسة والمجتمع في العالم الثالث -السياسي االجتماعأصول ؿبمد علي ؿبمد،  -1
330 .333 

 .نفسوع سامية خضر صاحل، موق -2
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ما ال يقـو الفرد بواجبو، من ذبنب الوقوع ربت طائلة القانوف بدفع غرامة حين السعادةقياـ اؼبواطن بواجب مدين، 
كىذا النظاـ معموؿ بو يف بعض الدكؿ، فالتصويت ىو الوسيلة لتعبَت اؼبواطن عن مشاعره كأفكاره، فعندما يعطي 

يكوف بذلك قد أدذل برأيو لصاحل حزب أك كخص يرفضو أك يريد أف يفوز عليو مركح  االنتخاباتالفرد صوتو يف 
1أخر.

 

االقتصادية السياسية يظهر اصطالح أخر يساىم يف ربليل السلوؾ "فيرجينيا "كمن خالؿ مدرسة 
دعائمو، حيث يشَت  "تولك جوردن" كالذم أرسى، بالسوق السياسيالسياسي للمشاركة السياسية كاؼبعركؼ 

إذل أف اؼبواطنُت كالسياسيُت الذين يشاركوف يف السوؽ السياسي وباكؿ كل منهم اغبصوؿ على ربقيق أقصى فائدة 
، فاؼبواطن يريد أصوات الغالبية من الناخبُت، كقد وبصل السياسي على أصوات الناخبُت مقابل كعدىم فبكنة

معينة دكف النظر على أف ذلك سيتم  انتخابيةبتحقيق مشركعات منفعة عامة، مثل إنشاء طرؽ خاصة زبدـ دائرة 
كهبب أف زبدـ الكل كليس البعض أم  ،من خالؿ استخداـ اؼبوارد العامة للدكلة كاليت ىي أصال عبميع اؼبواطنُت

2ال يكوف ذلك على حساب فئة أخرل.
 

إككالية اؼبصاحل اؼبتبادلة، مرة بُت السياسيُت كاألحزاب السياسية، مرة أخرل بنصل ىنا أماـ ما يعرؼ 
 الضغط كالشركات اؼبتعددة اعبنسيات كاؼبؤسسات اؼبالية.  صباعات بُت

حُت الذين يستفيدكف من قصور اؼبعلومات اليت تصل للمواطنُت، فيتم اؼبركتصف ىذه النظرية مالحظة8  
خداعهم للحصوؿ على أصواهتم بأهنم غَت كرفاء، أما الناخبُت فتصفهم باغبوؿ ألهنم ال يريدكف أف يتكبدكا 

 مشقة اؼبعرفة كاغبصوؿ على معلومات كاملة.

 Games Theoryالفرع الرابع8 نظرية المباريات 
كتعترب  ."مورجنسترن" و "نيومن فون"ـ من خالؿ 9111رية كذبلت مسلماهتا عاـ ظهرت تلك النظ

نظرية اؼبباريات أداة منهجية لتحليل الظواىر االجتماعية، كتستخدـ نظرية اؼبباريات مثل نظرية االختيار العقالين 
يفًتض القرار السياسي  يف تفسَت السلوؾ السياسي، كذلك ربليل القرارات اليت ترتبط باؼبواقف السياسية، حيث

 أنو اختيار بُت اختيارات.
كذلك فإف نظرية اؼبباريات مثل أككاؿ نظرية االختيار العقالين، تفرض أف الالعبُت عقالء كأهنم 
يبحثوف عن بلوغ أعلى درجة ؼبكاسبهم، كأهنم يعملوف على إدارة اللعبة من خالؿ تداخل القرارات، ككذلك 

                                                           
1-Alain Beitone et Autres, Dictionnaire des sciences économiques (Paris : Armand colline, 

1995) P 432. 
2-Gordon tullok, El Marché politique, Analyse Economique des Processus politiques 

(Paris : Economica, 1995), P160. 



 ........................... التأصيل المفاىيمي والنظري للمشاركة السياسية..............8الفصل األول

 

 

222 

ف يقـو اػبصم داخل ـبتلف أكضاع اللعبة، كاليت يبكن أف يواجهها الالعب من األفعاؿ اليت من اؼبفًتض أ
 1اآلخرين.

يوضح ربليل اؼبباريات أنو إذا أهني الالعبوف مباراهتم بنتائج سيئة فهذا يعٍت أف كل العب من الالعبُت 
اعي اؼبتعاكف كطبقة العمل اعبم اسًتاتيجيةقد اتبع البحث عن مصلحتو اػباصة دكف تضحية، كىذا يوضح أنبية 

 2اجتماعية، كيتم حبث لعب كخصُت أك ثالثة أك أربعة لكي تكتمل عملية ربليل األلعاب اليت يشًتؾ فيها.
إف العملية السياسية دبعناىا الواسع دبا ربتويو من مشاركة سياسية كانتخابات كإعطاء الصوت كغَت ذلك، 

ة ىي حفظ النظاـ السياسي، كربقيق ؾبتمع التوازف من خالؿ ىي إدارة الصراع العاـ، كالوظيفة األساسية للدكل
تنظيم ككضع قواعد للمنافس، كذلك ألنو بدكف كضع قواعد اؼبنافسة يبكن أف يؤدم ذلك إذل التصدع كاالرتباط 

ها، كالتمزؽ، كلنتصور مباراة لكرة القدـ العبوىا متمردكف غَت مطيعُت، ال يعًتفوف بقواعد اؼبباراة كال حىت بأحكام
أك  يتحالفوفيتصارع اؼبتنافسوف أك  ،كعليو ستكوف اؼبشاكل ىي اليت هتدد اؼبباراة كالواقع السياسي كما يف اؼبباريات

يتآمركف على بعضهم البعض أك قد يستغل بعضهم البعض، كمن خالؿ تنظيم سلوؾ الالعب يبكن توضيح 
اليت تظهر يف األكضاع كاؼبواقف السياسية اليت  اتيجيةلالسًت اؼبباراة فباثلة  اسًتاتيجيةالسلوؾ السياسي، حيث أف 

تتطلب ربقيق اؽبدؼ بشركط معينة كبأقل تكلفة فبكنة، أك الوصوؿ بالنتائج إذل أقصى حدكدىا بتكاليف ؿبددة 
 3سلفا.

، أم اؼبباريات اليت تشكل فيها سيطرة الالعب على االسًتاتيجيةإف نظرية اؼبباريات ال هتتم إال بالقرارات 
لعدة أككاؿ يبكن أف نصنفها أك مبيز  االسًتاتيجيةخصمو عامال من عوامل النتيجة، كتنقسم ىذه اؼبباريات 

بينها، كفقا ؼبعيار معرفة الالعب لعناصر )الضربة( اليت هبب أف يلعبها، كتتناكؿ ىذه اؼبعرفة يف بعض اغباالت 
خالصة، أما بعض اغباالت  اسًتاتيجيةخدـ صبيع العناصر، حينها يبكن لالعب أف يست )مثل لعبة الشطرنج(

 4ـبتلفة. اسًتاتيجيةاألخرل فإف اؼبعركة تكوف جزئية، كلذا يضطر الالعب إذل استخداـ 
تعد نظرية اؼبباريات كنوع من أنواع االختيار العقالين حيث سبكن احمللل من السَت خلف  مالحظة8

 تصاؿ اؼبتبادؿ للقرارات كاألفعاؿ اػباصة بعدد من اؼبمثلُت.االختيارات العقالنية للمثل الواحد، كللتعامل مع اال

                                                           

 . رهسبق ذكسامية خصر صاحل، موقع  -1
2-George Ritzez, Sociological theory (New york: Sociology series, 1996), P 137. 

 .نفسوسامية خصر صاحل، موقع  -3
(، 1982: اؼبركز القومي للبحوث االجتماعية، ب ب ف) 19، اجمللد نظرية المباريات وتفسير ظاىرة التنافس الدوليأضبد ؿبمد أمُت عامر،  -4

 . 57ص 
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 سوية في دراسة المشاركة السياسيةالمطلب الثالث8 االتجاىات الن
نتيجة الصراع القائم بُت االذباىات اؼبختلفة، كرد فعل وباكؿ تأصيل  Feminism السنومبرز الفكر 

عادم كبلوغو قيمة اؼبساكاة بُت اعبنسُت، كىو الدكر الذم وباكؿ مكانة اؼبرأة كحقها يف اجملتمع دبزايا اؼبواطن ال
مع األدكار التقليدية السائدة. كتشًتؾ اذباىات الفكر النسوم يف التمسك دببدأ اغبقوؽ اؼبتساكية  االكتباؾرفض 

 لكل البشر دبا فيهم حق اؼبشاركة السياسية. 
 وية اآلتية الذكر:كعليو سوؼ نتناكؿ ىذا اؼبطلب من خالؿ االذباىات النس

*الليبراليالفرع األول8 االتجاه النسوي 
Liberal Feminism 

الليربالية على تفسَت تقسيم األدكار بُت الرجل كاؼبرأة، من خالؿ كسائل  النسويةيعتمد فكر اؼبدرسة 
ا معينا من السلوؾ التنشئة االجتماعية، فمن خالؿ اؼبدرسة، اإلعالـ كاؼبؤسسة الدينية كالسياسية يتعلم الذكور مبط

 تطبيعهنمثل: النظرة اؼبادية للعادل، كالتنافس، كذبنب العاطفة، يف حُت زبضع اإلناث لتنشئة ـبتلفة تعمل على 
إمكانية إعادة التوصيف  علىبصورة مغايرة مثل الطاعة كاػبضوع كالتعبَت عن اؼبشاعر. كتعتمد تلك اؼبدرسة 

كالذم تستبعد فيو اؼبرأة من عديد من 1تنشئة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأةكالًتتيب ؼبكانة اؼبرأة بفعل مؤسسات ال
 األنشطة اليت يستحوذ عليها الرجاؿ خاصة القدرة على صنع القرار السياسي. 

كترفض تلك اؼبدرسة انقساـ اجملتمع إذل قسمُت: األكؿ خاص بالرجاؿ يتمتع فيو الرجل بكل اؼبزايا من 
ي كسياسي، كالثاين خاص بالنساء يتم من خاللو تنشئتها على التنازؿ كالتبعية حرية كتسلط كنشاط اجتماع

بالقضاء على تلك الصورة اليت توارثت عرب األجياؿ من خالؿ  الليرباليةاؼبستمرة، كمن شبة تطالب اؼبدرسة النسوية 
جبات اؼبتساكية، خاصة يف ما تعلق التنشئة االجتماعية، إلعادة بناء العالقة بُت الرجل كاؼبرأة يف إطار اغبقوؽ كالوا

 2باؼبشاركة السياسية.

                                                           

حيث أعطى اىتماما ألنبية اؼبساكاة السياسية بُت الرجل كاؼبرأة كرفض بشدة تفوؽ  Montesquieuمونتسكيو ر ركاد الفكر اللبَتارلمن أكه*
 أنظر يف ذلك: الرجل على اؼبرأة دبجرد النوع.

-Christine Fauré, La démocratie sans les Femmes Essai sur le libéralisme en France 

(Paris : Puff, 1985), P 134. 
1- Dominique Fougyrollaud, Sociologie politique (Paris : Edition Dalloz, 1997), P 27. 

 ،مؤتمر "بيجين" لمتابعةاالجتماع العربي الثنائي ، "إدماج قضايا النوع االجتماعي يف النشاطات الرئيسية على الصعيد الوطٍت" ، أبو حبيبلينا  -2
 .  11، ص 1998مرب ديس 15 -12 ،بَتكت
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Socialist Feminismاالشتراكيالنسوي  االتجاهالفرع الثاني8 
*8 

يؤرخ للمدرسة النسوية االكًتاكية من خالؿ اغبركة العمالية الدكلية، حيث يشار لنماذج من النساء 
كغَتىن من النساء الاليت عانُت يف سبيل ، "يسيوفأناكول"، ك"فلورا ترستين"أخلصن للفكر االكًتاكي كمنهم: 

أفكارىن كعشن بُت الرجاؿ كالنساء يدافعن عن مبادئ االكًتاكية الدكلية. إف كل ىؤالء اؼبناضالت كافحن 
غبصوؿ اؼبرأة على حقها يف اؼبشاركة السياسية سواء كمركحة أك كناخبة، كىكذا كاف ىناؾ عديد من النساء 

 التضامن من خالؿ اغبركة العمالية الدكلية االكًتاكية رغم مواجهتهن لكثَت من الصعاب.صبعتهن الرغبة يف 
حياة نساء طالنب حبقوقهن خاصة من إحدل األمثلة على تلك الفًتة القاسية  "ورغبسنروزا لوك"كتعترب 

ح ؽبا قيمة اجتماعية حيث كانت اؼبرأة تريد اؼبشاركة كالتعاكف مع الرجل القتساـ أعباء اغبياة كليصب السياسية
 1حقيقية داخل اجملتمع، حيث اىتم ذلك اؼبذىب بأنبية العمل خاصة السياسي.

 :Marxist Feminismالفرع الثالث8 االتجاه النسوي الماركسي

اتسمت اغبركات النسوية اؼباركسية يف العادل بالصراع من أجل اؼبطالبة باغبقوؽ اؼبتساكية كزيادة مشاركة 
 شطة اإلنتاجية دبا فيها اغبقوؽ السياسية كرفضت حصر دكر اؼبرأة يف االختالفات البيولوجية.اؼبرأة يف األن

من استغالؿ العامل نتيجة نشأة اجملتمعات اإلقطاعية كالرأظبالية.  "ماركس"كعلى غرار ما أكار إليو 
عادلة داخل اجملتمع، حيث  حيث كاف استغالؿ اؼبرأة مقابل تسلط الرجل األقول عليها، كىو ما ينتج معادلة غَت 

كلكن ككنتيجة للتطورات الثورية اليت حصلت داخل  2كاف دكرىا مقتصر على كظيفة اإلقباب كالرضاعة.
يتأسس  -البناء الفوقي-، كالعامل الفرعي -أساس اجملتمع-اجملتمعات، كبالتفاعل اعبدرل بُت العامل األساسي 

االجتماعي كما يتضمنو من عالقات لإلنتاج، كقول اإلنتاج كما على ىذا أف مؤكرات كضع اؼبرأة نتاجا للوجود 
 3يًتتب على ىذا الوجود من كعي اؼبرأة بنفسها.

                                                           

يف إقبلًتا باالكًتاكية التعاكنية، كطالب يف اجمللة التعاكنية باإلصالح االجتماعي كاالقتصادم، كعرفت Robert awen"  أوين روبرت"اىتم *
يات اؼبتحدة األمريكية، كعرؼ الفكر ركسيا االكًتاكية الديبوقراطية كاالكًتاكية الشعبية، كما انتقلت تلك األفكار إذل أؼبانيا كباقي دكؿ أكركبا مث الوال

 ق النساء.االكًتاكي بدعوتو للمساكاة كالعدالة بُت كل البشر فبا دفع عقوؿ اؼبفكرين للرغبة الصادقة يف التغيَت خاصة تلك األكضاع اجملحفة يف ح
 انظرفي ذلك8

- Marie terrées Renard, La participation des Femmes à la vie civique (Paris : ouvrières, 

1965), P 15.  
 . موقع سبق ذكرهسامية خصر صاحل،  -1
 .45(، ص 2002ترصبة أضبد الشافعي )الكويت: اجمللس اإلعالمي للثقافة،  ،النسوية وما بعد النسوية ل،بسارة جام -2
(، ص 2004)القاىرة: اجمللس األعلى للثقافة،  المسألة النسائية في الخطاب العربي الحديث من التحرير إلى التحررفاطمة الزىراء أزركيل،  -3

265. 
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 ونظرية النوع االجتماعيRadical Feminism 8الفرع الرابع8 االتجاه النسوي الراديكالي 

 1ذل بعدين أساسيُت:يعترب االذباه الراديكارل األكثر تشددا كىو هبد أف ضعف اؼبرأة كخضوعها يرجع إ
التبعية اليت تنتج عن السلطة األبوية ككجود أسرة تقـو فيها الزكجة بدكر التابع من خالؿ تقسيم العمل  -2

كربملها لإلقباب كبالتارل لرعاية األطفاؿ كألعماؿ اؼبنزؿ، كيوضح أف الثورة الطبية التكنولوجية ستحرر اؼبرأة 
 إقباب األطفاؿ بعيدا عن جسم األـ. من استبعاد اغبمل كاإلقباب، عندما يتم 

العنصر الثقايف كالذم يعترب أف التكوين البيولوجي للمرأة ليس ضعف أك عيبا يف حد ذاتو، كإمبا ىي  -1
 إككالية تنبع من السلطة األبوية كالثقافية الذكورية اليت تربط القصور كالتدين بكل ما ىو أنثوم.

بحث عن صيغة عادلة ألدكار اؼبرأة بعيدا عن التقسيم الذم اىتمت اؼبراكز الدراسية بنظرية النوع لل
 اصطنعو اجملتمع كبالًتكيز على االختالفات البيولوجية كاليت تضع اؼبرأة يف كضع الالمساكاة.

، Genderكلكن يف ضوء مفهـو النوع  Sexكعليو البد من التعامل مع اؼبرأة ال على أساس اعبنس 
الرجل خاصة يف اجملاالت السياسية. أين دفع اؼبرأة إذل اؼبشاركة سياسيا يف صنع  كبذلك يتاح للمرأة أف تشارؾ مع

2القرار السياسي كتقرير اؼبصَت، كهبذا ال يصبح ىناؾ مربر الستبعادىا عن األنشطة اؼبصَتية.
 

 8 نظرية التحديث السياسي.المطلب الرابع
، كنظرية البارسونزيةغَتات النمط لقد تبلورت الرؤل النظرية ألنصار نظرية التحديث يف ضوء مت

عن الفعل كالنسق االجتماعي، حيث فتحت اجملاؿ أماـ علماء التحديث السياسي بغرض تقدًن رؤية  بارسونز""
 معينة للتغَت يف اجملتمعات اؼبوجودة خارج إطار العادل اغبديث.

القائمة على التعددية، كىذا ما  الديبقراطيةكتوصف األنساؽ السياسية يف ؾبتمعات العادل الغريب اؼبتقدـ ب
يعكس اؼبستول العاؿ من اؼبشاركة السياسية، بينما توصف نظَتهتا يف ؾبتمعات الدكؿ النامية باالستبدادية، ىذا 
ما يًتتب عنو تركز صنع القرارات يف أيدم صفوة من اجملتمعات النامية يصاحبو تقلص يف اؼبشاركة السياسية، 

خلفة ببناء سياسي ذبد فيو صفوة ؿبظوظة لديها القدرة على فبارسة نوع من حيث تتسم اجملتمعات اؼبت
على القاعدة اعبماىَتية اؼبغلوبة، كىذا ما ينتج عنو انعداـ فرص اؼبشاركة السياسية أماـ ىذه  األكليجاركية

 اعبماىَت.

                                                           
1- Christine Planté, Le genre des genres (Paris : Cahier Etude Féminisme, 1990), P 105.  

 (.2009مارس 11)العراؽ:، جريدة الصباح السياسي العراقية "اؼبفاىيم الثقافية الوافدة ك اعبندر"مشخي جرب،  -2
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تمع حديث إف اؼبشاركة السياسية ال توجد يف ككلها اؼبثارل، إال يف ظل بناء سياسي حديث يف ؾب
يتصف بالتحضر، كانتشار التعليم، طبقة كاسعة للتصنيع، كزيادة الدخل القومي، ىذا ما ينتج عنو كجود أفراد 
ذكم دخل مرتفع، فكل ىذه الشركط تعمل على زيادة الشرائح السياسية يف اجملتمع فيؤدم بدكره إذل تعدد 

 1اركة سياسية عالية اؼبستول ألفراد اجملتمع.اعبماعات اؼبتنافسة، كما تتوزع القوة بينها دبا وبقق مش
يف ىذا الصدد إذل النتيجة التالية: "تعد اجملتمعات التقليدية ؾبتمعات ال مشاركة" إذ  "ليرنر"يذىب 

يرتبط فيها الناس يف ؾبتمعات ؿبلية منعزلة عن بعضها اآلخر كبعيدا عن اؼبركز، كعلى النقيض من ذلك يذىب 
، حيث أف النسق السياسي يف اجملتمعات النامية يعد اجملتمع اغبديث يعد ؾبتمعا مشاركأيضا إذل أف ا "ليرنر"

استمرارا كامتدادا للنسق التقليدم الذم عرفتو ىذه اجملتمعات قبل نيلها االستقالؿ، ألف نظاـ اغبزب الواحد ما 
لية، كىذا راجع إذل سيادة نظاـ ىو إال استمرارية يف التخلف. فاؼبشاركة السياسية يف ىذه الدكؿ تعد مشاركة كك
 2األحادية اغبزبية الذم مت إقراره من خالؿ الدكر الذم قامت بو الصفوة اغباكمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .29، ص مرجع سبق ذكرهؿبمد دالسي، مصعب جعفورة، أ -1
 . 66. 65، ص ص مرجع سبق ذكرهسعاد بن قفة،  -2
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 8 األول الفصل خالصة

ؽبذا الفصل أنبية يف الدراسة، فقد بينا من خاللو ماىية عدد من اؼبفاىيم يستحيل الغوص يف عمق حبثنا 
كربديد أنبيتها  فقد تطرقنا إذل مفهـو اؼبشاركة السياسية من خالؿ ؿباكلة تعريفها،ىذا دكف التطرؽ إليها. 

باإلضافة إذل ربديد مستوياهتا كأككاؽبا كـبتلف ميكانيزماهتا، كؿباكلة ربطها كربديد عالقتها ببعض   ،كدكافعها
  ،اسية رمز من رموز التحضر كالتقدـاف اؼبشاركة السياؼبفاىيم، بغية الوصوؿ إذل إعطاء نظرة كاملة نربز من خالؽبا 

 الدكلة. ديبقراطيةكقياس مدل 

 إعطاءحيث حاكؿ كل اذباه ، ل ـبتلف التفسَتات النظرية للمشاركة السياسيةصكقد بينا يف ىذا الف   
لظاىرة اؼبشاركة السياسية من خالؿ معطيات زبتلف حسب توجو كل اذباه سواء كاف من االذباىات  تفسَت

السياسية . فمن  اإلرادةالسياسية كاؼبعربة عن  اإلنسافلكن كلها تصب يف خانة حقوؽ ، اـ اغبديثة التقليدية
 الواسع.خالؿ حرية اؼبشاركة تكتمل الشخصية السياسية للمواطنُت كتكتمل اؼبواطنة دبفهومها 
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 تمهيد: 
، ويرجع ىذا إذل التطور بالفًتات السابقةأكرب موجات التنقل لؤلشخاص يف العادل مقارنة  20شهد القرن

التكنولوجي لوسائل االتصال اليت ساعدت على التقارب الثقايف وحىت الديٍت، فبا جعل ازباذ قرار التنقل والعيش 
ة أمرا سهبل بل وعاديا، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطور وسائل النقل من يف بيئة مغايرة عن األصلي

 حيث السرعة والراحة، وكذا تناقص تكلفتها جعل الفرد ال وبتاج إذل وقت كبَت لتجسيد قراره بالتنقل.
أصبحت معروفة يف صبيع بلدان العادل، وىي إن موضوع اؽبجرة، ىو موضوع قدصل وكبَت، فظاىرة اؽبجرة 

صبيع الدول واألديان واألجناس من البشر دون استثناء، وال هبوز استقراء اغبلول دون النظر إذل األسباب  تطال
 والعلل اليت تواجو اؼبهاجر سواء كانت ىذه األسباب اجتماعية، اقتصادية أو سياسية.

ات األوذل لبلحتبلل ومن الدول اليت عرفت ظاىرة اؽبجرة وبشكل وحجم كبَت اعبزائر، إذ أهنا ومنذ السنو 
شهدت العديد من اؽبجرات اػبارجية، نتيجة لشىت أنواع القهر االستعماري وسياستو القمعية، كاإلبادة اعبماعية، 

 التهميش واغبرمان والتجهيل الذي عاسل منو الشعب اعبزائري طيلة فًتة االستعمار الفرنسي.
ا صبلة من العوامل ااالقتصادية، االجتماعية، وهبذا تكون اؽبجرة اعبزائرية كبو اػبارج حتمية أفرزهت

العسكرية، والنفسية( اليت خلفتها تلك اإلجراءات والقوانُت التعسفية اليت قامت هبا السلطات الفرنسية قصد 
 ربقيق ىدفها األساسي الذي يتمثل يف ربط اعبزائر بفرنسا.

اعبزائري خيار سوى اؽبجرة حبثا عن  ويف ظل ىذه األوضاع اليت ضاعت فيها كل اغبريات، دل يبقى أمام
ظروف أفضل، وقد ازبذت ىذه اؽبجرة مسارات ـبتلفة، حيث اذبو بعض اعبزائريُت كبو تونس واؼبغرب، بينما 
فضل البعض اآلخر االستقرار باؼبشرق األدسل متخذين من ببلد الشام موطنا، بينما اختار بعضهم اؽبجرة إذل ما 

و فرنسا اليت اذبو إليها بعضهم مرغما، من خبلل ؾبموعة القوانُت اليت فرضتها وراء البحار، وبصفة خاصة كب
م، ومنهم منجذبا كبوىا ظنا منو أن فرنسا حقا أرض 1912السلطات الفرنسية مثل قانون التجنيد اإلجباري 

 األحبلم.
ها، وىذا ما لذلك تعترب اؽبجرة اعبزائرية من أبرز القضايا اليت جعلت اؼبؤرخون يبحثون يف خصوصيت

 سنحاول توضيحو من خبلل اؼبباحث اآليت ذكرىا:

ومت التطرق يف ىذا اؼببحث اذل اربعة ، مفهوم الهجرة و أىم المقاربات النظرية المفسرة لهاالمبحث األول: 
تقدصل ؾبموعة من التعاريف جملموعة من اؼبفكرين مت اين  تعريف اؽبجرة مطالب اساسية، عاجل اؼبطلب االول

هاء كل حسب توجهو والنظرة اليت يراىا ذباه ظاىرة اؽبجرة. اما اؼبطلب الثاشل فقد عاجل تصنيفات اؽبجرة ، والفق
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وتطرقنا فيو اذل  ، مث اؼبطلب الرابعالدوافع واألسباب اؼبؤدية للهجرةليليو اؼبطلب الثالث وكان دبثابة ؾبموعة من 
أسباب ودوافع المبحث الثاني: ، أما  فسرة لظاىرة اؽبجرةالنظرية اؼب اؼبقارباتاعبانب النظري للهجرة بعنوان 

: اؼبطلب االول: األسباب والدوافع ما يليفقد خصصنا فيو اربعة مطالب ؼبعاعبة ، ىجرة الجزائريين إلى فرنسا
االمنية ضمن اؼبطلب الثاشل ، ليليو اؼبطلب الثالث  و االقتصادية.، يف حُت خصصت االسباب والدوافع السياسية

، وقد مت الثقافيةلذي تضمن االسباب والدوافع االجتماعية، اما اؼبطلب الرابع فقد عاجل االسباب والدوافع وا
ترتيب ىذه االسباب والدوافع ترتيبا منطقيا مبنيا على انبية كل سبب ، اذ تعترب االسباب والدوافع االقتصادية من 

نتائج والذي كان موسوما ب:  المبحث الثالث واخَتا .االسباب اليت ؽبا عبلقة مباشرة باؽبجرة اذل فرنسااىم 
اؽبجرة اعبزائرية إذل فرنسا. والذي حاولنا ربقيق توازن منهجي من خبلل تقسيمة اذل اربعة مطالب واؼبتمثلة يف : 

، ضمن سااالقتصادية للهجرة اعبزائرية اذل فرن النتائجمث . اىم الفئات اجملتمعية اؼبهاجرة اذل فرنسااؼبطلب االول : 
السياسية واالجتماعية للهجرة اعبزائرية اذل فرنسا، و اخَتا  فقد تضمن النتائج اما اؼبطلب الثالث  اؼبطلب الثاشل.

 للهجرة اعبزائرية اذل فرنسا.و الثقافية بعنوان النتائج  فكان   الرابعاؼبطلب 
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 المفسرة لهامفهوم الهجرة و أىم المقاربات النظرية األول: المبحث 
تعترب اؽبجرة بصفة عامة ظاىرة من الظواىر القديبة باجملتمعات اؼبختلفة، وىي تعتمد يف أساسها على 
العنصر البشري، وؽبا الفضل يف بناء الكثَت من الدول واجملتمعات يف عاؼبنا ىذا، كما ؽبا دور ؿبوري يف دعم 

فة اجملتمعات، إضافة إذل إسهامها وبشكل مؤثر يف اعبوانب اإلثراء اغبضاري والتواصل االجتماعي والثقايف بُت كا
 السياسية واالقتصادية يف كافة اجملتمعات دبختلف طوائفها وأعرافها وجنسياهتا.

تصنيفات اؽبجرة مث دوافع وأسباب اؽبجرة  وسنحاول يف ىذا اؼببحث إلقاء الضوء على تعريف اؽبجرة و
 ة.واخَتا التفسَتات النظرية لظاىرة اؽبجر 

*المطلب األول: تعريف الهجرة:
Immigration. 

ىناك عدة تعريفات للهجرة، سواء على اؼبستوى اللغوي أو االصطبلحي لكننا سوف نكتفي بتعريفها 
 اصطبلحا كاآليت:

م، واليت كانت 1652اليت ظهرت سنة  emigrationإن اؼبعٌت االصطبلحي للهجرة مًتجم من كلمة 
ل صلي أو اؼبغادرة وأصل ىذه الكلمة من اللغة البلتينية من الفعتدل على فعل ترك اؼبكان األ

Immigrare إذل. وعلى ىذا فإنو يف اللغة األجنبية يشَت تعبَت اؽبجرة  اجمليءوالذي يعٍت الولوج إذل أو
Migration إذل التغيَت الدائم ؼبكان اإلقامة، فإذا كان اؼبهاجرmigrant  ينتقل من بلد إذل بلد آخر فهو

من البلد اؼبقيم. وإذا كان  emigrantوىو مهاجر نازح  .بالنسبة لذلك البلد Immigrantاجر وافدمه
يف اؼبنطقة اعبديدة، واؼبهاجر الراحل In-Migrantالنزيلانتقالو يف داخل نطاق ببلده فهو يسمى باؼبهاجر 

Out- Migrant.1يف اؼبنطقة القديبة 
ليت ربدث يف حياة األفراد واعبماعات مرة واحدة، وتغَت من نسق اللهجرة: "ىي تلك الظاىرة "ميرال"تعريف  -

 حياهتم كليا".

                                                           
انتقل من مكان إذل مكان أخر، ولفظ ىجر ضد تعرف اؽبجرة لغويا على أهنا لفظ اشتق من لفظ ىجر أي تباعد، وكلمة ىاجر تعٍت ترك وطنو، و *

بو: الوصل اىجرت الشيء ىجرا( أي تركتو وأغفلتو، واؽبجرة ىي انتقال الناس من موطن إذل أخر، وجاء يف معجم "الروس" أن تعبَت اؽبجرة يقصد 
 "خروج من أرض إذل أخرى سعيا وراء الرزق".

 .1243، ص (1987تبة أنطوان، مك :بَتوتا 1طالمعجم العربي الروس  -:انظر في ذلك
أطروحة دكتوراه يف العلوم ، شمال، آثر التحويالت المالية للمهاجرين على االقتصاد الجزائري"-"تحديات الهجرة جنوبالنور بلميمون،  عبد -1

 . 14، ص 2015، 2014االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ما يعاب على ىذا التعريف أنو دل وبدد اؽبدف من اؽبجرة، كما يبكن أن ربدث ىذه الظاىرة أكثر من 
 1مرة.

 على أهنا: "تغيَت دائم للمكان اعبغرايف لؤلفراد". "لوندبورغ"يف حُت يعرفها  -

مع التعريف السابق بصورة كبَتة، إال أنو يرى أن اؽبجرة ليست بالضرورة  "سول علي مرسيعبد الر " ويتفق
2التغيَت الدائم حملل اإلقامة، بل يبكن أن يكون ىذا التغَت شبو دائم.

 

مصطلحا جديدا للهجرة وىو: "االنتقال الفيزيائي لفرد أو صباعة  "محمد عاطف غيث"كما أضاف 
 الريف إذل اؼبدينة قصد تغيَت دائم نسبيا ؼبكان اإلقامة" من منطقة إذل أخرى، أو من

من مكان أصلي أو اؼبكان الذي "انتقال شخص  :بأهنا عرف اؽبجرة E. Thompsonكذلك قبد 
حدودا سياسية لبلدان ية أو جر حدودا إدار يقصده بشرط أن ىبتار الشخص اؼبها دره إذل مكان آخر جديدغا

إذل اؼبسافة اليت يقطعها الشخص  االكًتاثالدائم أو شبو الدائم دبكان اإلقامة دون معينة، وتقتضي اؽبجرة التغَت 
 3اؼبهاجر".

أما التعريف القانوشل للهجرة فإنو يرى فقهاء التعريف الدورل للهجرة بأهنا: "مغادرة الفرد إلقليم دولتو هنائيا إذل  -
 إقليم دولة أخرى"

 قد اعتد بنية اؼبهاجر، وعلى ذلك فإذا ترك اإلقليم ونيتو التعريف قبد أن فقو القانون الدورل من خبلل
 العودة إليو بعد أي مدة كانت طويلة أو قصَتة فبل يعترب ذلك من وجهة نظر ىذا الفقو ىجرة.

ويعرف بعض الفقهاء اؽبجرة أيضا بأهنا "ىي انتقال األفراد من دولة إذل أخرى لئلقامة الدائمة، على أن 
 4ديد مقرا وسكنا مستديبا"يتم ازباذ اؼبوطن اعب

الذي ينص على أن:  ىيئة األمم المتحدةتعريف شامل البد من الرجوع إذل تعريف ولغرض الوصول إذل 
"اؽبجرة ىي شكل من أشكال التنقل اعبغرايف، أي تغَت ؿبل اإلقامة وبصفة دائمة من مكان يدعى اؼبكان األصلي 

                                                           

.233(، ص 1972االقاىرة: مكتبة وىبة،  1، طوالتضييعاألسر ؿبمد فؤاد اغبجازي، - 1
 

. 15، ص مرجع سبق ذكرهبلميمون،  عبد النور - 2
 

3- Bader Viet, The Ethics of immigration (New York: oxford university Press, 2013), P 31.  

.  220(، ص 2005اؼبعارف،  منشأ: ب ب نا الجنسية والموطن ومركز األجانبىشام صادق،  - 4 
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كان الوصول، تفصل بُت اؼبكانُت مسافة معينة، ويستغرق التنقل زمنا إذل جهة مغايرة تدعى اؼبكان اؼبستقبل، أو م
 1معينا، آخذين يف االعتبار أسباب ىذا التنقل من أجل ربديد نوع اؽبجرة"

 *المطلب الثاني: تصنيفات الهجرة:
اؽبجرة يقتضي العمل على إعطاء تصنيفات ألنواع اؽبجرة، واليت تتعدد بُت إن إعطاء فهم عميق لظاىرة 

ما ىو اقتصادي وسياسي واجتماعي من حيث الدوافع، فتنعكس على طبيعتها بشكل مباشر، فالدوافع 
والصراعات  (Labour migration)االقتصادية للهجرة ىي اليت تنتج لنا ما يسمى باليد العاملة اؼبهاجرة 

دول غالبا أيضا ما تنبثق أما الشبكات االجتماعية بُت ال(Refugees)تنتج لنا البلجئُت  السياسية، واغبروب
، وعموما اؽبجرة كما جاء يف التعريفات (Family migration)عنها الروابط األسرية والفردية، وتسمى 

وربدث اؽبجرة على العديد من اؼبستويات بُت القارات  .السابقة أهنا ظاىرة تارىبية مرتبطة باإلنسان منذ القدصل
اؽبجرات داخل البلد ، وىذا النوع من اؽبجرة تارىبيا ذبلى يف  (intercontinental migration)بوتعرف 

، كما أن أكثر أنواع اؽبجرات  ( interregional migration) ، وىو ما يعرف الواحد، القارة الواحدة
شيوعا داخل اجملتمعات ىو االنتقال من اؼبناطق الريفية إذل اؼبناطق اغبضرية وىذا النوع من اؽبجرة عموما يطلق 

2وليس اؽبجرة دبفاىيمها اؼبتداولة وىذا النوع يعرف ب Exodesيو مصطلح النزوح عل
Rural to urban 

migration. 
 : ويف ما يلي أشهر تصنيفات اؽبجرة

                                                           
1-Kapiszewski ,Andrzej, "Arab versus Asian Migrant workers in the gcccontries ":  Paper 

Presented at the united Nations Expert group Meeting on International Migration and 

development in the Arab Region, Beirut, May 2006.  
 يبكن تناول مقاييس اؽبجرة كاآليت: *
 : يقيس معدل اؽبجرة إذل الداخل النسبة بُت عدد اؼبهاجرين إذل داخل اؼبنطقة وعدد سكان تلك اؼبنطقة كاآليت:دل الهجرة إلى الداخلمع (1ا

 . 1000× معدل اؽبجرة إذل الداخل= اعدد اؼبهاجرين إذل الداخل يف منطقة معينة/ إصبارل عدد سكان تلك اؼبنطقة(

 دل اؽبجرة إذل اػبارج النسبة بُت عدد اؼبهاجرين خارج اؼبنطقة وعدد سكان تلك اؼبنطقة كاآليت:: يقيس معمعدل الهجرة إلى الخارج (2ا

 . 1000× معدل اؽبجرة إذل اػبارج= اعدد اؼبهاجرين إذل اػبارج يف منطقة معينة/ إصبارل عدد سكان تلك اؼبنطقة(

اد اؼبهاجرين يف سنة ما لكل ألف شخص من السكان ونطلق عليو عدأ: يقيس معدل اؽبجرة الصايف اػبام صايف معدل الهجرة الصافي الخام (3ا
اخل مع عدد صايف معدل اؽبجرة ألنو يقيس الفرق بُت أعداد اؼبهاجرين إذل الداخل وأعداد اؼبهاجرين إذل اػبارج. فإذا تساوى عدد اؼبهاجرين إذل الد

مهاجرين إذل الداخل للاوي صفرا، حىت بالرغم من أنو قد يكون ىناك نشاطا كبَتا اؼبهاجرين إذل اػبارج فإن صايف معدل اؽبجرة اػبام يف ىذه اغبالة يس
 واػبارج.

 . 1000× [عدد اؼبهاجرين إذل اػبارج(/ إصبارل عدد السكان -اعدد اؼبهاجرين إذل الداخل]معدل اؽبجرة الصايف اػبام= 
 .102(، ص 2000درية: دار اؼبعرفة اعبامعية، ااالسكن االستخدام العربي للعمالة المصريةاظباعيل ؿبمد أضبد،  أنظر:

 .143(،ص 2013اب ب ن:ـبرب علم االجتماع، الهجرة والعنصرية في الصحافة األوروبيةفضيل دليو، علي غريب، اؽبامشي مقراشل،  -2
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 Internal migrationالهجرة الداخلية:  -1

أو من تنحصر اؽبجرة الداخلية يف اجملال اعبغرايف غبدود الدولة أي أن ينتقل الشخص من مكان إذل أخر 
إال أن األمر اؼبتعارف عليو يف ىذا النوع من اؽبجرة ىو انتقال األفراد من األرياف إذل اؼبدن حبثا 1إقليم إذل آخر.

 عن متطلبات حديثة بسبب نقص اإلمكانيات وضروريات اغبياة يف احمليط الذي يعيشون فيو.
 ا فيما يلي:تندرج ربت اؽبجرة الداخلية ؾبموعة من التصنيفات واليت يبكن حصرى

 اؽبجرة من الريف إذل اؼبدن، اؽبجرة من اؼبدن إذل الريف. -

 اؽبجرة من الريف إذل الريف، اؽبجرة داخل اؼبدينة الواحدة. -

 تغيَت مكان اإلقامة إذل إقامة أخرى. -

 External migrationالهجرة الخارجية:  -2

دائما أن  الفردل كوهنا حرة فعلى فهي ال تكون غالبا حرة، وحىت يف حاأما يف ما ىبص اؽبجرة اػبارجية 
يستويف متطلبات الدخول إذل بلد اؼبهجر، أما إذا دل يقم بذلك اعترب مهاجرا غَت قانوشل، من ناحية أخرى فإننا 
قبد أن اؽبجرة الداخلية تعتمد أساسا على اػبصائص الشخصية للمهاجر، أما يف حالة اؽبجرة اػبارجية فاؼبناخ 

يكل الفرص اؼبتاحة يف بلد اؼبهجر تلعب دورا أساسيا يف ازباذ القرار باؽبجرة. ىذا وقد االجتماعي والسياسي وى
 زبتلف طبيعة األىداف اليت يسعى إليها اؼبهاجر يف حالة اؽبجرة اػبارجية عن الداخلية.

 Population Transferتحويل السكان بالقوة:  -3

على االنتقال من منطقة إذل أخرى، وذلك  ما بإجبار ؾبموعة عرقية أو دينيةوتتمثل يف قيام حكومة 
forced migration .2هبدف عرض سلطتها، كما أن ىذا النوع من اؽبجرة يعرف بالتهجَت القسري

 

 Imfelled migrationالهجرة باإلكراه:  -4

ويعرف ىذا النوع باؽبجرة اؼبكرىة أين يعمل األفراد على القيام باؽبجرة بغية اؽبروب من األوضاع 
دية واالجتماعية اؼبزرية حبثا عن أفضل الظروف، وىبتلف ىذا النوع بأنو غَت مدفوع من قبل جهة، وإمبا االقتصا

 يعود إذل الفرد يف اختيار قرار اؽبجرة، وذلك تفاديا وىروبا من اؼبخاطر.
 
 

                                                           

. 17، ص سبق ذكرهعبد النور بلميمون، مرجع  - 1
 

2-Word migration report, 2010,  P 62. 
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 Chain migration: التسلسلية الهجرة -5

لد معُت بغية ربسُت ظروف عائلتو االقتصادية وىي باألساس عبارة عن قيام فرد من العائلة باالنتقال إذل ب
واالجتماعية، مث يعمل ىذا الفرد على مساعدة بقية أفراد العائلة باالنتقال إذل البلد الذي يقيم فيو، وذلك انطبلقا 

 من اؼبساعدات اؼبادية اليت يقدمها حىت يسهل عملية االنتقال. 
 Step migrationالهجرة بالتدرج:  -6

ية انتقال للمهاجرين من منطقة إذل أخرى بالتدرج حىت يصل إذل الوجهة ىي عبارة عن عمل
  Final destinationاؼبقصودة

 Circular migrationالهجرة الحلقية:  -7

ىي عبارة عن حركة االنتقال اليت يقوم هبا اؼبهاجرون بُت البلد األصلي وبلد اإلقامة، وذلك من خبلل 
 االنتقال يف فًتات العطل واؼبناسبات.

 Seasonal migrationالهجرة الموسمية:  -8

ىي عملية االنتقال اليت ترتبط بالفًتات الزمنية، وتكون بدافع الكسب اؼبادي أو ىروب من ظروف أو 
1.احملاصيل جٍتـباطر مؤقتة، وعموما ينتشر ىذا النوع من اؽبجرات يف القطاعات االقتصادية كالزراعة ومواسم 

 

 Family migrationالهجرة العائلية:  -9

 يوجد ىناك حوارل ثبلث حاالت من اؽبجرة اليت ترتبط بالبعد العائلي وتتمثل يف:
أو  Family Formationتكوين العائلة ،Family Réunificationدل مشل العائلة 

. ففي اغبالة األوذل اؼبتمثلة يف دل The migration of the entire family ىجرة كل العائلة
فاتفاقية األمم اؼبتحدة اػباصة حبقوق ليها كبل االتفاقيتُت اػباصتُت حبقوق اإلنسان. مشل العائلة قد نصت ع

 من االتفاقية منها قد نصت على ضباية أفراد عائلة اؼبهاجر العامل.  المادة التاسعةوخاصة  1989الطفل لسنة 

 migration refugeesىجرة الالجئين: -10

ه األصلي، وذلك خوفا وىروبا من االضطهاد، البلجئ ىو عبارة عن شخص يقطن خارج حدود بلد
وذلك ألسباب دينية، عرقية وقومية، أو انتماء إذل ؾبموعة سياسية، وىذا التعريف حسب الربوتوكول األفبي 

 من ىو الشخص البلجئ. وبددم الذي 1967

                                                           
1-World migration report , 2010, P 63. 
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ة وحسب تقرير أفبي فإن اإلحصائيات األفبية شهدت ارتفاعا يف معدالت البلجئُت خاصة مع هناي
الثمانينات وبداية التسعينات وىذا ربت تأثَت الصراعات العرقية واإلثنية واغبروب األىلية اليت تزامنت مع هناية 

كما أن اللجوء ال يرتبط باعبوانب اػباصة لئلنسان، وإمبا يتعداىا إذل .السوفيايت  االرباداغبرب الباردة وتفكك 
 1العوامل الطبيعية.

 Labour migrationاليد العاملة المهاجرة: -11

اعبماعات واألفراد اليت تنتقل من مكان إذل مكان هبدف اغبصول على وظيفة وفرصة  ىي تلك
اقتصادية، وىذا النوع من اؽبجرة قدصل ظاىرة اؽبجرة نفسها، وتزداد اليد العاملة اؼبهاجرة يف فًتات االنتعاش 

االعتماد على اليد العاملة األجنبية يف بناء االقتصادي عموما، أين قبد أن أرباب العمل يسعون جاىدين إذل 
أيضا أن االتفاقيات ط على حكوماهتم، كما قبد غاستثماراهتم من خبلل فتح الوظائف أمامهم، وذلك بالض

 والعقود االقتصادية اليت تربم بُت الدول تلعب دورا كبَتا يف تشجيع ىذا النوع من اؽبجرة. 

 Irregular migrantالمهاجر غير الشرعي:  -12

الذي يفتقد الوضعية القانونية داخل بلد اؼبقصد أو بلد اؼبعرب، أي دبعٌت كل فرد يدخل إذل  ىو الشخص
ق مصطلح اؼبهاجر غَت الشرعي على األفراد الذين يدخلون بلد اؼبقصد بكما ينطتصريح.  إقليم دولة معينة بدون 

2قانونيا مث يستنفذون الوضعية القانونية.
 

 فع وأسباب الهجرة.دواالمطلب الثالث: 
إن اؽبجرة بكل أنواعها، وخاصة اػبارجية منها، دل تتوقف بصفة هنائية، وإمبا يبكن فقط اغبد منها بسن 

 قوانُت معينة، وعليو تكمن أسباب ودوافع اؽبجرة اػبارجية فيما يلي: 
 Pushing Factors .الفرع األول: العوامل واألسباب الطاردة

مل اؼبسانبة يف الدفع كبو اؽبجرة، بُت اآلليات الناذبة عن أفعال اإلنسان، وبُت ودوافع وعوا تتعدد أسباب
ما ىي خارجة عن نطاق اإلنسان، كالكوارث الطبيعية واألمراض وغَتىا. فيهاجر األشخاص إما حبثا عما فقدوه 

دصل واؼبعاصر كانت يف بيئتهم أو ىروبا من اضطهاد يبارس عليهم، فنجد أن العديد من اؽبجرات يف التاريخ الق
  ،انعكاسا ألوضاع سياسية واقتصادية معينة مثل عدم الرضا والتعرض الضطهاد بشكل مباشر يهدد وجود األفراد

                                                           
"إدارة سياسة الهجرة وعالقاتها بصناعة القرار المحلي :دراسة مقارنة بين الواليات المتحدة االمريكية ،كندا، فرنسا"، قبيب سويعدي،  -1

 . 27. 26، ص ص 2012-2011جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،  مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية ،زبصص إدارة اعبماعات احمللية واالقليمية،
2-"

Irregular migrant smuggling and human rights to words coherence": Report of 

international concil on human rights policy , 2010, P P. 14. 15. 
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، اليت غالبا ما ربدث منها ىجرات كربى مثل ما حدث يف يوغسبلفيا سابقا، كاغبروب والصراعات الكربى
كونغو، كذلك نزوح اؽبنود اغبمر باذباه الغرب األمريكي ىروبا يف روندا وال التوتسي و الهوتوواغبرب العرقية بُت 

 19.1و 18من التوسع االستيطاشل األورويب يف القرن 
فاغبروب األىلية والفوضى السياسية غالبا ما تكون السبب الرئيسي وراء حدوث اؽبجرة القسرية، فمثبل 

الجئ اأكثر من نصف سكان  1,260,000عملت على هتجَت  1990 -1980اغبرب األىلية يف ليبَتيا 
 ليبَتيا(.

أما من ناحية العناصر األخرى اليت تدفع كبو اؽبجرة اػبارجية، قبد الكوارث الطبيعية واليت تنتج يف 
 فوالزالزل والرباكُت واألعاصَت، وخاصة مع التغَتات اؼبناخية، ويضا الفيضاناتاألغلب نزوح صباعي ىروبا من 

واألوبئة، وخاصة يف بعض اؼبناطق يف إفريقيا، ومن  زوح ألسباب أخرى من اجملاعاتإذل الكوارث الطبيعية الن
اؼببلحظ أن الكوارث الطبيعية ال ترتبط بالكوارث الطبيعية احملضة بل تتعداىا إذل الكوارث البيئية اؼبرتبطة بالطبيعة، 

 Klas- gornsحدثت يف منطقة واليت تشرنوبيللكن اؼبسبب الرئيسي ىو اإلنسان، ويف ىذا الصدد قبد كارثة 

Karlson.2فبا أدى إذل إخبلء اؼبنطقة كاملها 
من ناحية أخرى قبد كذلك أن العوامل السياسية واالقتصادية تعد من احملددات اؼبؤثرة بشكل مباشر 
على اؽبجرة، فاالضطهاد السياسي واإلقصاء اؼبباشر لفئات واسعة داخل األوطان، وذلك من خبلل اعتبار بعض 

لفئات االجتماعية والسياسية من الدرجة الثانية، يؤدي إذل خلق جو من العداء بُت الفئات اغباكمة والفئات ا
، وذلك من أجل ؿبافظة قسرياإذل هتجَت العديد من األفراد واعبماعات اؼبقصية، فبا يؤدي يف العديد من األحيان 

 3أنواع اؼبقاومة داخلها. ىا، كذلك قطع كلذالفئة اغباكمة على مكانتها واستمرار نفو 
مليون إنسان، نزح معظمهم من اؼبناطق اؼبتوترة عاؼبيا  12بلغ عدد البلجئُت مع ىذه األلفية أكثر من 

مثل: العراق ومنطقة األكراد الًتكية، وبعض أجزاء يوغسبلفيا ومن دول االرباد السوفيايت سابقا، والصومال 
 4ىا.وصبهورية الكونغو وأفغانستان وكشمَت وغَت 

منها: اغبروب واػبوف واالنتقام والتعذيب واالستغبلل اعبنسي، والفقر، ف موتعددت أسباب ىجرهت
 وفقدان أعضاء األسرة وغَتىا.

                                                           

. 41، ص سبق ذكرهفضيل دليو، علي غريب، اؽبامشي مقراشل، مرجع  - 1
 

. 20 ، صسبق ذكرهقبيب سويعدي، مرجع  - 2
 

. 41، ص مرجع نفسوفضيل دليو، علي غريب، اؽبامشي مقراشل،  - 3
 

. 35(، ص 2005اجانفي  ،554، العدد 2005، مجلة العربي الكويتية، "الثورة على العوؼبة"أضبد بوزيد،  - 4
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ألف إنسان، عشرات اآلالف  900كان عدد الذين طلبوا حق اللجوء السياسي قد بلغ   2000ويف سنة 
شخص،  75680إنسان، ويف بريطانيا  111650أؼبانيا هبا في ففمنهم يتواجدون اآلن يف دول االرباد األورويب، 

 1شخص. 39780إنسان ويف فرنسا  42690فرد ويف بلجيكا  43900ويف ىولندا 
ويأيت على رأس ىذه العوامل السياسية: التمييز العنصري، فحسب تقرير األمم اؼبتحدة للتنمية البشرية 

دولة، فبُت ثبلثة دول  200تعيش يف  إثنيةؾبموعة  500من  ، يوجد اليوم على اؼبستوى العاؼبي أكثر2004لعام 
 أو أكثر من ؾبموع السكان. %10توجد اثنُت منها أقلية إثنية أو دينية كبَتة تصل نسبتها إذل حوارل 

مليون شخص يف العادل يواجهون مظاىر التمييز العنصري بسبب  900كما أن التقرير ذكر بأن حوارل 
 2رقية أو اإلثنية.ىويتهم الدينية أو الع

أما من ناحية الظروف االقتصادية، قبد أن فًتات األزمات االقتصادية تعد من العوامل الطاردة لؤلفراد 
واحملرك األساسي لظاىرة اؽبجرة اػبارجية وىذا نتيجة سعي األفراد إذل البحث عن وظائف جديدة قد فقدوىا يف 

ق أخرى تضمن ؽبم أوضاع اقتصادية أحسن، فتارىبيا قبد أن عقب هم، وذلك باالنتقال إذل مناططقبلداهنم أو منا
اؼبراحل االقتصادية واألزمات الكربى، ربدث العديد من اؽبجرات، فمثبل اهنيار النظام االقتصادي يف أوروبا أدى 

وىذا  1915و 1876إذل ىجرات واسعة على غرار الثورة الصناعية أدت إذل نزوح العديد من اإليطاليُت بُت 
 3نتيجة للتوسع الرأظبارل الذي عرفتو أوروبا.

وعليو تبقى العوامل االقتصادية الرائدة يف الدفع صوب اؽبجرة، إذ أن عوامل الطرد للشباب بارزة يف 
بلدىم األصلي، وعليو من اؼبكونات األساسية للعوامل االقتصادية اليت تدفع بالفرد كبو اؽبجرة، وترك األىل 

 4فيما يلي: والوطن، يبكن إصباؽبا
تعاشل الدول العربية عامة من زبلف يف العملية االقتصادية بكل مكوناهتا ابتداءا باإلنتاج، ومرورا بالتوزيع  -

فعل بقايا العبلقات اإلنتاجية شبو والتبادل وانتهاءا باالستهبلك، فاالقتصاد يف ىذه الدول يعاشل من استمرار 

                                                           
، مذكرة ماجستَت يف علم اجتماع ة"دراسة ميدانية بجامعة باتن -"اتجاىات الطالب الجامعيين نحو ظاىرة الهجرة الخارجيةعزوز بوساحة،  -1

 . 128. 127، ص ص 2018، 2017قسنطينة،  ،التنمية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري
 ،311، العدد 2005، مجلة المستقبل العربي"اغبرية الثقافية يف عاؼبنا اؼبتنوع، برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي"،  مصطفى ؿبمود عبدالسبلم، -2

 . 174(، ص 2005اجانفي 
. 21، ص سبق ذكرهقبيب سويعدي، مرجع  - 3

 

. 152، ص سبق ذكرهعزوز بوساحة، مرجع  - 4
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من حيث اغبجم والتقنيات اؼبستخدمة، وحجم رؤوس األموال  اإلقطاعية، فاإلنتاج الصناعي متخلف عموما
 اؼبوظفة فيو، ونفس األمر بالنسبة للقطاع الزراعي أيضا.

كما أن اؼبوارد إلصداراهتا األولية ال يوزع بصورة عقبلنية بُت أفراد اجملتمع دبا وبقق العدالة االجتماعية، كما  -
دامو ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك يستخدم ألغراض االستَتاد االستهبلكي بدل استخ

يوظف جزء كبَت من ىذه اؼبوارد يف الدول األجنبية بدل توظيفها يف اقتصاديات بلداهنا، وىذا ينقص من 
 معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي.

عن توفَت فرص عمل ضرورية  أنو ومع غياب الربؾبة االقتصادية العقبلنية من جانب الدولة ما أدى إذل العجز -
 لؤلفراد، وىذا قاد إذل تنامي حجم البطالة سنة بعد أخرى.

أما التخلف االقتصادي والنقص الشديد يف فرص العمل والبطالة الواسعة بُت الشباب عامة، والفئة اؼبثقفة  -
رمان يف بلدان خاصة أدى إذل حبث ىؤالء إذل طلب العمل والعيش بكرامة. بعيدا عن اػبشية من اعبوع واغب

 غل.شأخرى أجنبية أكثر تقدما وتوفَت ال

كذلك الكامنة وراء اؽبجرة، طريقة التعامل البَتوقراطية من جانب أجهزة الدولة، إزاء من العوامل االقتصادية   -
اػبرهبُت اعبدد يف اؼبؤسسات اغبكومية والقطاع اػباص، وضعف األجور والرواتب، ونقص يف توفَت إمكانيات 

 ل اؼبتواصل، وتطوير كفاءات البحث العلمي، كلها عوامل تساىم يف طرد القوى العاملة كبو اػبارج.التأىي

كما أنو البد من اإلشارة إذل النمو الديبوغرايف السريع الذي يؤثر سلبا على الثروات الطبيعية، وبالتارل 
دان اؼبتخلفة فبا يدفع السكان إذل يقل العرض ويكثر الطلب، وربدث مشاكل اقتصادية واجتماعية، خاصة يف البل

 1اؽبجرة إذل البلدان األكثر غٌت حبثا عن ظروف أوفر.
 Pulling Factorsالفرع الثاني: العوامل واألسباب الجاذبة 

على جذب اؼبهاجرين، وتتمثل ىذه سوف نتطرق يف ىذا الفرع إذل أىم األسباب والعوامل اليت تساعد 
اليت تقدمها البلدان اؼبستقبلة للهجرة أو بلدان اؼبقصد بالنسبة للمهاجرين،  العوامل عموما يف جل التحفيزات

وتتداخل العوامل اعباذبة بُت ما ىو اقتصادي، سياسي، اجتماعي وثقايف وحىت الفردي فيما بينها، وعلى العموم 
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أن اؽبجرة إذل ب" Nugent" اذبة لؤلفراد، ويف ىذا الصدد كتبتعد الفرص االقتصادية على رأس العوامل اعب
 1الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت بدوافع اقتصادية.

كما تعترب العوامل السياسية أيضا مثل اغبرية السياسية والدينية من العوامل اعباذبة للمهاجرين واؼبشجعة 
وبيُت اعتربت كملجأ آمن لبلضطهاد الديٍت والسياسي للعديد من األور  20و 19للهجرة، فأمريكا طيلة القرنُت 

وخاصة بالنسبة لؤلقليات، فأمريكا يف ذلك الوقت كانت تعترب بالنسبة للمهاجرين مركزا للحقوق اؼبدنية واغبريات 
السياسية، غَت أن أمريكا دل تكن الوحيدة يف استقطاب العديد من اؼبهاجرين لؤلسباب السياسية، بل قبد أن 

، ونتيجة 1793للجوء السياسي، وىذا ما جسده دستور فرنسا كذلك قد كانت أول بلد يف العادل يعًتف حبق ا
 األرمنيُتم، كما فعلو العديد 1890إذل  1880اليهود الروس إذل فرنسا يف الفًتة اؼبمتدة من لذلك فر العديد من 

 2.مت لبداية اضطهادىرخم واليت أ1908بعد انتصار ثورة "الشباب األتراك" يف 
فقط يف جوانبها السياسية واالقتصادية والدينية بل تتعداىا إذل  إن العوامل اعباذبة للهجرة ال تنحصر

 الدوافع الشخصية والذاتية وعليو تتمثل ىذه العوامل فيما يلي:
  :الحالة االقتصادية لبلد المقصد بالنسبة للمهاجرين 

 إن النمو االقتصادي السريع والذي ينتج عنو نقص يف اليد العاملة دبختلف أنواعها اؼبؤىلة من
االقتصاديات اليت تفتح اجملال للهجرة، فطبيعة اغبالة االقتصادية تشجع اؼبهاجرين باالنتقال إذل ىذه البلدان ومن 

 ذلك من أجل ربسُت الظروف اؼبعيشية والدخل الفردي.
وعليو يبقى اعبانب االقتصادي ىو احملفز الرئيسي للمهاجرين، إذ أنو كلما انتعش اقتصاد دولة ما وزادت 

 فرص العيش الكرصل زادت نسبة اؽبجرة إليو. فيها
فراد بُت البلدين على حد أما العامل الثاشل اؼبساعد على جذب اؼبهاجرين يتمثل يف الروابط اليت ذبمع األ

حيث أظهرت العديد من الدراسات أن وجود األصدقاء "Network Effects"سواء، ويعرف ىذا العامل ب
لد اؼبقصد بالنسبة للمهاجرين تعد من احملفزات والدوافع اليت تشجع على واألقارب والروابط الشخصية يف ب

من احملفزات  -األصلي من اؼبستقبل -االلتحاق، كما تشكل كذلك الشبكات العرقية واللغوية بُت البلدين 
3اؼبساعدة على ازباذ قرار اؽبجرة.

 

                                                           
1-Rabeh Aissaoui, immigration and national identity north african political movements in 

colonial post-colonial France (London : tauris academic studies, 2009), P 79.  
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3-Andrés solimano, "globalization History and international migration : a view from latin 
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فرنسا. إلىزائرية ................خلفيات الهجرة الج.....................................:يالفصل الثان  

 

 

119 

 سياسات الهجرة Immigration Policies: 

قبل البلدان اؼبستقبلة للمهاجرين خبصوص قوانُت الدخول واالنتقال عرب  تعترب السياسات اؼبتبعة من
ل و تكون السياسات اؼبتبعة يف الغالب من قبل الدفباذباه اؽبجرة من عدمها،  اغبدود من احملددات األساسية للدفع

وىذا يف الغالب ما  اؼبستقبلة للمهاجرين ىي احملدد الرئيسي يف قيام خطوط للهجرة أو إقامة عوائق أمام اؽبجرة،
من  االنتقالوتتمثل يف اؽبجرة السرية، فوجود قوانُت تشمل عملية  ينتج الظاىرة بشكل عكسي تتجاوز القوانُت،
 .نسبة اؽبجرة مرتفعة والعكس صحيح البلد األصلي إذل البلد اؼبستقبل للمهاجر هبعل

  تكاليف الهجرةcosts of migration : 
التكاليف اليت يقوم هبا اؼبهاجرون حبساباهتا مثل: تكاليف النقل عن طريق الرب يظهر ىذا العنصر جليا يف 

أو البحر أو اعبو ومصاريف ونفقات العيش داخل البلدان اؼبستقبلة للهجرة، باإلضافة إذل تكاليف البحث عن 
نت التكاليف فكلما كا دنية.وظيفة، ىذه التكاليف السابقة على اؼبهاجرين ذوي اؼبستويات واؼبداخيل اؼبت

 1.ا زاد الدافع كبو القيام باؽبجرةمنخفضة كلم
  االختالفات الثقافيةCultural differences: 

تتمثل االختبلفات الثقافية يف العناصر التالية: اللغة، العادات والتقاليد والعبلقات العائلية بُت البلدان 
تعمل على الدفع بُت البلدان اؼبتشاهبة يف اللغة  اؼبصدرة للهجرة واؼبستقبلة ؽبا على حد سواء. فهذه احملددات

، تصب يف عملية تسهيل وذلك برسم سياسات إلدارة اؽبجرة على بعضها البعض، انفتاحاوالثقافة إذل األكثر 
 حركة اؽبجرة بُت ىذه البلدان.

  القرب والبعد الجغرافيGeographical distance and proximity: 
ستويات اؽبجرة، فكلما كانت بلدان الوجهة بالنسبة للمهاجرين قريبة جدا،  اعبغرافيا يف ربديد م تعمل

كلما شجع على اؽبجرة والعكس أيضا، فنسب اؽبجرة بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية واؼبكسيك مرتفعة جدا، 
 2.وىذا يعود إذل وجود شريط حدودي البلدين، وذلك على العكس من كندا اليت ليست ؽبا حدود مع اؼبكسيك

  طبيعة النظام السياسيpolitical regimes: 

فاألنظمة الديكتاتورية  Andrés Solimanoتتأثر حركة اؽبجرة بطبيعة النظام السياسي، فحسب اؼبفكر 
كثَتا ما تعمل على التقليل من اغبركة البشرية عرب حدودىا، باإلضافة إذل أهنا سبيل إذل االنغبلق والعزلة خوفا على 

                                                           
1- Marie claudesmouts, Les nouvelles relations internationales pratiques et théories 

(Paris : presses des sciences po, 1998), p 110.  
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 تتميز األنظمة الديبوقراطية دبيلها إذل االنفتاح باإلضافة إذل أهنا تساىم يف قرار األفراد باؽبجرة مصاغبها، يف حُت
 من عدمها.

وعليو نتوصل إذل أن العيش يف بيئة سياسية تسودىا اغبريات اؼبدنية واغبقوق الفردية حق اختيار السلطات 
1العمومية هبعلها من البيئات اعباذبة للمهاجرين.

 

 لظاىرة الهجرة. المقاربات النظرية المفسرةب الرابع: المطل
 زبصص اؼبنظرين  غلبةتنازع تفسَت ظاىرة اؽبجرة عدة اذباىات، وتوضح متابعة النظريات اؼبفسرة للهجرة 

االقتصاد، السياسة، علم االجتماع، أو علم ، *واؼبفسرين على تفسَتىم، كاؼبتخصص يف اعبغرافيا
أنو شبة اذباىات نظرية ؿبددة يف تفسَت ظاىرة اؽبجرة، وفيما يلي نعرض بعض ىذه النفس...اخل، وعليو قبد 

 االذباىات النظرية يف ما يلي: 
 الفرع األول: المقاربة االقتصادية لظاىرة الهجرة.

يذىب أنصار التفسَت االقتصادي إذل جعل العوامل االقتصادية اؼبفسر األساسي لظاىرة اؽبجرة، ورغم أن 
التضخم، قلة يف ؾبتمع اإلرسال مثل البطالة،  ةدالطار تصادي يستوجب النظر إذل العوامل االقتصادية البعد االق

                                                           
1-Tizianacapono and Marenborket, The local dimension of migration policy making 

(Holand : Amsterdam university  press, 2010), P 221.  

 
 يقوم التفسَت اعبغرايف على نقطتُت: *
 الطرد من اؼبوطن األصلي بسببأحدنبا يرتبط بتفسَت  -

 وثانيهما ترتبط بتحديد ؾبتمع االستقبال -

الظروف بالنسبة للنقطة األوذل يقوم التفسَت اعبغرايف على افًتاض أن شبة توازن بُت خصائص اؼبنطقة وخصائص سكاهنا، فاعبغرافيون يرون أن 
دبقتضيات اعبغرافية والفيزيقية لكل منطقة تسمح باالحتفاظ بعدد ؿبدد من السكان، وأن أي عدد يزيد منهم عن العدد اؼبسموح يصبح عددا زائدا ىبل 

 الظروف اعبغرافية للمنطقة، ومن شبة فإن اؼبخرج الوحيد أمام ىذا العدد ىو اؽبجرة.
اعبغرافية تفسَتا ؽبا، فهي اختبار ؾبتمع االستقبال للمهاجر، حسب اؼبنطقة اليت يهاجر إليها يف ضوء أما النقطة الثانية اليت تقدم النظرية 

النبات... اخل( مع  -اؼبناخ -خصائصها اعبغرافية، حيث يرى اعبغرافيون أن اؼبهاجر ىبتار منطقة االستقبال يف ضوء سباثل ظروفها اعبغرافية االتضاريس
 آخر اىتم بو اعبغرافيون يف ربديد اؼبهاجر ؼبنطقة اعبذب اليت يهاجر إليها وىو عامل اؼبسافة. ناك عاملىو  ظروف اؼبنطقة األصلية.

دراسة ميدانية للطلبة المقبلين على التخرج:  -"أثر ضغوطات الحياة على االتجاىات نحو الهجرة إلى الخارجنصَتة صاحل:  انظر في ذلك:
ماجستَت يف علم النفس االجتماعي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم النفس وعلوم الًتبية ، مذكرة جامعة مولود معمري بتيزي وزو"
 .150 -149، ص ص 2011، 2010تيزي وزو، ،واألرطوفونيا، جامعة مولود معمري 
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فرص التوظيف والعوامل االقتصادية اعباذبة يف ؾبتمع االستقبال أيضا، إال أن معظم التفسَتات االقتصادية للهجرة 
 1تركز على العوامل االقتصادية يف ؾبتمع اإلرسال فقط.

 سيات تتمثل يف:احاب التفسَت النظري من ؾبموعة من األسينطلق أص
إن حدوث ظاىرة اؽبجرة يرتبط بعوامل طاردة وعوامل جاذبة، ففي حالة العوامل الطاردة قبد أن اغبالة  -1

عوامل جذب  إذل مغادرة وىجرة بلده األصلي، باعتبارىااالقتصادية اؼبتدنية يف اؼبوطن األصلي للمهاجر تدفع بو 
 وكسب. 

ن سلوك اؼبهاجر يساير دائما مبوذج تعظيم اؼبنفعة والذي يفًتض أن اؼبهاجر يستهدف تعظيم اؼبنفعة إ -2
 من خبلل قيامو باؽبجرة. االقتصادية

، Goerz 1970 ،Beard1944 ،Bavenker 1991مثل  اؼباركسيُتكما قبد أن العديد من 

يف قضية اؽبجرة وسياسة اؽبجرة بصفة عامة، وىذا  ينطلقون من اعتبار أن العامل االقتصادي ىو اؼبسلمة الرئيسية
 2لزيادة وتعظيم األرباح واؼبكاسب من خبلل يد عاملة أقل شبنا.

كما أن اؽبجرة تعترب جزء من تطور النظام  .فاؼبهاجرون يعتربون دبثابة جيش احتياطي للقطاع الصناعي
 الرأظبارل، وىذا من خبلل التقسيم الدورل للعمل.

اركسي الذي ينطوي ربت التفسَت االقتصادي لظاىرة اؽبجرة يرتكز على العديد من العناصر واؼبنظور اؼب
 3أنبها:

تعترب اليد العاملة اؼبهاجرة جزء من بنية الرأظبالية، واليد العاملة اؼبهاجرة ما ىي إال يف خدمة الطبقة  -1
ق اليد العاملة مرار، هبدف اغبفاظ على تدفالرأظبالية اغباكمة، وعليو فالرأظباليُت يعملون على تشجيع اؽبجرة باست

 اؼبهاجرة الرخيصة.

عاملة تساعدىا على توسيع عملية تراكم رأس  إنو وحسب اؼبنظور اؼباركسي فإن اؽبجرة تزود الرأظباليُت بيد -2
 اؼبال من خبلل البفاض تكاليفها.

                                                           

. 28، ص مرجع سبق ذكرهقبيب سويعدي،  - 1
 

2-Eytan Meyers, "Théories of international immigration Policy- A comparative 

Analysais",international migration review, vol 34, No. 4 witer 2000, P P 12- 47.  

.26 -25(، ص ص 2002ااالسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  2، طانتروبولوجية المهاجرون: دراسة سوسيوعبد اهلل عبد الغٍت غازل،  - 3
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رأظبالية، وىذا للعاملة يف الدول اكذلك يعترب اؼبنظور اؼباركسي اؽبجرة أداة ػبلق االنقسامات داخل الطبقة ا -3
من خبلل  "أنجلز"و "كارل ماركس"كل من   دهما هبعل الطبقة اؼبالكة تستفيد من ىذه االنقسامات، ىذا ما أك

 من انقسامات لصاحل الطبقة الرأظبالية. وااليرلنديُتما شاىداه بُت االقبليز 

ذلك أن اليد العاملة اؼبهاجرة تعطي اغبلول كما قبد أيضا أن الرأظبالية العاؼبية تشجع على اؽبجرة، 
 1لؤلزمات اليت ربل بالنظام الرأظبارل من خبلل ما يلي:

 إمكانية التحكم يف اليد العاملة اؼبهاجرة بسهولة والعمل على إقصائها من مراحل الركود. -1

لل من إمكانية حدوث تستهلك اليد العاملة اؼبهاجرة نسبة أقل مقارنة باليد العاملة احمللية، وعليو فهي تق -2
تضخم، خاصة يف مرحلة التوسع الرأظبارل، باعتبار اليد العاملة اؼبهاجرة تكون دبثابة األجَت الذي ىبتفي بانتهاء 

 العمل اؼبوكل إليو.

إن اؼبنظور اؼباركسي اؼبفسر لظاىرة اؽبجرة، ال يتوقف عند اؼباركسية الكبلسيكية بل قبد أن اؼباركسية 
اؼبنظرين العديد من أعمال تمد معظم مسلماهتا ومنطلقاهتا من الكبلسيكية واليت تعتمد على اعبديدة واليت تس

قبدىا ، Wallenstein 1990 ،Mosa Wask portes 1974 ،Walton pertas 1981أمثال: 
للعمل، تعتمد على تفسَت ظاىرة اؽبجرة انطبلقا من بنية النظام الدورل، وذلك من خبلل اعتبار أن التقسيم الدورل 

وانقسام دول العادل إذل دول اؼبركز واحمليط، أي أن دول اؼبركز ىي الدول اؼبصنعة تعمل على تشجيع اؽبجرة، 
 2وخاصة ىجرة اليد العاملة هبدف اغبفاظ على معدالت اإلنتاج.

 الفرع الثاني: المقاربة السياسية لظاىرة الهجرة.
تتحكم فيها ؾبموعة من السياسات،   تنقل بُت الدول اؽبجرة ىي عمليةZolberg 1981حسب

ال تستطيع تفسَت ؼباذا  -اؼبقاربة االقتصادية-كالسياسة اليت ربدد العبلقة بُت الفرد والدولة، ؽبذا فاؼبقاربة السابقة 
ىبتار عدد كبَت من األشخاص عقبلنيا اؽبجرة إذل دول أخرى من عدمها. فهو يقول أن كل دولة ؽبا ؾبتمع 

وحدوده االجتماعية تتوافق مع اغبدود اؼبعًتف هبا يف القانون الدورل، وعلى ىذا فإن اؽبجرة  متجانس إذل حد ما،
تشكل تبادال بُت الدول من خبلل "نقل االختصاص"، ذلك بسبب أن اؼبهاجرين ليسوا أعضاء يف اجملتمع 

                                                           
1-Eytan Meyers, op cit, P 6.  
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اء للقاعدة اليت تقول أن األصلي، ولكن أصبحوا أعضاء يف البلد اؼبضيف، ويف ىذا السياق فاؽبجرة تعترب كاستثن
 1اجملتمع لديو قرارات اجتماعية وثقافية ال يبكن التخلي عنها.

ينبغي أن والتي  ااػبارجية(,من خبلل ىذا ينصب ربليل ىذه اؼبقاربة على ربليل عوامل اؽبجرة الدولية 
عادل اؼبعاصر يبكن أن ينظر إليو  الطابع االستثنائي ؽبذه الظاىرة يف إطارىا التفسَتي، فتنظيم التأخذ بعُت االعتبار 

 كمجموعة تتكون من عنصرين:
يتمثل يف األشخاص الذين يسعون إذل ربسُت شروط معيشتهم عن طريق ازباذ قرار  العنصر األول: -

 اؽبجرة.

يتمثل يف الدولة اليت يتعُت عليها ضمان ربقيق األىداف اعبماعية من خبلل التحقق من  العنصر الثاني: -
نفقات باإلضافة للوضع السياسي. ويتحقق ىذا من خبلل سياسات اؽبجرة اليت تساعد يف االيرادات وال

نقض التوتر السياسي داخل البلد األصلي، وكثَتا ما تواجو الدول مأزق مصاحل األفراد الذين يسعون إذل زيادة 
ساسي القائم بُت اؼبصاحل وتعزيز رفاىيتهم، واؼبصاحل الوطنية، ونتيجة لذلك ترتبط اؽبجرة الدولية بالتوتر األ

 2الفردية واؼبصاحل الوطنية.
على الرغم من التوتر إال أنو يف بعض اغباالت تتوافق اؼبصاحل الفردية مع اؼبصاحل اعبماعية، ويف ىذا 
السياق فإنو يبكن خيار اؽبجرة، وىو اغبل الذي يسمح للمهاجرين بتحسُت وتطوير مستوى معيشتهم ومستوى 

 3لباقيُت يف البلد األصلي، والدول تستفيد من اؼبوارد اليت وبوؽبا اؼبهاجر إذل بلده األصلي.معيشة األقارب ا
 الفرع الثالث: المقاربة الواقعية لظاىرة الهجرة. 

والواقعية اعبديدة من أىم اؼبنظورات يف دراسة  ،الواقعية الكبلسيكية: تعترب اؼبقاربة الواقعية بشقيها
عترب أن العبلقات الدولية ما ىي إال صراع على القوة والنفوذ بُت الدول، وىذا حسب العبلقات الدولية، فهي ت

Voitti and Kamppi 1987،:4إذ قبد أن الواقعية تركز على أربعة تصورات أساسية ىي 
 كما تعترب الوحدة األساسية يف التحليل.،اؼبهم  تعترب الدولة البلعب األساسي و -1

 وأيضا كوحدة مندؾبة. ،واحد يواجو العادل اػبارجي ينظر إذل الدولة كوحدة والعب -2

                                                           

.75، ص سبق ذكرهعبدالنور بلميمون، مرجع  - 1
 

2- Stephen Syrett and Michal Lyons, "Migration: New Arrivals and local economies" ,Local 

Economy 22,2007, no04,(2007) ,P 325. 
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 اؼبصلحة. الدولة العب عقبلشل يبحث عن تعظيم اؼبنفعة و -3

 يف أجندة السياسة اػبارجية. األمن القومي يعترب العنصر األساسي واغبيوي -4

ة اعي، االجتموعليو فإن الواقعية تركز على قضايا الصراعات بُت األمم، وتعترب اعبوانب االقتصادية
1والثقافية أقل أنبية أمام اؼبصلحة والقوة العسكرية.

 

وعليو يرى ىذا اؼبنظور أن الصراع بُت األمم والبلدان دبا فيها اعبانب العسكري، قد أثر بشكل مباشر 
على سياسات اؽبجرة، كما أدى إذل اؼبسانبة يف وضع قيود على اؽبجرة، وىذا مثل ما قامت بو الواليات اؼبتحدة 

 .test actيكية يف العمل جبواز السفر والتأشَتة طيلة اغبرب العاؼبية األوذل، وىو ما عرف يف األدبيات باسم األمر 
وأيضا قبد أن اغبروب والصراعات تؤدي بالبلدان إذل منع اؽبجرة أو تشجيعها، ففرنسا بعد اغبرب العاؼبية 

د من اؼبستويات، عملت على تشجيع اؽبجرة، الثانية، وخاصة بعد خروجها من اغبرب خبسائر كبَتة على العدي
وىذا ألجل إعادة البناء القوة خشية من مواجهة غزو أؼباشل جديد، فقد أنتجت ىذه السياسة تدفق اآلالف من 

 اإليطاليُت واإلسبان والربتغاليُت.
ب، كما قبد أيضا أن إسرائيل ولدوافع أمنية وهبدف زيادة تفوقها العسكري يف ظل صراعها مع العر 

سعت إذل العمل على تشجيع اؽبجرة إليها من ـبتلف الدول األوروبية واألمريكية، وىذا لتجنب تدشل اؼبستوى 
الديبوغرايف أمام البلدان العربية، وأيضا قبد أن طيلة اغبرب الباردة عملت الديبوقراطيات الغربية على تفضيل 

 ة االشًتاكية واأليديولوجية السوفيتية.البلجئُت من البلدان االشًتاكية هبدف بناء جبهة ؼبعادا
فالعبلقات بُت الدول واؼبصاحل اؼبتداخلة فيما بينها تؤثر مباشرة على ظاىرة اؽبجرة. فحسب اؼبنظور 
الواقعي فالسياسة اػبارجية للدولة السيدة صاحبة السيادة الكاملة ىي اليت ربدد شروط دخول وخروج الرعايا 

 2األجانب.
 مقاربة النظامية لظاىرة الهجرة.الفرع الرابع: ال

اق والًتكيز على الدمج طإنو ومع تأثَت اغبداثة اتسمت اؼبناقشات بشأن ظاىرة اؽبجرة باالنفتاح واتساع الن
بُت الرؤى النظرية للعديد من التخصصات اؼبختلفة. فالنماذج اغبالية أصبحت ؾبتمعة ومدؾبة يف أطر نظرية أىم، 

من أوذل ىذه النماذج، حيث ترى أن ظاىرة اؽبجرة ذبمع عددا مهما من النماذج  وتعترب اؼبقاربة النظامية
واؼبقاربات، فنظام اؽبجرة عبارة عن ؾبموعة دول مرتبطة بتبادالت اؽبجرة، وىو نظام يتسم بالديناميكية إذل حد  

                                                           
1-Marie Claudesmouts, op  ,cit, P 256.  
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ولذلك تضم كبَت من خبلل تشغيل ـبتلف الشبكات اليت تضم أعوان اؽبجرة يف ـبتلف مستويات التجميع، 
 1نظرية أنظمة اؽبجرة مستويُت للتحليل:

 األول على مستوى البلد األصلي. -

 والثاشل على مستوى البلدان اؼبستقبلة مع ؿباولة توحيد اؼبسافة اؼبوجودة بُت البلدان. -

 2وعليو يبكن القول أن اؼبقاربة النظامية يف تفسَتىا لظاىرة اؽبجرة تعتمد على طبس عناصر أساسية:
ؽبجرة: فضاء موحد يغطي البلد األصلي ويشرح أسباب مغادرتو واآلثار اليت تنبغي تقليلها مع شكل ا -1

 األخذ بعُت االعتبار اؼبساحة اؼبوحدة.

اؽبجرة ليست إال نوعا من العبلقة اليت ذبمع اؼبناطق األصلية باؼبناطق اؼبستقبلة، فهي العملية اليت تتم  -2
 التارىبية، الثقافية أو االقتصادية واليت غالبا ما قبد جذورىا يف التاريخ. بطريقة مًتابطة مع غَتىا من العمليات

 اؽبجرة يبكنها التطور مع الوقت، وبالتارل إحداث تغيَت يف تدفقات اؽبجرة والتأثَت على مناطق معينة. -3

اؽبجرة،  للدولة دور ىام تقوم بو يف عملية اؽبجرة، إما من خبلل سياسات اؽبجرة اليت ؽبا أثر مباشر على -4
أو السياسية مع الدول األخرى اليت وبتمل أن تؤثر فيها بطريقة  االسًتاتيجيةأو عن طريق العبلقات االقتصادية 

 غَت مباشرة.

ربديد الوسائل اليت من خبلؽبا يبكن للقوى االقتصادية الكلية التأثَت على ظاىرة اؽبجرة، أحد ىذه الوسائل  -5
دقائهم إضافة إذل العوامل على اؼبستوى اعبزئي بُت اجملتمعات صوعائبلهتم وأ يبثل شبكات الروابط بُت اؼبهاجرين

 .األصلية واؼبستقبلة

دبا أن اؽبجرة ىي الفضاء اؼبوحد الذي يغطي يف آن واحد البلد األصلي واؼبستقبل، فمن اؼبهم التحليل 
النظامية كعنصر توحيد للمسافة ما على اؼبستوى اعبزئي والكلي لفهم تطورات اؽبجرة. النظر للشبكات باؼبقاربة 

بُت البلد األصلي واؼبضيف، يسمح لنا بإظهار أن اؽبجرة تربط بُت أراضي الوصول واالستقرار مع أراضي اؼبغادرة 
 من خبلل شبكات اؽبجرة وتسيَت نقل اؼبوارد لبلد اؼبنشأ اليت يبكن استخدامها لصاحل التنمية. 
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2-Hania Zlotnik, "Migrant : Rights, Forced Migration and Migration policy in Africa :" paper 

presented at the Migration in comparative perspective conference, Johannesburg, 2003.  
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 واالجتماعية لظاىرة الهجرة.  ةالثقافيالفرع الخامس: المقاربة 
ىبتلف التفسَت االجتماعي للهجرة عن التفسَتات السابقة، من حيث أنو تفسَت غَت حتمي، فهو ال يركز 
على عامل وحيد يف تفسَت اؽبجرة ىذا من ناحية، وناحية أخرى فهو ال يركز أيضا على عوامل الطرد وحدىا بل 

ملة، فَتى اؼبهاجرون على أهنم حلقة وصل تربط بُت ؾبتمع اإلرسال وؾبتمع نظرة متكا ينظر إذل اؽبجرة واؼبهاجرين
ؾبتمع تلقي بأثرىا على اؽبجرة واؼبهاجر وربدد قرار اؽبجرة واذباىها  ، وأن الظروف السائدة يف كلاالستقبال

ليو على "ما دبعٌت أنو يف استخبلص ما يتوصل إ ،ومدهتا وعوائدىا...اخل جبانب أنو يعتمد أساسا على الواقع
واؼبتمثلة  واألنثروبولوجيايقولو" وعلى "ما يفعلو" اؼببحوثُت، وذلك من خبلل أدوات البحث يف علمي االجتماع 

يف اؼبقابلة واالستبيان اؼببلحظة باؼبعاينة وغَت ذلك، ويشَت أحد االجتماعيُت إذل ذلك عندما يقول أنو وباول أن 
وؼباذا ال يهاجر من ال يقدم على اؽبجرة، ويقول أنو يعتمد ىنا على  ،من يهاجر من الناس ،يفسر ؼباذا يهاجر

سيهاجرون مستقببل وبعد فًتة وجيزة، عموما يعتمد التفسَت االجتماعي على سؤال اؼبهاجرين احملتملُت، ؼباذا 
 1النظرية الثقافية والنظرية االجتماعية نظريتُت:

 أوال: المدخل الثقافي لتنظيم الهجرة.
ار ىذا اؼبدخل على أن الثقافة اػباصة باجملتمع ىي اؼبسؤولة إذل حد كبَت عن اؼبيل العام يعتمد أنص

للهجرة داخل اعبماعة، رغم أن التفاصيل اؼبطبوعة عن مصدر اؽبجرة وسرعتها أو بطئها قد تتأثر بعوامل عدة 
ونظامو، وعموما فإن ما ىو مبلزمة أو بادية على السطح، فإن النسق األساسي للهجرة ىو جزء من شكل اجملتمع 

دائم وثابت، ىو أن انتقال الناس أو ربركهم وىجرهتم داخل أو خارج حدود اجملتمع إمبا وبدث المتزاج الثقافة 
ويقسمها والدوافع االقتصادية ونفس العوامل اؼبؤثرة يف حجم السكان باؼبنطقة، ىي نفسها تقريبا ؿبركات اؽبجرة، 

 2ايف.ثققية للمنطقة، تأثَت النظام االقتصادي والتأثَت الالبعض إذل اػبصوصيات الفيزي
 ثانيا: نظرية التنظيم االجتماعي.

 Social organizationalيقدم نظرية التنظيم االجتماعي للهجرة  Mongalam أن قبد

théory  نظامو ويقول فيها أن كل ؾبتمع إمبا يبر دبرحلة من التغيَت االجتماعي، يوضحها اختبلف وضع اجملتمع و
االجتماعي يف فًتتُت ـبتلفتُت، وذلك بالنسبة إذل التغَتات يف كل أنساقو الثبلثة، ويعٍت هبا النسق الثقايف 
واالجتماعي ونسق الشخصية، ويف ىذه العملية تأخذ اؽبجرة دورىا الذي يبكن زبيلو كعملية حفظ التوازن 
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ويف نفس الوقت تعطى ألعضائو طرقا ليتخلصوا من  الديناميكي للنظام االجتماعي عند اغبد األدسل من التغَت،
وأن اؽبجرة تؤثر وتتأثر بالنظام االجتماعي لكل من منطقيت اعبذب والطرد، وكذلك القيم الثقافية،  ،حرماهنم

ونسق اؽبجرة يشتمل على ثبلثة عناصر تتمثل يف اؼبنطقة  ،وأىداف اؼبهاجرين ومعايَتىم تتغَت أثناء ىذه العملية
 1، وىذه العناصر تتداخل يف عملية ديناميكية.نفسهماالطرد( وؾبتمع منطقة ااعبذب( مث اؼبهاجرين األصلية 

 الفرع السادس: المقاربة المفسرة لظاىرة الهجرة من منظور العولمة. 
العقدين اؼباضيُت قبد أن بعض الباحثُت قد تكلموا على أن العوؼبة ستطرح ربديات جديدة على طيلة 
 من خبلل قدرهتا على مراقبة اغبدود واغبركة عرب اغبدود. الدولة، وذلك

اصبع تقريبا صبيع الدراسات على أثر العوؼبة على اؽبجرة وسياسات اؽبجرة، وذلك من خبلل صعوبة مراقبة 
اؽبجرة، ومع التحول الذي عرفتو الدولة اغبديثة يف ظل العوؼبة، وربت تأثَت التحول يف مفهوم السيادة، فقد ظهرت 

اعل جديدة تعترب كجماعات ضغط تعمل على التأثَت على اؽبجرة وسياساهتا مثل منظمات حقوق اإلنسان فو 
 2واالقتصاديات السياسية.

قد اعترب بأن اؽبجرة الدولية ىي جزء مهم من العوؼبة وظبة خاصة هبا،   (Casthes 1998)وحسب 
واألفكار، فبلبد من أن تنفتح أمام حرية تنقل  وإذا ما رحبت اغبكومات واستجابت غبرية تنقل األموال والسلع

 األشخاص.
قد اىتموا دبفاىيم جديدة Sogsal , jacabson ويف نظرية العوؼبة اؼبفسرة لظاىرة اؽبجرة قبد أن كل 

 Transnationalواؼبواطنة العابرة للقومياتTransnational migrationمثل اؽبجرة غَت القومية

Citizenship. 
العوؼبة قد أصبحت تطرح ربديات كبَتة ر فهذه اؼبفاىيم اعبديدة اليت انبثقت مع عص فحسب الباحثُت

على الدولة، وخاصة يف مفهوم السيادة، ففي قضية اؼبواطنة فهو يعترب أنو من الصعب دبا كان يف عصر العوؼبة أن 
 3تستمر الدولة يف العمل على وضع قيود أمام اؽبجرة.

 Pureهجرةللة اؽبجرة من منظور العوؼبة تنبثق نظرية التحرير اػبالصة وضمن اؼبقاربة اؼبفسرة لظاىر 

libertarian théory of immigration . اغبقوق الفردية أي وترتكز ىذه النظرية على مفهوم

                                                           

.36 -35، ص ص سبق ذكرهقبيب سويعدي، مرجع  - 1
 

2-Eytanmeyers, op.cit, P 1267. 

.33، ص سبق ذكرهقبيب سويعدي، مرجع  - 3
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دبعٌت ؿبورىا ىو الفرد بغض النظر على االنتماء، وأيضا تركز على أنبية أن تعمل الدولة على ضرورة عدم الفصل 
ىو ؿبلي أصلي يف منظومة الدولة، وبُت ما ىو مهاجر، وسبيز النظرية بُت ثبلثة أنواع من سياسات اؽبجرة بُت ما 

 اليت تنتهجها الدولة وىي:
 ترتكز على عدم مراقبة اغبدود.  free immigrationاؽبجرة القائمة على اغبرية -

الغَت مدؾبُت ضمن  فهي تقوم على إقصاءinvited immigration اؽبجرة القائمة على الطلب  -
 الربنامج.

فدور الدولة اؼبطبقة ؽبذه السياسة ىو العمل restricted immigration على التقييد اؽبجرة القائمة -
 على إبعاد الغَت مرغوب فيهم من الطبقات اؼبهاجرة.

 فاألساس النظري ؽبذا اؼبنظور ينطلق من مسلمات أساسها أن كل األفراد متساويُت يف اغبقوق وخاصة
وترجع النظرية إذل أن اغبق يف اؼبلكية على أنو حق كوشل، إذا دل يكن يهدف إذل سلب الغَت  ،اغبق يف اؼبلكية

وأن ىذا اغبق ال يبكن أن وبد أو ينزع حبجة اغبدود والسيادة، فحسب النظرية أن اغبق يف فبارسة  ،فبتلكاهتم
وبق أن يسلب بضرورة اغبصول على قطعة من ال  A إذلB أو دعوة A من  Bأو الزواج  A و Bالتجارة بُت 

 1ورق تتمثل يف جوازات السفر أو التأشَتات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- Jam krepelka, "a pure libiration théory of immigration", Journal or libertarian. 
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 دوافع ىجرة الجزائريين إلى فرنساالمبحث الثاني: أسباب و 

ىذه اؽبجرة اليت دل تنقطع منذ  ،ىناك عدة أسباب دفعت ومازالت تدفع باعبزائريُت إذل اؽبجرة كبو فرنسا
 ومنا ىذا.إذل غاية ي ،1830

ال ىبتلف العديد من الباحثُت على أن األسباب االقتصادية ىي الدافع الرئيسي ؽبجرة اعبزائريُت، غَت أن 
الواقع أثبت أن الدوافع االجتماعية والسياسية والتارىبية كلها عوامل متشاركة ومتداخلة يف صنع ظاىرة اؽبجرة 

 والتحكم يف حجمها ومداىا من فًتة إذل أخرى.
 أىم أسباب ودوافع ىجرة اعبزائريُت إذل فرنسا ما يلي:ومن 

 *للهجرة الجزائرية الى فرنسا المطلب األول: األسباب والدوافع االقتصادية
يعترب تدفق اؼبهاجرين اعبزائريُت إذل فرنسا ألسباب اقتصادية من أىم الدوافع اليت ركز عليها اؼبتخصصون 

اعبانب االقتصادي يف ربليل أسباب التدفقات  وبتلهاكانة اليت يف قضايا اؽبجرة، وظهر ذلك من خبلل اؼب
البشرية، خاصة ما يتعلق بالبطالة اؼبرتفعة ووجود نسبة ال يستهان هبا فبن يعيشون ربت خط الفقر، وترتكز ظاىرة 

1انتقال العمالة ورغبة اجملموعات البشرية يف ربسُت مستويات معيشتها.
 

 

 

                                                           
ة أحجمت من األسباب االقتصادية كذلك خبلل اغبقبة االستعمارية أن اليد العاملة فاقت فرص العمل اؼبتوفرة، باإلضافة إذل أن السلطات الفرنسي*

ودل تتغَت ىذه على التصنيع يف اعبزائر وذلك من أجل إبقائها تابعة لبلقتصاد الفرنسي إضافة إذل عدم قبول رجال األعمال الفرنسيُت استثمار أمواؽبم، 
ذل االىتمام بالفبلحة غَت أن النظرة إال بعد اغبرب العاؼبية الثانية، عندما قررت اغبكومة السماح بالقيام بصناعات حقيقة، وانعدام الصناعة أدى إ

م، كما قامت السلطات الفرنسية بتدمَت 1956من قيمة احملاصيل الزراعية سنة  %65اؼبشكلة ىنا أن األراضي اعبزائرية اػبصبة يف أيادي اؼبعمرين 
ة والضريبة وارتفاع أسعار اؼبواد األولية واعبلود واألخشاب أكثر توجها كبو التصدير ربت ضغط التجار ف الصناعة التقليدية، حيث أصبح إنتاج األصوا

 بالنسبة للحرفيُت.
صادرة ونرجع القول أن أىم أسباب اؽبجرة ىي مصادرة األراضي من الفبلحُت ومنحها للمعمرين أو الشركات االستعمارية الكربى، حيث كانت ىذه اؼب

 عن طريق القوة ربت حجج واىية.
 والذي دفع باعبزائريُت إذل اؽبجرة.، اعبزائر، بينما كانت مرتفعة يف فرنسا مقابل حجم األسرة اعبزائريةىذا وباإلضافة إذل البفاض أجور العمال ب

 .155(، ص ب س نااعبزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  2، طدراسة تحليلية –العمال الجزائريين في فرنسا : عمار بوحوش، أنظر إلى
، مذكرة ماجستَت يف تحليل لمحتوى عينة من الصحف" –نية لظاىرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر "معالجة الصحافة الوطضبزة قدة،  -1

عنابة،  -االتصال والتنمية اؼبستدامة للمؤسسات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علوم اإلعبلم واالتصال، جامعة باجي ـبتار
 .  108، ص 2011، 2010
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 ةالفرع األول: مشكلة البطال
من العوامل االقتصادية يف طرد اؼبهاجرين من بلدىم األصلي، ويبكن صبع ىذه العوامل يف  تساىم العديد

، إمبا ىي نتيجة يسود فيها البلأمن اإلنساشل الذي ةيعبثالشعور بالبلأمن، حيث أن الرغبة يف مغادرة الوطن ليست 
 لة البطالة.ك مش.والذي تعود اسبابو االساسية اذليشمل البلأمن االقتصادي 

يقصد بالبطالة باؼبفهوم االقتصادي التوقف عن العمل، أي أن يصبح اإلنسان عاطبل عن العمل، وحسب 
 و "ىو كل قادر عن العملتوصيات منظمة العمل الدولية وإصباع االقتصاديُت واػبرباء فإن العاطل والبطال: 

، وقد كن دون جدوى في ايجاد ىذا العمل"عنو ويقبلو عند مستوى األجر السائد ولراغب فيو، يبحث 
 1تكون البطالة حقيقية أو بطالة مقنعة كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة جزئية أو موظبية.

وتعد البطالة من بُت أىم اؼبشاكل االقتصادية اليت تعاشل منها صبيع اقتصاديات دول العادل، خاصة بعد 
أصبحت الدول اؼبتقدمة ىي األخرى تعاشل من أزمة البطالة االواليات  ، أين2008حدوث األزمة اؼبالية العاؼبية 

تتميز نسب البطالة يف الدول النامية  2، %6,7، وباقي دول االرباد األورويب %5,8، بريطانيا %6,5اؼبتحدة 
اليت  بارتفاعها عن تلك النسب يف الدول اؼبتقدمة، فبا هبعلها أخطر نتيجة للظروف االجتماعية واالقتصادية

 يعيشها أفراد تلك اجملتمعات، ؼبا ؽبا من آثار اجتماعية وخيمة على مستوى الفرد واجملتمع.
تظهر البطالة عند اختبلل التوازن يف قوى العرض والطلب يف سوق العمل، أين تعترب نسب البطالة أىم 

 ؼبستويات الطبيعية للبطالة.مؤشرات ومقاييس ذلك السوق، كما تعترب النسبة بُت ثبلث وست باؼبائة يف حدود ا
سنة عانت اعبزائر ىي األخرى وال تزال تعاشل نسب مرتفعة للبطالة، فالفًتة السابقة غبدوث أزمة النفط 

كبَت من األيدي العاملة. وبالتارل   قدشهدت اعبزائر موجة استثمارات كربى، ساعدت على امتصاص   ،1985
شهدت نسبة البطالة مبوا متزايدا، حيث  1985مع حلول سنة  البفاض نسب البطالة ؼبستويات مقبولة، ولكن

أصبحت اغبكومة عاجزة عن خلق مناصب شغل، وذلك نتيجة لتقلص ايرادات الدولة، وبالتارل تقلص 
كما انعكست عن اإلصبلحات اؽبيكلية   3االستثمارات اليت كانت يف وقت سابق سبتص أعدادا كبَتة من البطالُت.

تسعينات، مستويات جد مرتفعة لنسب البطالة نتيجة للتسروبات اعبماعية ة اعبزائرية خبلل الاليت تبنتها اغبكوم
، عرف االقتصاد اعبزائري 2000لعمال اؼبؤسسات العمومية، قصد تقليص نفقات الدولة، ومع حلول عشرية 

                                                           
، مجلة االقتصاد الخليجي، ي"أساسيات اؽبجرة والعمل وأثرىا على بطالة اؼبواطنُت يف دول ؾبلس التعاون اػبليج"اعبوارين،  عدنان فرحات -1

 .  04، ص  (2013 ا،13، العدد 2013
.  55(، ص 1991ااعبزائر: ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،  اقتصاد الجزائر المستقلةأضبد ىٍت،  - 2

 

. 45، ص (2006، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون :الكويتاالسياسي للبطالةاالقتصاد رمزي زكي،  - 3
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 بطالة منانتعاشا انعكس على بعض اؼبؤشرات االقتصادية ومن بينها سوق العمل، حيث البفضت نسب ال

. وذلك نتيجة لتطبيق العديد من 2010سنة  %10 مث إذل 2005سنة  %15,30إذل  1999سنة  29%
وكنتيجة كذلك إذل ربسن الوضع األمٍت وربسن الوضعية  1ظاىرة،الالسياسات والربامج للتخفيف من حدة 

 نمية االقتصادية.االقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات واليت بدورىا انعكست على سبويل الت

 %65 عاما واليت تشكل قرابة 25الشبانية دون ارتفاع معدل البطالة لدى الفئة  متويف اآلونة األخَتة 
من إصبارل الشباب العاطلُت  %59,30من إصبارل السكان، وقد بلغت نسبة البطالة يف ىذه الفئة العمرية، كبو

افة إذل ـبرجات النظام التعليمي على اختبلف (، باإلض2015 -2005عن العمل كمعدل متوسط للفًتة ا
عن األطوار  دونامستوياتو، حيث بلغت نسبة البطالُت من خرهبي اعبامعات وضبلة الشهادات العليا لوحدىم 

، وقد انعكس ذلك 2015و 2010من خبلل الفًتة اؼبمتدة بُت %5,15ه التعليمية األخرى معدال متوسطا قدر 
ان لو األثر البالغ يف رغبة خاصة الفئة الشبانية يف اؽبجرة خارج اعبزائر حبثا عن فرص اجملتمع، وك بنيةسلبا على 

 2للعمل.
ليصل  2017ليشهد ارتفاعا ملحوظا سنة  %10,5 بلغت نسبة البطالة حوارل 2016أما يف سبتمرب 

ل ارتفاع يقدر مليون شخص أي مت تسجي 1,508وبالتارل فإن عدد السكان اعبزائريُت البطالُت ىو %12,3إذل 
واليت تندرج كلها ضمن البفاض  ،وىذا راجع إذل العديد من األسباب2016.3مقارنة بشهر سبتمرب  %1,8ب

 أسعار البًتول وأثرىا على سياسة التشغيل يف الببلد.
 وفيما يلي جدول يوضح معدالت البطالة يف اعبزائر.

 

 

 

 
 

                                                           
واقع التشغيل في الجزائر وآليات ، اؼبلتقى الوطٍت الثاشل حول "اإلجراءات والنتائج  –سياسات التشغيل يف اعبزائر " نذير عبد الرزاق وآخرون، -1

 . 47ص ، 2008اعبزائر، جوان  –، جامعة بن يوسف بن خدة تحسينو
 :اجمللس الشعيب الوطٍت ا" 2015وأخر التوجهات لسنة  2014التطورات االقتصادية والنقدية لسنة "التقرير السنوي حملافظ بنك اعبزائر،  -2

 . (2015ديسمرب 
، الشروق أونبلين، نقبل عن اؼبوقع اإللكًتوشل: "2017ارتفاع نسبة البطالة يف اعبزائر خبلل " - 3

 

https://www.echoroukonline.com/01-10-6102(.            تاريخ(  

https://www.echoroukonline.com/?????
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 .2017 -1980من خالل الفترة يوضح تطور معدالت البطالة في الجزائر  :02رقمجدول 
 نسبة مئوية(%الوحدة: )

 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنة
 12 13.2 16.3 13.1 8.4 9.5 11.4 
 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 السنة
 21.7 23.3 18.1 19.7 21.2 23.8 23.2 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
 24.36 28.1 27.99 26.41 28.13 29.29 28.89 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
 27.3 25.66 23.72 17.65 15.25 12.27 13.79 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 11.33 10.17 10 9.96 10.97 9.83 10.6 
 2017 2016 2015 السنة
 10.2 10.5 12.3 

 البة بناءا على بيانات الديوان الوطني لإلحصاء.من إعداد الط المصدر:
خاضعة للوضع  2017إذل غاية  1980من خبلل اعبدول نستنتج أن معدالت البطالة يف اعبزائر منذ 

االقتصادي العام يف اعبزائر واليت بدورىا تنعكس على األوضاع االجتماعية الداخلية خاصة لدى فئة الشباب، أين 
ن أجل ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي ىو الوجهة الواقعية ألغلب عناصر اجملتمع والبحث أصبح البحث عن العمل م

يكون خارج الوطن األصلي كبو وجهة تتوفر فيها الظروف اليت يبحثون عنها. وتسجل ىذه الظاىرة اؼبتمثلة يف 
ت األخَتة طبقة مهمة اؽبجرة يف أوساط الطبقة اؼبتعلمة وتعرف بالكفاءات اعبزائرية واليت أصبحت سبثل يف السنوا

اعبامعات يف الدولة اعبزائرية وإكمال أغلب الشباب لدراساهتم العليا ويف ما يلي جدول  النتشاروواسعة نظرا 
 يوضح ذلك.
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 -2015يوضح انتشار البطالة بين الكفاءات الجزائرية في الفترة الممتدة من :03جدول رقم

2017. 
 سبق لهم العمل  بطالون لم ي بطالون سبق لهم العمل  

حاملي الشهادات  مستوى جامعي الجنس
 الجامعية

 مستوى جامعي حاملين للشهادات

 54000 (%59ا 55000 إناث
 (%58.1ا

69000 
 (%12.8ا

95000 
 (%17.5ا

 26000 ذكور
 (%7.1ا

 38000 (%6.1ا 24000 (%6ا 22000
 (%9.5ا

 81000 المجموع
 (%17.5ا

76000 
 (%16.5ا

 133000 (%9.9ا 93000
 (%14.1ا

 : الديوان الوطني لإلحصائيات.المصدر
نبلحظ من خبلل اعبدول أن أعلى نسبة للبطالة سبس فئة اإلناث، كما نبلحظ أن ىذه النسب تشجع 

 على ىجرة الكفاءات واألدمغة من اعبزائر حبثا عن ظروف أحسن.
ىتمام هبا، نظرا لآلثار السلبية اليت وأصبحت ظاىرة ىجرة الكفاءات يف اعبزائر ظاىرة هبب االنتباه ؽبا واال

 على التنمية دبختلف أشكاؽبا. تنعكس 
ويقصد هبجرة األدمغة تفضيل اؼبتخصصُت من ضبلة الشهادات العليا اؼبدعومة بالذكاء العيش والعمل يف 

 1بلدان أجنبية ويف خدمة شعوب غَت شعوهبم.
ىب البشر واألموال إذل حيث يبكنهم أن يكونوا أنو ويف ظل اقتصاد العوؼبة سيذ "برينر ديفين"ىذا ويرى 

سكو أن ىجرة األدمغة ىي: "نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بُت الدول، يمفيدين، بينما ترى منظمة اليون
، أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا ألن ىجرة العقول -ناحية الدول اؼبتقدمة-يتسم بالتدفق يف اذباه واحد

 2ألحد أىم عناصر اإلنتاج، وىو العنصر البشري.مباشر ىي فعبل نقل 

                                                           
، مذكرة ماجستَت، األكاديبية العربية، "العراق نموذجا -"ىجرة الكفاءات العربية األسباب والنتائجعبد الناصر أضبد عبد السبلم البدراشل،  -1

 .85، ص 2009الدمبارك، 
 .15ص  ،(2008االقاىرة:ىجرة الكفاءات العربية نزيف أم فرص-التقرير اإلقليمي لهجرة العمال العربيةاعبامعة العربية،  -2
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فإن ضعف ميزانية  ،فمن أسباب ىجرة األدمغة يف اعبزائر باإلضافة إذل عامل البطالة كما شرحنا آنفا
يعترب من القطاعات اؼبسؤولة  فالبحث العلمي البحث العلمي من األسباب الرئيسية الطاردة للكفاءات اعبزائرية.

عرفة، إذ يشكل الشريان الرئيسي لئلبداعات التكنولوجية اؼبتضمنة ربويل اؼبعارف اؼبصادق عليها إذل عن إنتاج اؼب
حلول فنية، يف صور أساليب أو طرق إنتاج ؼبنتجات مادية كانت استهبلكية أو استثمارية، وعلى ىذا األساس 

 يقاس تطور الدول دبدى اىتمامو بالبحث العلمي.
كنفقات موجهة البحث العلمي، أما الدول النامية من ناذبها احمللي   %4 إذل 2فالدول اؼبتقدمة زبصص 

 1.%1 تصل فيها النسبة إذل
إن اؽبدف من الدراسة يف اعبامعة ىو التعليم والتكوين، فمن غَت اؼبعقول أن يصبح الطالب اعبامعي باحثا 

تعليمية ال يتعدى فيها  رية جامعاتمن اعبامعات اعبزائ %60 علميا مباشرة بعد التخرج، لذلك جعلت الدولة
فنسبة البحث العلمي  ،من نشاطها بينما بقية اعبامعات األخرى على غرار التعليم %30 البحث العلمي نسبة

من نشاطها، إن ىذا التقسيم مكن اعبامعات التعليمية من الًتكيز واإلبداع يف التعليم أكثر  %05 فيها ال يتعدى
من الباحثُت  %50 حيث أن سبويل األحباث يف اعبامعات ال يغطي سوى .يمن االىتمام بالبحث العلم

 2اعبزائريُت.
ورغم أن الدولة اعبزائرية تبذل ؾبهودا يف تطوير البحث العلمي، إال أن حالة القطاع التزال تشكل سببا 

لعلمي يف اعبزائر ىو رئيسيا يف ىجرة العديد من الكفاءات اعبزائرية إذل اػبارج، فما ىبصص من ميزانية للبحث ا
قدرت ميزانية البحث العلمي  2012أقل من ما زبصصو تونس وتركيا ومصر وغَتىم من الدول العربية ففي سنة 

من  %4 مليار دج، أي ما يعادل 352بلغت اؼبيزانية  2016من الناتج الداخلي اػبام، ويف سنة %0.63ب
فقد خصصت الدولة للبحث  2017أما سنة 3ي اػبام،من الناتج الداخل %1.88 اؼبيزانية العامة للدولة أو

من الناتج احمللي اإلصبارل لتبقى ىذه النسبة قليلة وغَت كافية، %1 مليار دينار لتصل إذل 20العلمي دبا قيمتو 
، ويف بعض الدول مثل سنغافورة %3 واليت ال تستجيب للمعايَت الدولية، حيث اؼبعدل العام الدورل يبلغ كبو

 .%4.5و 4نوبية، تًتاوح بُت وكوريا اعب

                                                           
، اأفريل 02، اجمللد 15، العدد 2016، مجلة االقتصاد الجديد،  "أسباب ىجرة الكفاءات اعبزائرية وآثارىا السلبية على التنمية"فاطمة مانع،  -1

 .279(، ص 2016
: رؤية يف رؤيا، نقبل عن اؼبوقع االلكًتوشل: "البحث العلمي يف اعبزائر"يوسف وبلو،  - 2
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إضافة إذل ضعف اؼبيزانية يف اعبزائر اؼبوجهة للبحث العلمي فإهنا كذلك تعاشل من التسيَت البَتوقراطي 
البحث العلمي، والباقي ينفق على البحث التكويٍت وليس البحث من ميزانية  %60 لئلدارة اليت تأخذ أكثر من

لبحث العلمي مازالت ضعيفة يضاف إذل ذلك عدم تسيَت البحث العلمي ، وؽبذا السبب فإن نتائج ااالستكشايف
وفق اؼبعايَت العاؼبية يف مراكز البحوث، إضافة إذل سوء التسيَت، حيث توزع معظم النفقات على لوازم مكتبية 

 1وتذاكر سفر للمشاركة يف مؤسبرات باػبارج، والقليل ينفق على لوازم البحث العلمي.
 كلة انخفاض الرواتب.الفرع الثاني: مش

ومنها اعبامعات واليت قام فيها العديد من يف اعبزائر، فقد شهدت ـبتلف القطاعات الصناعية واػبدماتية 
األساتذة باالحتجاجات، ومن بُت اؼبطالب اليت رفعوىا ربسُت الوضعية االقتصادية لؤلستاذ اعبامعي برفع راتبو، 

تاذ ال يكفي لتغطية النفقات األساسية كاألكل والشرب واللبس فقبل الزيادة يف األجور، كان راتب األس
األستاذ سكن خاص بو. إذ تعد أسعار  القتناءوالتداوي، وحىت بعد الزيادة ال يزال الراتب اعبديد غَت كاف 

"، LPPلحصول على سكن ترقوي يف اؼبناطق الشمالية بصيغة "السكنات يف اعبزائر من بُت األغلى يف العادل، فل
 800مبليُت و 10مليون سنتيم، وىو موجو لفئة اإلطارات اليت تتقاضى أجرا يساوي أو يفوق  60ب دفع هب

 ألف سنتيم، علما أن النسبة الكبَتة من األساتذة اعبامعيُت اعبزائريُت ال يتقاضون ىذا األجر.
.اخل والذين يعيشون ىذا وباإلضافة إذل طبقات أخرى تعترب من أصحاب اؼبهن الراقية كاألطباء والقضاة..

 293ألف دينار أي ما يعادل  33اليت بلغ فيها متوسط الدخل الشهري للموظف اعبزائري  ،2نفس الوضعية
دوالر شهريا يف  1700دوالر وىو ما يعترب منخفضا مقارنة دبا وبصل عليو اؼبوظف يف دول أخرى إذ يتعدى 

 دول اػبليج.
م من أزمة أسعار النفط إال أن الدول اػبليجية قد شهدت وقد أشار اؼبؤشر األمريكي إذل أنو بالرغ

وتأيت اإلمارات  %5يف السعودية بأكثر من  ، كان أكربىا2017زيادات يف األجور بنسب متفاوتة خبلل سنة 
يف وقت أكد أن متوسط  ، مث الكويت وسلطنة عمان والبحرين خامسا.%4.7 يف اؼبرتبة الثانية تليها قطر بنسبة

دي يف اعبزائر تراجع بسبب األزمة اؼبالية اليت سبر هبا الببلد، مشَتا إذل أن متوسط دخل اؼبوظف الدخل الفر 
اعبزائري يظهر أن ىناك أزمة حقيقية يف اعبزائر، إذ أنو جد منخفض مقارنة بالرواتب يف منطقة اػبليج مثبل. حيث 

                                                           
 ، اعبزائر نيوز، نقبل عن اؼبوقع اإللكًتوشل:"مليار دينار زبصص سنويا للبحث العلمي 20 %1رفع ميزانية البحث العلمي إذل "صارة صويفي،  -1

https://www.djazairess.com/djazairnews/262182017نوفمرب  20 ا). 
.280، 279، ص ص مرجع نفسوفاطمة مانع،  - 2
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إذل ضعف اغبوكمة وسوء التصرف يف  وقد أرجع اؼبؤشر ذلكدوالرا.293أظهر اؼبؤشر أن متوسط الرواتب يف 
اؼبوارد اؼبالية اؼبتأتية من النفط، باإلضافة إذل ارتفاع معدالت الفساد، واألىم من ذلك عدم تنويع اؼبوارد االقتصادية 

 1بعد اهنيار أسعار النفط.
بين فرنسا  2006/ 1999مقارنة بين الراتب األدنى ومتوسط الراتب السنوي  :04جدول رقم

 (.$ر )والجزائ
 2006 1999 الدولة

المتوسط السنوي  $األجر األدنى 
 لألجر

المتوسط السنوي  األجر األدنى
 لألجر

 6940.9 3030.7 6319.3 2956.7 الجزائر
 34501.6 15983.3 27838.67 13039.7 فرنسا

 .50، ص 2009تقرير التنمية البشرية، المصدر: 
( واألجر السنوي اؼبتوسط Salaire minimumسل ايوضح اعبدول مقارنة بسيطة بُت األجر األد

( لكل من اعبزائر اكبيئة طاردة( وفرنسا اكبيئة جاذبة(، وتطور ذلك من سنة Salaire moyen annuelا
، حيث يتوافق األجر األدسل مع رواتب األفراد الذي مستواىم التعليمي ال يتجاوز اؼبستوى 2006إذل  1999

لك تلك اؼبخصصة لعموم، بينما متوسط األجر السنوي يشمل كل الرواتب دبا يف ذاالبتدائي أو اؼبتوسط على ا
 لذوي اؼبستويات الدراسية العليا.

 دوالر أي بنسبة 74وعليو أن تطور األجر األدسل يف اعبزائر يصل بنسب ضئيلة جدا تقدر ب

بقى ىامشية باؼبقارنة بتطور . إنو ورغم تلك الزيادة ت%0.98بينما ارتفع متوسط الدخل السنوي دبقدار 0.25%
 يف األجر األدسل، بينما تطور متوسط األجر السنوي دبقدار%2.26 الرواتب يف فرنسا حيث بلغت الزيادة

 وىو ما يؤىلها ألن تكون بيئة جاذبة لليد العاملة اعبزائرية. 39.2%

 

 

 
                                                           

 ، الفجر، يومية جزائرية مستقلة،"ألف دينار شهريا 33تراجع سبب األزمة اؼبالية اليت سبر هبا الببلد، متوسط دخل اعبزائريُت أقل من "سارة. ن،  -1
 djr/356895https://www.djazairess.com/alfa، نقبل عن اؼبوقع االلكًتوشل:)2017 -03 - (20 
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 *الفرع الثالث: مشكلة الفقر
البطالة، وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون  من أسباب زيادة حجم الفقر ىي انعكاسات ظاىرة

وبالرغم من ربسن اإلطار اؼبعيشي للفرد اعبزائري واعبهود اؼببذولة ، %12.2 ربت خط الفقر يف اعبزائر ما يقارب
يف التنمية البشرية حسب ما يشَت إليو تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي للتنمية البشرية، إال أن ىاجس الفقر 

 ل يهدد اجملتمع اعبزائري، ولعل من أىم أسباب الفقر يف اعبزائر ما يلي:الزا
يف اإلصبلحات الذاتية االقتصادية اليت مرت هبا من خبلل مرحلتُت نبا: ويتمثل برنامج التصحيح الهيكلي:  -

مرحلة إعادة اؽبيكلة ومرحلة استقبللية اؼبؤسسة العمومية واإلصبلحات االقتصادية اؼبدعمة من قبل 
 اؼبؤسسات الدولية.

تعترب برامج التعديل اؽبيكلي واحدة من أىم األسباب اليت أدت إذل تنامي الفقر وازدياده وأدى ذلك إذل 
 1وتفشي البطالة وبالتارل زيادة معدالهتا. ،البفاض مستوى التعلم وزيادة حل اؼبؤسسات وتسريح العمال

ثمانينات إذل ؾبموعة من الصدمات أثرت على الناتج اعبزائر منذ أوائل عقد ال تعرضت الخارجية: الصدمات -
 الوطٍت وعقدت أوضاع ميزان اؼبدفوعات ومن ىذه العوامل ما يلي: 

  لديون فبا زاد من تكلفة خدمة الديون اػبارجية.لارتفاع أسعار الفوائد اغبقيقية 

 مداخيل صادرات  عتراجوسجلت أسعار البًتول البفاض أدى إذل  ،تدىور شروط التبادل للدول النامية
 .1986مليار دوالر سنة  7إذل حوارل  1985مليار دوالر سنة  13اعبزائر من 

  النمو االقتصادي ومبو التجارة الدولية. ركودو اشتداد اغبماية يف الدول الصناعية 

  وأثرىا على االقتصاد اعبزائري.  2008األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة 

                                                           
 %1من ؾبموع الشعب آنذاك، فاؼبعمرون كانوا يبثلون  %75إذل  %65تعود جذور الفقر يف اعبزائر إذل فًتة االستعمار الفرنسي، حيث مست من *

إذل  %65حوارل  فقط من النسبة اإلصبالية للسكان بدخل يًتاوح من الدخل اإلصبارل، بينما كانت نسبة اعبزائريُت الذين يعيشون ربت وطأة الفقر
سنة  %1.4من إصبارل السكان، إن النظام االستعماري حرم الشعب اعبزائري من ثرواتو وىويتو وكذا حقوقو، ومع زيادة النمو الديبوغرايف فمن  75%

 م، ىذه الزيادة السكانية تزامنت مع ركود اإلنتاج فبا أدى إذل اشتداد حدة الفقر.1954سنة  85.2وصلت إذل  1914
 ه الوضعية الكارثية اليت شهدىا الشعب اعبزائري يف تلك الفًتة أدت إذل اؽبجرة إذل فرنسا وبنسب كبَتة.إن ىذ

، مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية زبصص اؼبالية العامة، كلية االقتصاد، جامعة ة الجبائية في الحد من الفقر"س"دور السيا: ليلى يباشل، أنظر إلى
 .178. 177، ص ص 2010، 2009سان، أيب بكر بلقايد، تلم

، كلية اقتصاد التنمية، مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية حالة والية تلمسان" –"أثر البطالة على الفقر في الجزائر ، عبد القادر بلعريب -1
 .  104، ص 2003، 2002االقتصاد، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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  وتبعاهتا يف سياسة التقشف الذي انتهجتها الدولة اعبزائرية وزيادة الفجوة البفاض أسعار البًتول األخَتة
1بُت الطبقات وبروز الطبقة الفقَتة.

 

 رع الرابع: انتشار ظاىرة الفسادالف
يرجع العديد من الباحثُت أسباب اؼبشاكل اليت تعاشل منها اعبزائر يف صبيع اؼبيادين سواء االقتصادية أو 

ظاىرة الفساد اليت أوجدت أرضية صلبة سواء مباشرة بعد االستقبلل أو مع عملية االنتقال  االجتماعية إذل تفشي
القتصاد السوق، اليت كذبت النظرية القائلة بأن الفساد مرتبط أساسا بنمط االقتصاد الذي توجهو الدولة القائم 

الدولة على االقتصاد اعبزائري يف وزبوشل أو عصيب، فلقد سانبت ىيمنة على الريع البًتورل ونظام سياسي تسلطي 
عملية االستثمار الغَت خاضعة لقواعد متينة  ىَتاريكي يسَتمرحلة االقتصاد اؼبوجو على تقوية جهاز بَتوقراطي 

للمراقبة واحملاسبة فبا أعطى ؽبذه البَتوقراطية اؼبسَتة امتيازات عديدة أنبها شراء اؼبمتلكات اليت كانت بيد اؼبستعمر 
2يصة.بأشبان رخ

 

ومن مظاىر الفساد يف اعبزائر ما يعرف بالريع البًتورل وىو االستغبلل االقتصادي للمحروقات، ذلك أن 
الذىب األسود يغذي منذ عشرات السنُت ثقافة ريع حقيقية، بلورت فكر يقوم على اغبساب السذج والسهل 

ة طويلة ال يعرف مصَت عائدات عبمع األموال على حساب مصَت ومستقبل الشعب، والذي ظل وال يزال ولفًت 
النفط، ىذا وباإلضافة إذل أن ربرير االقتصاد اعبزائري ساىم يف إظهار أنواع جديدة من الفساد، األمر الذي  

م 1986باالرتباط اؼبباشر للفساد باالقتصاد اؼبوجو والريعي، ألن البفاض أسعار البًتول لسنة كذب النظرة القائلة 
ه الظاىرة، وإمبا زادت وتفاقمت ىذه الظاىرة، والذي يرجعو العديد من الباحثُت إذل أزمة دل يؤدي إذل البفاض ىذ

اؼبشروعية اليت يعاشل منها النظام ككل، ففي ىذا النوع من األنظمة يصبح الفساد موضة تتبع للحصول على 
ند وصولو للحكم اؼبوارد، وتصبح مكافحتو أمرا صعبا وأحسن مثال ما حدث للرئيس بوضياف عندما تنبو ع

تفشي الفساد يف السلطة فأظهر إرادة قوية حملاربتها ومكافحتها من خبلل تدخبلتو ضد اؼبافيا السياسية واؼبالية، ل
واليت كثَتا ما خدمها عدم االستقرار والفوضى اليت سبر هبا الدولة فقتل بعد ستة أشهر من ترأسو للمجلس األعلى 

 1999.3جوان  29للدولة يف 
                                                           

مجلة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة   البلدان العربية وآليات إنتاجو"،"الفقر يفتوفيق النجفي سادل،  -1
 . 08، ص  (2007 ا،38العدد  ، لبنان،العربية

2-Jolly cécile, "Les cercle vicieux de la revue internationale et stratégique", corruption en 

Algérie, 2001,N43,(2001),p45. 
، رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية، كلية اغبقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، "دور الدولة في التنمية: دراسة حالة الجزائر"مليكة فريبش،  -3

 . 398، ص 2012 -2011اعبزائر، 
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الرغم من اإلصبلحات اليت بادرت هبا الدولة اعبزائرية يف اجملال االقتصادي من انفتاح على اؼبنافسة إنو وب
م، إال أن ىذه 2005والعمل على جذب اؼبستثمرين الذي مس قطاع احملروقات ال سيما قانون احملروقات لسنة 

ُت، كما أن ىذه اإلصبلحات دل اإلصبلحات دل ذبعلو يف بعد عن فضائح أطاحت بوزير القطاع وكبار اؼبوظف
تواكب قطاعات حساسة يف الدراسة فيما ىبص االقتصاد خاصة ما تعلق منو بالنظام البنكي والضرييب، واللذان 
ينتشر فيهما الفساد بشكل كبَت فبا جعلها تدور يف حلقة مفرغة، والدليل على ذلك ما عرفو قطاع البنوك من 

التجاري اعبزائري، وجعلت من العدالة اعبزائرية غَت قادرة على التصدي ؽبذه فضائح كقضية ببنك اػبليفة والبنك 
 الظاىرة لعدم استقبلؽبا الفعلي عن السلطة السياسية باعتبار أن رئيس اعبمهورية ىو القاضي األول يف الببلد.

بدون سياسة  ىذا وباإلضافة إذل أن الطريقة اليت مت من خبلؽبا تطبيق اقتصاد السوق يف اعبزائر: خوصصة
على تشكيل موازية ؽبا، استقبللية بدون إعادة ىيكلة مالية، االلبفاض الرىيب لقيمة الدينار...اخل، دل تساعد 

طبقة حقيقية من اؼبقاولُت والقادرين على االمتثال لقواعد اؼبنافسة الشريفة، بينما أدى ذلك إذل خلق اقتصاد 
من  %17و 16اؼبوازي يبثل حسب تقرير اؼبنظمة العاؼبية للعمل من  وذبارة غَت شرعية، وأصبح االقتصاد البازار

من اليد العاملة، كما ساعد على انتشار آفة الرشوة والعموالت  %50 ويشغل حوارل PIBالناتج احمللي اػبام 
 ساواةمبالبلإضعاف االقتصاد الوطٍت وتقوية الشعور  وواليت تشكل عبئا إضافيا على اؼبشاريع االستثمارية 

 والتهميش، األمر الذي جعل البعض يقول بأن االقتصاد اعبزائري قد انتقل من االقتصاد اؼبوجو إذل اقتصاد القوة.
، 2006اؼبؤرخ يف فيفري  01 -06إنو ورغم القوانُت العديدة اليت شرعت ؼبكافحة الفساد كقانون رقم 

وغَتىا من القوانُت، إال أهنا لوحدىا غَت كافية  واؼبتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو وقانون الصفقات العمومية
كإلزام اإلدارة بالديبوقراطية وآليات اغبكم الراشد، وذلك إذ نعتقد أنو من الضروري تدعيم ذلك بوسائل أقبع  

 1بتعزيز آليات الضوابط والرقابة اليت يبارسها اجملتمع على اغبكام.
دية لعبت دورا ىاما يف تشجيع اؽبجرة اعبزائرية ذباه يبكن القول أن العوامل االقتصا من خبلل ما سبق

فرنسا، بغية ربقيق مستوى معيشي جيد، فالتباين الواضح يف اؼبستوى االقتصادي بُت اعبزائر وفرنسا كدولة 
وىو عامل طارد  ،بُت الطرفُت، ويكون مشجعا للهجرة إذل الدول اليت يكون اقتصادىا متقدما اؽبوةمستقبلة ىبلق 

 للدول األصل.  بالنسبة
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 .للهجرة الجزائرية الى فرنسا المطلب الثاني: األسباب والدوافع السياسية واألمنية
تعترب األسباب السياسية واألمنية من بُت أىم العوامل اليت أدت إذل تسارع وتَتة اؽبجرة اعبزائرية إذل 

اعبزائرية، ومازال ىذا اؼبطلب عند الشباب فرنسا، أين صار أكرب عدد من اعباليات العربية يف فرنسا ىي اعبالية 
والذي أصبح دبثابة حلم عندىم، حبثا عن أوضاع أفضل للعيش، وعلى الرغم من أن األسباب السياسية ىي من 
أكثر العوامل الدافع للهجرة، غَت أهنا ال ترتبط باألوضاع اليت تعيشها الدول اؼبصدرة فقط بل تتجاوزىا إذل 

لة اليت أدت بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة إذل تشجيع اؽبجرة إليها. وعليو سوف نتناول سياسات الدول اؼبستقب
 ىذا اؼبطلب من خبلل ما يلي:

 *الفرع األول: األسباب والدوافع السياسية
تعترب العوامل السياسية من أبرز العوامل اليت أدت إذل حدوث العديد من اؽبجرات على مر التاريخ، 

ظ أن اؽبجرة الدولية أخذت بالتأثر أكثر مع مرور الزمن بالعوامل السياسية على أهنا مسبب حيث أنو من اؼببلح
للهجرة، ويتمثل العامل السياسي يف أن ىناك عمليات تبادل سكان واسع النطاق سبتد بُت دول عديدة، فالعوامل 

 1،اليت تشهدىا الدولة األصليةالسياسية تتمثل يف اؽبجرة كبو بلد أجنيب حبثا عن أوضاع سياسية أفضل من تلك 

                                                           
قيقية والتارىبية اليت جعلت اعبزائريُت يهاجرون إذل فرنسا فتعود إذل اغبقبة االستعمارية وتتمثل ىذه السياسة يف ؾبموعة إذا أردنا العودة إذل األسباب اغب*

امل هم يف التمتع الكالقوانُت الزجرية واالستثنائية اليت حطمت آمال الشعب اعبزائري، حيث اعترب القانون الفرنسي اعبزائريُت كرعايا، فلم يعًتفوا ؽبم حبق
ال يبكن البقاء  باغبريات اؼبدنية والسياسية كمواطنُت، حيث طبقوا "قانون األىارل" والذي أفقدىم حريتهم يف التعبَت، فبا جعل اعبزائريون يكشفون بأنو

 يف وطنهم.
ا السياسية وببقاء الشخصية اعبزائرية كما أن اإلدارة الفرنسية قامت باضطهاد الشخصيات احمللية، اليت كانت تطالب دبقاومة اعبيش الفرنسي، وحبقوقه

منعت من خبللو اعبزائريُت اؼبشاركة يف ىيئة احمللفُت، وبالتارل إقصائهم  1870أكتوبر  24مستقلة عن الشخصية الفرنسية، فقامت بإصدار مرسوم يف 
ذل ذبريد اعبزائر من صبيع اغبقوق السياسية، وقد كانت من العمل السياسي. كما طبقت فرنسا القوانُت االستثنائية على الشعب اعبزائري وىذا ما أدى إ

 تطبق عليهم ؾبموعة من القرارات الصادرة من اؼبراسيم.
م، وافق الربؼبان الفرنسي على القانون 1889وقد سعت فرنسا دائما إذل عزل اعبزائريُت، وحرماهنم من اؼبشاركة يف اغبياة السياسية، حيث أنو يف سنة 

اؼبتحصلُت على اعبنسية الفرنسية، حق التصويت يف االنتخابات البلدية والتشريعية، ولكن كلما ازداد نشاط قادة رجال األحزاب الذي خول لؤلجانب 
ىذا ما دفع العديد من الشخصيات الوطنية مثل  الوطنية والطبقة اؼبثقفة وأظهروا الرغبة يف نيل حقوقهم السياسية إال وازدادت اإلدارة الفرنسية قسوة.

 صارل اغباج بااللتحاق بفرنسا ومواصلة العمل السياسي ىناك, آلن فرنسا كانت أكثر حرية من أرض الوطن.م
ن ؾبلس وطٍت ويف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية ظبحت اإلدارة الفرنسية لؤلحزاب اعبزائرية باؼبشاركة يف األحزاب السياسية، عندما قررت فرنسا تكوي

م، قامت فرنسا 1848عضو يبثلون مليون أورويب، وعند إجراء أول انتخابات تشريعية سنة  60مليون مسلم و 08ون يبثل 60جزائري، يتكون من 
بحث عن بلد بتزوير االنتخابات لصاغبها، وىو ما أثر حافظة اعبزائريُت وزاد يف سخطهم ويف مثل ىذه الظروف الصعبة، دل يكن أمام اعبزائريُت إال ال

 اغبرية واالستقبللية وأصبحت فرنسا وجهتهم دبا ظبعوا عنها أهنا بلد القانون واغبرية واؼبساواة.أخر، يضمن ؽبم جو من 
 و.158 -155عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص -أنظر:  

 .120(، ص 1992ابَتوت: دار الغرب اإلسبلمي،  4، ط4، ج (1930 -1900الحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاسم سعد اهلل،  -
. 70(، ص 1995اسوريا: دار اؼبلتقي للطباعة والنشر،  ىجرة العقولاد، رياض عو  - 1
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 اغبكم ، أي أنواالستيبلءومن األسباب السياسية القسرية اليت تدفع إذل اؽبجرة ضغط القوة والتهديد 
يؤدي   و الذي الضغط السياسي احمللي اذل باإلضافةيؤدي إذل ىجرة خارجية، أية دولة من الدول  يفالعسكري 

دول النامية حيث تنعدم الديبوقراطية وتسود النظم الدكتاتورية، وسياق كذلك إذل اؽبجرة اػبارجية، ففي معظم ال
وكذلك كثرة الثورات الداخلية واالنقبلبات العسكرية  ،سبب أو ؿباكمة دومباالناس إذل السجون واؼبعتقبلت 

 1واغبروب احمللية تؤدي كلها إذل اؽبجرة،
 االستقراريف أجزاء كثَتة من إفريقيا يف عدم لقد سببت اغبروب والصراعات واالستعمار والتدخل األجنيب 

السياسي باؼبنطقة بكاملها فبا تسبب يف تدىور األوضاع يف كافة مناحي اغبياة بالنسبة للمواطن اإلفريقي الذي دل 
هبد أمامو سوى اؽبجرة كبو االستقرار واألمن، ففي العقود األخَتة وبسبب االضطرابات السياسية الداخلية اؼبتزايدة 

 2النزاعات اػبطَتة ولدت نوعا من النفور وعدم الرضى بالعيش هبذه الدول.و 
شهدت  مثم، 1962بعد االستقبلل سنة  االشًتاكيةالدول اليت اتبعت وفيما يرتبط باعبزائر، فإهنا كبقية 

اليت م، 1988، وذلك منذ أحداث اػبامس من ألكتوبر ديبوقراطي ربوال من نظام اغبزب الواحد إذل نظام سياسي
الوطٍت، حيث تعترب ىذه األحداث كمرحلة حاظبة يف تاريخ الدولة السياسية. ومن أجل فهم  عمت كافة الًتاب

 األسباب السياسية ودورىا يف ىجرة اعبزائريُت سوف نتطرق إذل العناصر التالية: 
 أوال: بنية السلطة السياسية.

ي اعبزائري سوى تعبَتا عن حالة االنسداد م، اليت عرفها النظام السياس1988دل تكن أحداث أكتوبر 
اليت وصل إليها، فاألزمات الداخلية اؼبتعددة واؼبختلفة الزمتو منذ نشأتو، وأخذت تتبلور يف شكل ضغوطات 

أساسا يف ىيمنة  واليت سبثلتارجية اإقليمية ودولية( اػبظروف ال اذل باإلضافةذبلت آثارىا مع مطلع الثمانينات، 
الية وما فرضتو من توجهات، فبا أدى إذل تككل شرعيتو وأصبح عاجزا عن ضمان االستقرار والتوازن، اؼبنظومة الليرب 

وقد أعطت ىذه الظروف االداخلية واػبارجية( فرصة من أجل خلق نظام جديد من شأنو أن وبسن األوضاع 
عدة، وتنسجم مع السياق العاؼبي الصا االجتماعيةالسياسية للدولة اعبزائرية، تستجيب ولو نسبيا ؼبتطلبات القوى 

 3اعبديد.

                                                           
اعمان: دار ؾبدالوي للنشر  الهجرة وىجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية أو النقل المعاكس للتكنولوجياؿبمد رشيد الفيل،  -1

 . 42 -41(، ص ص 2000والتوزيع، 
. 31(، ص 1992اليبيا: مركز البحوث والدراسات اإلفريقية،  حركة الهجرة السكانيةإفريقيا دراسات في ىاشم فياض،  - 2

 

أطروحة دكتوراه بالعلوم السياسية والعبلقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعبلم، قسم  "مستقبل النظام السياسي الجزائري"،ؿبمد بوضياف،  -3
 . 113، ص 2008زائر، العلوم السياسية والعبلقات الدولية، جامعة اعب
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ككلية لتأطَت عملية التحول إذل النظام التعددي   1989فيفري  23ويف ظل ىذه األزمة مت إقرار دستور 
يف ظل  1991م إذل غاية 1989. وعرفت اعبزائر يف الفًتة اؼبمتدة من االنفتاحوربديد مدى وؾباالت ىذا 

اطية اليت كانت تأملها الشعوب العربية األخرى، إال أن انتخابات ديسمرب الدستور اعبديد حالة من الديبوقر 
التشريعية واليت فاز خبلؽبا حزب اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ، وىو حزب إسبلمي معارض، مثلت مأزقا وأزمة  1991

إيقاف اؼبسار  أىم شرط يف الديبوقراطية وىو مبدأ التداول على السلطة، أين مت اختلحقيقية يف اعبزائر، أين 
، وبذلك فقد فتحت السلطة آنذاك اجملال أمام أزمة جديدة من شأهنا أن االنتخاباتاالنتخايب وإلغاء نتائج ىذه 

أين بدأ اؼبشروع الوطٍت يصطدم بكثَت من  تعصف بالدولة واجملتمع، وخلفت مأساة وطنية عاشتها الدولة اعبزائرية
ام يف االستمرار على نفس الوتَتة، وتراجعت قدراتو اإلدماجية رغم العقبات واؼبشاكل فبا أدى إذل عجز النظ

 1ؿباوالت اإلصبلح واالستدراك.
وبعد سنوات من الفوضى واغبلول اؼبؤقتة على مستوى النظام السياسي، استطاعت اعبزائر أن تشرع من 

التحول الديبوقراطي أو جديد يف وضع بنية ؼبؤسساهتا السياسية وسط الكثَت من االنتقادات سواء حول مسار 
طبيعة التعددية اغبزبية وما شاهبها من قيود، ورغم األشواط اليت قطعتها اعبزائر يف ىذا اجملال مازالت اؼبمارسات 

، وغياب االستحقاق ككلية من 2والسلوكيات يف ـبتلف أجهزة الدولة تكرس عدم اؼبساواة يف الفرص بُت اؼبواطنُت
ميع اؼبواطنُت، باإلضافة إذل النقص اؼبسجل يف حرية التعبَت وسيطرة فكرة األحادية عب االجتماعيآليات االرتقاء 

 3م.1989اغبزبية أو ما يعرف بأحزاب الدولة رغم مرور زمن األحادية اغبزبية مع دستور 
السلطة السياسية وىي عوامل وأسباب طاردة  بنيةوعليو يبكن أن نستنتج أىم األسباب اليت تعود إذل 

 4على اؽبجرة خارج الدولة اعبزائرية ومن بينها ما يلي: ومشجعة
 اغتصاب السلطة واحتكارىا من قبل أقلية مسيطرة تتموقع يف أجهزة ومؤسسات الدولة واغبزب. -

 خنق اغبريات الفردية واعبماعية وفبارسة التصنيف على الرأي اآلخر. -

                                                           
(، ص 1999ابَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  األزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية واالقتصادية والثقافيةسليمان الرياشي وآخرون،  -1

231 . 
، مذكرة ماجستَت "2010 -1999"ىجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في المغرب العربي: دراسة حالة الجزائر سنوسي شيخاوي،  -2

ر بلقايد، يف العلوم السياسية زبصص دراسات أورومتوسطية، كلية اغبقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعبلقات الدولية، جامعة أبو بك
 . 129، ص 2011، 2010تلمسان، 

، مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية،  لحد منها: حالة الجزائر""ىجرة الكفاءات العربية: األسباب والمقترحات لؿبمد األمُت لعجال أعجال،  -3
 . 67 -66، ص ص 1989كلية اغبقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعبلقات الدولية، جامعة اعبزائر ، 

. 116، ص سبق ذكرهؿبمد بوضياف، مرجع  - 4
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 فرض قوالب جاىزة ومنع اؼببادرة واإلبداع يف اجملال السياسي. -

نفي االختبلف والتمايز وتأكيد أحادية متعسفة يف كل اجملاالت باإلضافة إذل التعسف يف استعمال السلطة  -
 واحتكار االمتيازات اؼبرتبطة هبا.

 تصلب يف اعبهاز البَتوقراطي وفشل يف أداء اؼبهام.  -

 سياسية على مؤسسات إنتاج المعرفةثانيا: نفوذ القوى ال
فرض نفوذىا بشكل مباشر أو غَت مباشر على مؤسسات إنتاج اؼبعرفة تسعى السلطة السياسية إذل 

ااعبامعات، اؼبعاىد، ومراكز البحوث( وىي بذلك ربقق لنفسها مزيد من الشرعية، عن طريق إدماج ىذه 
حقق ىذا النظام بواسطتها أىدافو يف كافة ياؼبؤسسات يف مشروع النظام القائم، مث إهباد الكفاءات اليت س

ت. فبا هبعل قضية االستقبللية األكاديبية على احملك، عن طريق الرقابة اؼبركزية ؼبخابر البحث وتوجيو اؼبستويا
اجملاالت البحثية وفق مقاييس النظام السياسي، فكثَت ما رفضت مشاريع حبث وأعمال ذات مستوى عاؼبي، 

 1لدولة.ل االسًتاتيجيةبسبب اعتبارىا تثَت قضايا سبس باألمن العام أو اؼبصاحل 
تعترب القيود اليت تضعها السلطة السياسية حول نشر وإعادة النشر ؼبؤلفات علمية وطنية أو أجنبية، 

مت حجزىا يف اؼبوانئ واؼبطارات حبجة أهنا  العناوينتكريسا لتقييد حرية الفكر يف البحث والتحليل، فكثَت من 
ة وراء ذلك، واليت قد تكون ذبارية تنافسية ؿبضة، ربقق فبنوعة من التداول يف اعبزائر دون معرفة األسباب اغبقيقي

مصاحل شخصية ألشخاص يف السلطة أو مقربُت منهم، وىي كلها تشكل مادة علمية ترفع عن الباحث عناء 
وقد طالت فبارسة الرقابة بأشكاؽبا اؼبختلفة إذل إلغاء وانعقاد مؤسبرات علمية  اقتناءىاالتنقل إذل اػبارج من أجل 

، أين أصدرت وزارة التعليم العارل والبحث العلمي تعليمة 2على أرض الوطن يشارك فيها خَتة الباحثُتدولية 
بضرورة حصول أي باحث يريد اؼبشاركة يف ملتقيات دولية خارج الوطن على  نصت اليت 2010ماي  18بتاريخ 

ن وزارة التعليم العارل ووزارة الشؤون اؼبوافقة اؼببدئية من رئاسة اعبامعة اليت ينتمي إليها وبالتنسيق مع كل م
اػبارجية، ىو قرار يف وجهة نظر األساتذة والباحثُت هبعل قيودا على حركة الباحثُت من أجل البحث والتطوير، 

3وقد جاء ىذا القرار بعد مشاركة باحثُت جزائريُت يف ملتقى دورل باؼبغرب حول نزاع الصحراء الغربية.
 

 
                                                           

. 131، ص مرجع سبق ذكرهسنوسي شيخاوي، مرجع  - 1
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 نطق المصلحة الخاصة. ثالثا: البيروقراطية وم
لعبت البَتوقراطية اإلدارية وما تزال تلعب الدور الكبَت يف ىجرة اعبزائريُت إذل اػبارج عموما وإذل فرنسا 
خصوصا من جهة مث وضع العراقيل أمام اؼبهاجرة منها، واليت ترغب يف العودة إذل أرض الوطن من جهة ثانية، 

ري، إسناد اؼبراكز القيادية يف اعبهاز اإلداري لعناصر ال تتمتع بالكفاءة، ومن مشكبلت اعبهاز البَتوقراطي اعبزائ
مع بروز ظاىرة احملسوبية، ما أدى إذل ظهور مشاكل أساسية يف ضعف قدرة ىذه العناصر معاعبة اإلجراءات 

امر من دون بذل اإلدارية، مث شيوع النزعة التسلطية لدى عدد كبَت من القيادات اإلدارية وإصدار التوجيهات واألو 
اعبهد لتطوير العمليات اإلنتاجية واالرتقاء جبودة السلع واػبدمات. وكذا تفشي بعض النزعات واؼبمارسات 
اػباطئة يف اعبهاز اإلداري اليت ترتبط بقضايا التعيُت، وربديد اؼبسؤوليات اإلدارية، وتقوصل األداء والًتقية واغبوافز 

 1سوبية والعبلقات الشخصية وسيادة النظرة غَت اؼبوضوعية للعمل.اؼبعنوية واؼبادية على أسس من احمل
وىذا وباإلضافة إذل الروتُت وشيوع أسلوب االوساطة( والرشوة يف إقباز بعض اؼبعامبلت اليت تضطلع هبا 

، وتقليل استثمار الوقت، والتأثَت على االنتاجيةمنظمات اعبهاز، حيث برزت بعض نتائج ذلك يف البفاض 
اعبمهور اؼبستفيد وعلى عبلقاتو مع األجهزة اغبكومية اؼبختلفة، وتفشي الفساد يف بعض أوساط اعبهاز  مصاحل

 2اإلداري، إذ ينظر إذل بعض اؼبراكز اغبساسة يف الدولة على أهنا مواقع فبتازة لغرض الكسب واإلثراء غَت اؼبشروع.
طاردة لسكاهنا خاصة فئة الشباب واؼبثقفون وعموما يبكن القول أن طبيعة اإلدارة اعبزائرية زبلق بيئة 

 3ونستنتج أن ىذه الطبيعة اإلدارية تتميز وترتبط ارتباطا وثيقا ب:
تفشي عناصر التخلف اإلداري والسياسي اللذان يتسما بضعف اؼبشاركة يف عملية ازباذ القرار وتفشي الفساد  -

أهنا تعاشل من ظاىرة البَتوقراطية كمرض من  فبا أضعف دور اجملالس اؼبنتخبة ومؤسسات اجملتمع اؼبدشل، إذ
 تفشي مظاىر الفساد اإلداري كالرشوة واحملسوبية واختبلس اؼبال العمومي وىدره.

 فشل سياسات اإلصبلح اإلداري الذي يستهدف العنصر البشري وأساليب العمل واإلدارة. -

ت ووضع اغبلول اؼبؤقتة واآلنية اليت ال على األساليب القديبة يف التسيَت والقائمة على سد الثغرا االعتماد -
يبكن أن تكون عبلجا شافيا للمشاكل، وإمبا قبد أن ىذه اغبلول نفسها تتحول إذل مشاكل جديدة، وضعف 

 أو إدارة اعبودة الشاملة.   باألىدافاالعتماد على األساليب اعبديدة يف التسيَت كأسلوب اإلدارة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحوالت االقتصادية العالمية"باشا رابح أضبد،  -1

 . 107، ص 2007التسيَت، جامعة اعبزائر، اعبزائر، 
. 130، ص نفسوسنوسي شيخاوي، مرجع  - 2
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لة والعرش، حيث استبدلت القواعد واإلجراءات اليت ربكم أي إدارة تفشي ظاىرة احملسوبية والوالء للقبي -
 عصرية بنوع من العبلقات القائمة على العصبية والوالء األبوي وتأثَت األعيان احملليُت والزوايا عليها.

 البفاض مستوى أداء العمالة األمر الذي أدى إذل ضعف يف مستوى أداء اػبدمة ورداءة التواصل مع اؼبواطنُت -
 وىدر ؼبوارد الدولة.

 بطئ عملية التشريع وعدم االعتماد على اؼبعايَت العلمية إذل جانب بطئ سَتورة التغيَت والتحديث. -

ضعف الرقابة واحملاسبة الشعبية بل انعدامها يف كثَت من األحيان، وىذا راجع إذل عدم انتشار الوعي بضرورة  -
إذل إحباط  ات احملاسبة الشعبية من جهة أخرى، باإلضافةاؼبشاركة يف األنشطة العمومية من جهة وقلة آلي

رغم تعاقب  وااللتزامبالعهود والسلوكيات النافية لؤلخبلق  االلتزاماؼبواطنُت من النشاط السياسي بسبب عدم 
 األحزاب واألشخاص على ىذه اإلدارات.

نسب ػبصوصية إدارتنا احمللية بعد بنموذج إدارة اؼبستعمر، رغم وجود مباذج قد تكون األحسن أو األ االرتباط -
 تكيفها وفق الثقافة والعادات احمللية.

عدم اؼبشاركة الفعلية لئلدارة احمللية يف ميدان التنمية احمللية والتنمية البشرية ومتطلباهتا من ضرورة القضاء على  -
 . 1وضباية البيئة األسرةالبطالة وتنظيم 

 .الفرع الثاني: األسباب والدوافع األمنية
إن حالة التدىور األمٍت الذي شهدتو الدولة اعبزائرية يف فًتة التسعينات كان سببا رئيسيا يف ىجرة العديد 
من اعبزائريُت من جهة، وعدم رغبة اؼبهاجرين السابقُت العودة إذل أرض الوطن ذلك أن عدم الشعور باألمن 

لبحوث والدراسات، كما أن اإلجراءات اليت واالستقرار يزيد من معدل اؽبجرة، حسب ما أثبتتو العديد من ا
اقبرت على ىذه األزمة سانبت بدرجة أكرب يف اؽبجرة، وعدم تفكَت اؼبهاجرين يف العودة، منها إجراءات التجنيد 
اإلجباري وعدم تسوية وضعية عدد كبَت من الشباب اعبزائري، كما أن بطاقة تسوية الوضعية ذباه اػبدمة الوطنية  

مازالت إذل غاية يومنا ىذا يف كل ملفات الًتشح ؼبسابقات التوظيف يف القطاع العام، حيث كانت مطلوبة و 
ين الذين لديهم الرغبة يف أصبحت ىذه البطاقة تتحكم يف توظيف أو عدم توظيف الشباب، كما أن اؼبهاجر 
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األصلي ستكون صعبة العودة، منهم من دل يسوي وضعيتو ذباه اػبدمة الوطنية، وبالتارل فإن عودتو إذل بلده 
 1بسبب هتربو من أداء اػبدمة الوطنية.

وعليو فإن العشرية السوداء اليت عاشتها اعبزائر كلفتها الكثَت، إذ كادت تقضي على الدولة اعبزائرية، 
 مليار دوالر. 20ألف وخسارة ما يفوق  200وتسببت يف قتل كبو 

ن فهم طبيعة النظام السياسي اعبزائري وطريقة تعاملو وال يبكن فهم خصوصيات األزمة األمنية يف اعبزائر دو 
 الزمٍت بل قد سبقتو يف الظهور، ألنو خلق عن طريق نوعان من العنف: امتدادهمع األزمات اليت رافقتو طوال 

سنة، أراد  130األول ىو عنف ثوري إهبايب شرعي استعمل كأداة لتحرير الدولة من استعمار دام أكثر من  -
 ية شعب بأكملو.طمس ىوية وشخص

أما النوع الثاشل: ىو عنف تعتربه سلبيا ألنو كان بُت قادة الثورة قبل االستقبلل أو ما يسمى بأزمة صائفة  -
اليت تطورت إذل مواجهات مسلحة بُت قيادة أركان اعبيش واغبكومة اؼبؤقتة بقيادة بن يوسف بن خدة  1962

ادة أركان جيش التحرير بعدما خرج الشعب إذل الشارع رافعا وانتهت بوصول أضبد بن بلة إذل السلطة بدعم من قي
شعار "سبع سنوات تكفي". وواصل ىذا العنف مبلزمة النظام السياسي اعبزائري بعد ذلك يف إدارتو ألزماتو 

يت أضبد العمل اؼبسلح كتعبَت عن معارضتو للنظام، مث مع ا، عندما اختار 1963ابتداءا من أحداث القبائل لسنة 
م ووصولو إذل اغبكم عن طريق القوة 1965جوان  19نقبلب العسكري الذي قام بو العقيد ىواري بومدين يف اال

العسكرية، ورغم تأكيده على أن حركتو عملية تساىم يف ربرير اؼبؤسسات واستعادة سَتىا العادي بعد أن كانت  
سي أو تغَت لنظام اقتصادي كلها متمركزة يف يد شخص واحد، وأن ىدفها دل يكن اإلطاحة بنظام سيا

، وإمبا كان اؽبدف ىو إبعاد الشخص الذي تسبب يف عرقلة السَت العادي للمؤسسات، مث بعد ذلك واجتماعي
. لتصل بعدىا إذل الصراع 19672ؿباولة االنقبلب اليت قام هبا العقيد الطاىر الزبَتي قائد أركان اعبيش سنة 

 ، ىذا الصراع الذي1992يف جانفي االنتخايبوالسلطة، بعد توقيف اؼبسار العنيف بُت اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ 

                                                           
، ص مرجع سبق ذكره، تحليل محتوى لعينة من الصحف" -"معالجة الصحافة الوطنية لظاىرة الهجرة غير الشرعية في الجزائرقدة،  ضبزة -1

113 . 
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رغم إصدار قانون مكافحة اإلرىاب بقوة مفقود *20000قتيل وحوارل 200000كلف اعبزائر فاتورة قيمتها   
اغبرس البلدي ، ضف إذل ذلك قوات 1998ألف يف  60ليصل ىذا العدد إذل  1993ألف يف  15تقدر ب

1ألف. 100ب
 

خَتا نصل إذل أن أصل األزمة األمنية يف اعبزائر يعود بالدرجة األوذل إذل إخفاق النظام يف ربقيق التنمية أ
السياسية والتحول للديبوقراطية بشكل سلمي، األمر الذي عرب عنو البعض بتزامن مشروعان، مشروع السلطات 

سبلم للوصول إذل لئلاة اػببلفة اؼبشغلُت العسكرية اليت تزعم أن أساس األزمة ليس سياسيا بل ىو مع بعض دع
السلطة، وىي ربارب اؼبسلحُت حىت ربمي القوى الديبوقراطية ودولة اغبق والقانون من بطش اإلسبلميُت، 
ومشروع اؼبسلمُت الذين يزعمون أن األزمة سياسية وتتمثل يف رفض السلطات العسكرية وأعواهنا كل معارضة 

السلمية القانونية. مث إخفاقها بنسبة كبَتة يف ربقيق األمن مع فشل اؼبخطط الوطٍت  سياسية حقيقية ملتزمة بالطرق
واليت كان آخرىا ما يعرف دبيثاق السلم واؼبصاغبة، ودعم قدرهتا على  ،وكل السياسات األمنية السابقة الذكر

دنيُت إذل غاية يومنا القضاء على اإلرىاب، والدليل على ذلك استمرار العمليات اؼبسلحة ضد العسكريُت واؼب
 2ىذا.

وكلها عوامل أمنية سانبت يف ىجرة اعبزائريُت حبثا عن بيئة آمنة للحفاظ على أرواحهم وعائبلهتم 
 وفبتلكاهتم.

 

                                                           
شخص  53شخص من ؾبموع  52اؼبدية وقتل فيها أفريل يف  03وحدنبا ؾبازر عديدة منها: مذحبة ثاليت يف  1998و 1997لقد عرفت سنيت *

، وقتل فيها مدنيا، 1997جوان  16قروي يف ساعات، مذحبة دائرة ال بقوير يف  93وقتل فيها  1997ساكٍت القرية، مذحبة حوش طبيسيت يف أفريل 
مدنيا،  100وقتل فيها ما يقارب  1997 أوت 03مدنيا، مذحبة قويد اغباد ومزوارة يف  50، وقتل فيها 1997جويلية  27مذحبة سي زيروق يف 

مدنيا، مذحبة جويلب الكبَت  87وقتل فيها  1997سبتمرب  05شخص، مذحبة بٍت مسوس يف  400وقتل فيها  1997أوت  29مذحبة ريس يف 
ديسمرب  23عنًتي يف قرويا، مذحبة سيدي ال 200وقتل فيها  1997سبتمرب  22مدنيا، مذحبة بن طلحة يف  53وقتل فيها  1997سبتمرب  19يف 

وقتل  1998جانفي  11مدنيا، مذحبة سيدي ضبيد يف  1280وقتل فيها  1998ديسمرب  30مدنيا، مذحبة والية غليزان  117وقتل فيها  1997
ا، مذحبة مدني 81وقتل فيها  1998ديسمرب  08مدنيا، مذحبة تاجينا يف  103وقتل فيها  1998مارس  26مدنيا، مذحبة قويدبواجة يف  103فيها 

 مدنيا. 22جوان وقتل فيها  28مدنيا، مذحبة الكالتوس يف  14ديسمرب وقتلت فيها عائلة من  12الكاليتوس يف 
 .391مليكة فريبش، مرجع سابق، ص  أنظر في ذلك:

العلوم السياسية، جامعة اغباج ، مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية، كلية اغبقوق، قسم "أسباب اإلرىاب في الجزائر تداعياتو"صربينة ضبلة،  -1
 . 96، ص 2003، 2002ػبضر باتنة، 

2-Lahouar iAddi, L'Algérie et la démocratie, pouvoir et crise dans l’Algérie 
contemporaire(Paris : Editions la découverte, 1995), P 17.  
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 *للهجرة الجزائرية الى فرنسا المطلب الثالث: األسباب والدوافع االجتماعية
اليت تعارف عليها اجملتمع األفراد عن اؼبعايَت أن اؼبشكلة االجتماعية ىي اكبراف يف سلوك  "مارشال"يرى 

أن اؼبشكلة االجتماعية ىي موقف يتطلب معاعبة إصبلحية، وينجم   "فيرتشايلد"ؼبرغوب فيو، ويرى للسلوك ا
 1عن ظروف اجملتمع، أو البيئة االجتماعية، ويتحتم معو ذبميع الوسائل االجتماعية ؼبواجهتو وربسينو.

جان يف أغلب األحيان، ففي اغبالة األوذل يبكن أن تدخل ربتها كل النقائض وىاتان الناحيتان سبتز 
والفشل يف التوافق الذي يصيب األفراد واألسر واعبماعات الصغَتة اليت يبكن ردىا إذل ظروف البيئة اليت يعيشون 

 فيها، ويضرب مثبل عن ذلك باعبريبة.
اجتماعية عاجلة ؼبواجهتها، مثل  دراسة  تتطلبأما اؼبشكبلت اليت تظهر يف اغبالة الثانية، فهي اليت

الفشل يف التوافق الذي يصيب البناء االجتماعي وتأديتو لوظيفتو، والذي تعلم مواجهتو فردا أو صباعة صغَتة مثل 
أن اؼبشكبلت االجتماعية ىي التباين أو التناقض بُت ما ىو  "روبرت ميرتون"اغبرب والفساد السياسي، ويرى 

جملتمع وبُت ما ترغب ؾبموعة من ىذا اجملتمع بصورة جدية أن يكون ويتأثر مدى ىذا التناقض عن موجود يف ا
 طريق:

 

                                                           
م، تاريخ التحاق اعبزائر بفرنسا، باإلضافة إذل ؾبموعة 1834تعود إذل ما بعد تاريخ  من األسباب االجتماعية اليت دفعت باعبزائري للهجرة إذل فرنسا*

، حيث أصدرتو Code de l’indigénat اإلندجيناالقوانُت االستثنائية اليت فرضتها السلطات الفرنسية على السكان وأخطرىا قانون األىارل أو 
 مدة سبع سنوات قابلة للتحديد، باإلضافة إذل إصدار قانون ؾبلس الشيوخ سيناتو، يكون ساريا م1881جويلية  28السلطات الفرنسية يوم 

، حيث بلغ عددىا م1902ماي  28مارس و 29، وأيضا إصدار مرسوم إنشاء احملاكم الزجرية الذي صدر يف ما بُت م1885سكونسيلت سنة 
 فرنك أو ستة أشهر سجن. 500إال إذا ازدادت العقوبات على  ؿبكمة منها ؿباكمة اعبزائريُت دون حضور ؿبامُت وعدم استئناف أحكام 155

، ىذا القانون الذي يعترب خرقا لبلتفاق اؼبربم م1912وكانت القطرة اليت أفاضت الكأس ىو إصدار السلطات االستعمارية لقانون التجنيد اإلجباري 
 .م1830بُت فرنسا واعبزائر يف بداية االحتبلل سنة 

دافع قوي، جعل اعبزائري يًتك أرضو وأرض أجداده وىبتار اؽبجرة، وىو اؽبروب من شبح اجملاعة واعبوع اليت أصابت اعبزائر يف  باإلضافة إذل أن ىناك
فوس. باإلضافة إذل انتشار اعبريبة حيث تشكلت عصابات للنهب يم، مع انتشار األوبئة الفتاكة مثل: الت1909، 1906، 1888م، 1968الفًتات 

 سُت الذين أصبحوا بدون أرض وبدون مأوى وبدون حىت أكل.والسلب من اػبما
ذي فرضو االستعمار يف ظل ىذه اغبالة اؼبزرية اليت تعيشها اعبزائر، دفع باعبزائريُت إذل ترك بلده وىبتار االغًتاب يف فرنسا ىروبا من الواقع األليم ال

 الفرنسي.
 .57(، ص 1996ابَتوت: دار الغرب اإلسبلمي،  2، ط4، جخ الجزائرأبحاث وآراء في تاري: أبو القاسم سعد اهلل، في ذلكأنظر 

، مذكرة ماجستَت يف اغبقوق زبصص علم اإلجرام والعقاب، كلية اغبقوق والعلوم السياسية، "آليات التصدي للهجرة غير الشرعية"فايزة بركان،  -1
 . 152، ص 2012 -2011قسم اغبقوق، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 



فرنسا. إلىزائرية ................خلفيات الهجرة الج.....................................:يالفصل الثان  

 

 

149 

 إما برفع اؼبستويات اليت تكون ؽبا فاعلية وعمومية يف اجملتمع. -

 أو باستمرار اكبطاط الظروف االجتماعية اليت تؤدي إذل زيادة حدة ىذا التناقض أو التباين.  -

أن اؼبشكبلت االجتماعية تصاحب التقدم الصناعي ويزداد اإلحساس هبا عند بعض  "ميرتون"إذن يرى 
، 1ؾبموعات السكان عندما يقارنون الظروف اليت يعيشها الناس مثبل بالظروف اليت يبكن أن تكون موجودة

ىذه  والفشل يف حل اؼبشكبلت االجتماعية كالفقر واجملاعة واألمراض، وشعور األفراد ووعيهم حبدة ووطأة
اؼبشكبلت، وأن حاجاهتم غَت مشبعة وباؼبقابل يرون يف الضفة األخرى من إغراءات ورغبتهم يف ربسُت وضعيتهم 

. إذل اغبد الذي صاروا فيو يقبلون أي عمل مهما كان مذال أو 2اؼبعيشية وربقيق حلمهم باؽبجرة من جهة أخرى
رات البلزمة للزواج وتوفَت سكن الئق ومشروع صغَت تافها، وربولت فكرة اؽبجرة إذل عملية ضرورية عبمع اؼبدخ

الستكمال مسَتة اغبياة، وىكذا تصبح العوامل االجتماعية إحدى الدوافع الشديدة اليت تدفع الشباب للهجرة 
 3خاصة إذل البلدان الغنية مثل فرنسا.

مباشر يف اؽبجرة كبو ويف اعبزائر ىناك العديد من العوامل االجتماعية اليت سانبت بشكل مباشر أو غَت 
حيث يعترب النمو السكاشل أو النمو الديبوغرايف *النمو الديموغرافي اػبارج ومن أىم ىذه اؼبشاكل االجتماعية

اختبلف حجم السكان يف ؾبتمع ما عرب الفًتات الزمنية اؼبختلفة بسبب الزيادة الطبيعية وصايف اؽبجرة، نقصد 
 4عدد اؼبواليد بالنسبة للوفيات بُت السكان يف فًتة زمنية معينة. بالزيادة الطبيعية ىنا ذلك الفائض يف

شهدت اعبزائر خبلل السنوات اليت أعقبت االستقبلل مباشرة مبوا مرتفعا يف عدد السكان، وذلك بفعل 
التغَتات االقتصادية واالجتماعية اليت كان ؽبا الفضل يف ربسُت مستوى معيشة السكان، وكان انتشار اؼبراكز 

صحية وتقدم الرعاية الطبية قد أدى إذل البفاض يف نسبة الوفيات خاصة لدى األطفال، فبا أدى إذل ارتفاع ال
إذل  1970سريع يف الزيادة السكانية خبلل فًتة وجيزة حيث قدر معدل النمو السكاشل خبلل الفًتة اؼبمتدة من 

                                                           
 .22(، ص 2008اعمان: دار الفكر،  1، طالمشكالت االجتماعية المعاصرةوفيق قمر، عبَت عبد اؼبنعم فيصل، سحر فتح مربوك، عصام ت -1

. 53، ص مرجع سبق ذكرهفايزة بركان، مرجع  - 2 

 3 .07(، ص ب س نامصر: مركز اإلعبلم األمٍت،  1، طوالضرورة الملحة الحاجة :المشروعةالهجرة غير شعبان ضبدي،  -
على عدد الوفيات النمو الديبوغرايف ىو ؿبصلة لثبلثة عناصر ىي: اؼبواليد، الوفيات، اؽبجرة، ووبدث النمو الديبوغرايف عادة نتيجة زيادة عدد اؼبواليد *

 االزيادة الطبيعية( وأيضا نتيجة انتقال األفراد من مكان آلخر االزيادة الصناعية( اؽبجرة.
، مذكرة ماجستَت يف العلوم ("2002. 1970حالة الجزائر ) -مو الديموغرافي وأثره على التنمية االقتصادية"النعلي توبُت،  أنظر إلى:

 .36، ص 2004 -2003اعبزائر،االقتصادية زبصص اقتصاد كمي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اعبزائر، 
، مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، زبصص اقتصاد البيئة، كلية دراسة حالة الجزائر" -والتنمية المستدامة "النمو السكانينورة عمارة،  -4

 . 67، ص 2012العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، قسم العلوم القانونية، جامعة باجي ـبتار عنابة، 
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%1.78 إذل حوارل 2006صل سنة و . ليًتاجع فيما بعد %2.9 حبوارل 1985
مث ليشهد ارتفاعا مرة أخرى،  1

ألف نسمة أي  900بلغ  2017جانفي01و 2016جانفي01فوفقا ألرقام الديوان فإن عدد اؼبواليد األحياء بُت 
 .%2,2 بزيادة ديبوغرافية نسبتها

 886بزيادة  2016جويلية01مليون نسمة حىت  40.836 وأوضح الديوان أن عدد السكان اؼبقيمُت بلغ
. وترجع ىذه الزيادة إذل ارتفاع عدد اؼبواليد %2,17 بلغت طبيعيةأي بنسبة مبو  2015قارنة جبويليةألف نسمة م

مليون  42,2والبفاض عدد الوفيات، يف نفس الوقت حسب شروح الديوان الذي يتوقع عدد سكان اعبزائر 
 2017.2اعباري خبلل العام  2016يف حال استمرار وتَتة النمو اؼبسجلة يف  2018جانفي01نسمة يف 

يف الشخصية وتراجع األمل  ازدواجيةىذا وباإلضافة إذل تقييد اغبريات الفكرية والذي ىبلف لدى الفرد 
والثقة يف النفس، فبا يدفعو إذل ترك موطنو األصلي ااعبزائر(، إضافة إذل غياب اعبمعيات واؼبنظمات غَت اغبكومية 

د يف تفاقم اؼبشاكل النفسية وبالتارل اؼبيل إذل االكبراف وىذا ما يفسر  للًتفيو داخل اجملتمع واليت من شأهنا أن تزي
 كثرة اعبريبة داخل اجملتمع اعبزائري، خاصة إن دل يتحصل الفرد على تكوين جيد.

اؼبستوى االقتصادي ومالو من انعكاسات اجتماعية من خبلل تفشي ظاىرة الفقر والذي تدشل إذل  وكذلك
يش الكرصل، وما ينجر عن ىذا من تعقيدات نفسية واجتماعية كالشعور بالغربة داخل يأثر على تأمُت ظروف الع

 اجملتمع فبا يدفع الفرد إذل ازباذ قرار اؽبجرة إذل بلد آخر. 
وكسبب آخر من األسباب االجتماعية للهجرة فإن فشل الدولة اعبزائرية يف حل اؼبشاكل االجتماعية 

 نة، األمراض، شعور الفرد بتقييد حريتو وأن حاجتو اليومية غَت مشبعة قانونيا مقار ، البطالةاعبوع اؼبتمثلة يف الفقر،
رغبة يف ربسُت وضعيتو اؼبادية واؼبعنوية وربقيق أىدافو اليت تدفعو إذل اؽبجرة للدولة اليت  لةدبا يرونو يف الدول اؼبستقب
 توفر لو ىذه اغباجات. 

تماعية صبلة من التناقضات االجتماعية، بل وحىت الصراعات يعيش اجملتمع اعبزائري دبختلف شرائحو االج
وخصوصا  ،اليت جعلتها من اؼبناطق األكثر حراكا يف العادل، وتتصل ىذه التناقضات باؼبشروع اجملتمعي للمنطقة

واعبماعات كطبيعة األسرة مستويات التوفيق بُت األصالة واغبداثة، وذلك يف ـبتلف اعبوانب اغبياتية لؤلفراد 

                                                           
، العدد 2017،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالعمل يف اعبزائر"،  ؿبمد صاغبي، فضيل عبد الكرصل، "النمو الديبوغرايف وخصائص سوق -1

 . 121( ، ص 2017، اديسمرب 17
الديوان الوطٍت لئلحصائيات،  ، نقبل عن اؼبوقع اإللكًتوشل:  -2

.dz/news/ar/article/20170704/116171.htmlhttp://www.radioalgerie       2017-03-20ا) 

 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170704/116171.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170704/116171.html
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والعبلقة بُت الرجل واؼبرأة، ومكانة اؼبرأة يف اجملتمع وكذا دور الدين والديبوقراطية واؼبواطنة والوالء ويف ظل ىذه 
األوضاع تعيش الفئات االجتماعية ال سيما الشباب صراعا مع القيم اعبماعية السائدة، فينتج عنو تباين وجهات 

وىي داخل ؾبتمعاهتا ليتضح  غربةع ىذه اؽبيئات إذل الشعور بالالنظر حول العديد من القضايا االجتماعية، ويدف
 1أن اؽبجرة ربمل يف طياهتا دالالت ؾبتمعية عميقة تعرب عن األوضاع الراىنة ورفضها.

 ويبكن تلخيص أىم األسباب االجتماعية اؼبؤدية إذل اؽبجرة يف ما يلي: 
 ت واؼبعاىد العليا.انتشار البطالة واليت مست بالدرجة األوذل خرهبي اعبامعا -

عن آثار سلبية على مكونات  قبمتأزمة السكن اغبادة الناذبة عن قلة اؼبشاريع، فبا ولدت أزمات اجتماعية  -
 اجملتمع اعبزائري.

 30من اجملتمع والذي تقل أعمارىم عن %70 الزيادة اؼبلحوظة يف النمو السكاشل، وارتفاع نسبة الشباب إذل -
 سنة.

 واالنعزال عن اؼبشاركة يف اغبياة االجتماعية.*اب تنامي الشعور باالغًت  -

 تدىور القدرة الشرائية، وتدشل اؼبداخيل وانتشار ظاىرة العنف األسري والتسرب اؼبدرسي. -

                                                           
، ص  (2009ا، موجز السياسات االجتماعية حول ىجرة الشباب في البلدان العربيةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ااإلسكوا(،  -1

08 . 
دوافع من أىم العوامل اؼبؤثرة يف ظاىرة اؽبجرة، فكلما تعمقت عاطفة االرتباط بالوطن يرتبط الشعور باالغًتاب بالدوافع النفسية للهجرة، إذ تعد ىذه ال*

اة، وخاصة واالرتباط باألىل يصعب ازباذ قرار اؽبجرة، على الرغم من أن األسرة يف بعض اغباالت قد تدفع بأبنائها للهجرة عمدا لتحسُت مستوى اغبي
ل وارتفاع األسعار وانعدام فرص اغبياة الكريبة، وتلعب السمات واػبصائص النفسية للفرد دورا بارزا يف ازباذ بعد غلبة الدوافع االقتصادية وقلة فرص العم

نفس الظروف قرار اؽبجرة وفقا ألسلوب اغبياة وما يفسر التساؤل اعبوىري، ؼباذا يبيل بعض األفراد إذل اؽبجرة دون غَتىم من األفراد الذين يعيشون 
ة؟ ويبكن أن ترجع اإلجابة إذل تلك اؼبشاعر اليت يستشعرىا األفراد حيال النجاح واؼبال والطموحات االقتصادية أو التطلعات إذل االقتصادية واألسري

 أضرار أو اػبارج اليت تتباين وزبتلف من فرد إذل آخر، وعلى العكس قد يًتاجع بعض الشباب يف ازباذ قرار اؽبجرة عندما يستشعرون أهنا قد تؤدي إذل
 لبيات على الصعيد األسري رغم ما ربققو من مكاسب اقتصادية.س

يضا يبثل كما تظهر أكثر الدوافع النفسية يف إحساس الفرد باإلحباط يف ؿباولة العيش بطريقة أفضل أو ربقيق ذاتو من خبلل العمل الذي يعمل بو، أ
دفع بالقول إذل أن ىناك أسبابا تتخطى األسباب االقتصادية وأىم من فكرة الثراء اؼبعاناة اليت يعيشها الشباب واليت ذبعلو يغامر حبياتو كبو اؽبجرة، ي

 السريع وىي:
 الشعور باإلحباط والعزلة االجتماعية ووىم أحبلم اليقظة والتفكَت البلعقبلشل. -

 رة واؼبدرسة(.ضعف االنتماء األسري واجملتمعي نتيجة قصور يف برامج التنشئة االجتماعية وضعف مؤسساهتا وأنبها ااألس -

 الشعور باالغًتاب الداخلي وقد يكون ناذبا عن عدم القدرة على التكيف مع اجملتمع احمليط بو كأسرتو وأصدقائو. -

ورقة بحثية ؿبافظة الغيوم مبوذجا(،  -مؤشرات عامة اقرية تطون -أنظر: ايبان شريف وآخرون، "السياسة االجتماعية ومواجهة اؽبجرة غَت الشرعية
 .2008ماي  29 -26، اؼبركزي القومي للبحوث االجتماعية واعبنائية، القارة، السنوي العاشرللمؤتمر 
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اغبماس واإلصرار بقصص عن قباح أحد األصدقاء أو األقارب عند وصولو إذل  دبعنويات الشباب شحن -
 الدولة اؼبستقبلة افرنسا(. 

 *للهجرة الجزائرية الى فرنسا ع: األسباب والدوافع الثقافيةالمطلب الراب
متعددة اعبوانب، وعميقة اعبذور، ناشئة عن تناقض وتعارض اؼبصاحل  إن اؼبشكلة الثقافية يف اعبزائر

واألىداف، وؽبا تأثَتات كبَتة وسلبية على اجملتمع، وخاصة يف صفوف الشباب منهم، إذ تدفع هبم إذل التحري 
يد واغبديث واؼبنعش للروح والعقل بعيدا عن أوطاهنم، فبمتابعة واقع الكثَت من ىذه الدول قبد صراعا عن اعبد

 حادا بُت الثقافة اعبديدة، والثقافة احملافظة اؼبتلبسة بتقاليد وعادات وقيود بالية.
ة األفراد واألمم، ويبكن بلورة اؼبشكلة الثقافية يف ما يعرف بالعوؼبة الثقافية، وىي غزو ثقايف يبس ذاتي

وربمل خطابا ثقافيا خاصا لشعوب العادل مفاده أنو ال ؾبال للتعدد الثقايف وإمبا البقاء للثقافة اؼبعوؼبة اؼبهيمنة على  
 كل الثقافات.

                                                           
اؼبؤىل األساسي إن سياسة فرنسا يف ىذا اؼبيدان وانتشار األمية وسط اعبزائريُت، ساىم كثَتا يف دفع عجلة اؽبجرة كبو األمام، وىكذا أصبح التعليم ىو *

طن ولو أتيحت الفرصة ألكرب عدد فبكن من أبناء اعبزائر يف الصغر أن يتعلموا ؼبا كانت ىناك ضرورة للهجرة للحصول على أي عمل الئق داخل الو 
 والبحث عن العمل يف فرنسا.

لسياسة ىذه ا وإذا كانت اػبطة الرامية إلبقاء األغلبية الساحقة من اعبزائريُت حىت ال يتعرفوا على حقوقهم السياسية واالقتصادية فقد فشلت، ذلك أن
يات نتيجة غَت مباشرة ؼبا ؽبا من آثار كبَتة يف حياة عدد ال وبصى من سكان اعبزائر، وىي عدم إمكانية معرفة القراءة والكتابة وتدل إحصائ

 مسلم، ودل تتح ؽبم فرصة التعليم االبتدائي إال 1.250.000أن عدد األطفال اعبزائريُت الذين كانوا يف سن الدراسة بلغ عددىم م1944
سنة دل تتمكن من اغبصول على شيء  14و 05طفل جزائري تًتاوح أعمارىم بُت  2.070.000كان ىناك   م1954شاب، ويف عام11.000ل

 من ىؤالء األطفال اؼبسلمُت. 307.100من التعليم االبتدائي إال 
اعبزائريُت منو قليبل، ألن التعليم الثانوي دل يكن ؾبانيا فاجملانية  أما بالنسبة للتعليم الثانوي واعبامعي دل يكن أحسن حاال من التعليم االبتدائي وكان حظ

ن من بُت العائبلت كانت سبنح للطلبة اؼبتفوقُت، ومع ذلك فإن عدد الذين يبنحون اجملانية كان قليبل، باإلضافة إذل أن طلبة التعليم الثانوي كانوا هبمعو 
ثانوية يف أكباء  49فتاة يف الثانويات. اليت كانت تبلغ عددىا  953شاب و 5308ت الثورة كان ىناك الغنية كاؼببلك والتجار واؼبوظفُت، فعندما اندلع

 القطر اعبزائري.
لكل  01مواطن جزائري، يف حُت كانت نسبة الطلبة يف فرنسا  15842لكل  01أما على مستوى التعليم اعبامعي كان حظ اؼبتعلمُت ىو نسبة 

 مواطن فرنسي. 300
 أورويب مقيم باعبزائر. 227لكل  01ون فكانت نسبة الطبلب أعلى من مستوى فرنسا حيث بلغت نسبة أما اؼبعمر 

ستدعى ىجرة إن كل ىذه الظروف إضافة إذل وسط ال ىبلو من التمييز العرقي والثقايف واالجتماعي الذي تعتمده الدولة االستعمارية يف سياساهتا، ما ا
 ، حبثا عن ظروف دراسية مبلئمة، وذلك لتكوين لببة فكرية يف اؼبهجر ويتعلمون من أجل اغبصول على وظيفة ؿبًتمة.اعبزائريُت إذل اعبامعات الفرنسية

 .160. 158، ص ص سبق ذكرهعمار بوحوش، مرجع  أنظر:
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شعوب وللحدود وتتميز العوؼبة الثقافية باحتكار اؼبعلومات ووسائل االتصال العابر للحدود الوطنية لل
فردي يريد إضفاء ىذا النوع  صنع منتلف العوؼبة الثقافية عن العاؼبية الثقافية، يف أن األوذل زبالشخصية لؤلفراد، و 

 االعًتافيف ظل  االممالثقايف على شعوب العادل، يف حُت العاؼبية الثقافية ىي التكامل والتوازن الثقايف بُت 
 بثقافات األمم األخرى.

ؽبويات الثقافية للشعوب واألفراد، وتتجلى أيضا ىذه األنبية يف وتبدو أنبية العوؼبة يف مدى تأثَتىا على ا
 1وسائل ىذه العوؼبة يف جانبها الثقايف، وماذا تريده من ثقافات اجملتمعات األخرى. بدور

يبكن التساؤل حول حقيقة العوؼبة الثقافية وآثارىا على اؽبوية الثقافية اعبزائرية وكيف سانبت يف وعليو 
 كبو فرنسا؟ ىجرة اعبزائريُت

 أوال: وسائل وأدوات انتشار العولمة في المجال الثقافي.
 2تتمثل وسائل وأدوات انتشار العوؼبة يف اجملال الثقايف يف ما يلي:

وسائل اإلعبلم على اختبلفها من قنوات تلفزيونية وفضائية وصحف وؾببلت واؽباتف وشبكة األنًتنيت،  -1
 ديد.ما أدى إذل تأسيس النظام اإلعبلمي اعب

 تكنولوجيا اؼبعلومات أو اؼبعرفة واليت سبثل قوة الدفع للعوؼبة الثقافية. -2

 الوسائل الفنية: من موسيقى وأفبلم سينما وحىت الرسوم اؼبتحركة.  -3

 األدوات اللغوية: عن طريق انتشار استخدام اللغات األجنبية كالفرنسية واإلقبليزية وىي ناصبة عن: -4

  البلدان النامية.الشركات اؼبتعددة اعبنسيات يف - أ

التواجد الكبَت للمراكز الثقافية األجنبية واعبامعات اكاعبامعات األمريكية يف اؼبشرق العريب( وما تنظمو  - ب
 من أنشطة وتظاىرات.

 البعثات التعليمية لفئات الشباب اعبامعي خاصة. -ج
الدولية مثل: ىيئة األمم اؼبتحدة  برامج تنمية ىذه البلدان واليت تقوم هبا اؽبيئات النتعاشنشاطات الدعم  -د

ONU منظمة اليونيسكو ،UNISCO  وكمثال عن ذلك برنامج دعم إصبلح اؼبنظومة الًتبويةPARE  الذي
 ترأستو منظمة اليونيسكو بتمويل من اليابان.  

                                                           
(، ص 2010،ا 4،  العدد 2010،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةؿبمد زغو، "آثر العوؼبة على اؽبوية الثقافية لؤلفراد والشعوب"،  -1

93. 
، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعيةدراسة ربليلية"،  -آمنة يسُت بلقاظبي، "العوؼبة الثقافية وتأثَتىا على ىوية الشباب واؼبراىقُت اعبزائريُت -2

 . 48(، ص 2012، العدد الثامن، اجوان 2012
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 ثانيا: الخصوصيات الثقافية للمجتمع الجزائري. 
ص ثقافتو إذل الدول اإلفريقية اؼبتوسطية، العربية، ينتمي اجملتمع اعبزائري حبكم موقعو وقوميتو وخصائ

فهو وبمل مزهبا متنوعا من اؼبوروث اغبضاري والثقايف الناجم عن ىذه  اإلسبلمية، اؼبغاربية واألمازيغية وبالتارل
ريخ، اعبزائر على مر التاالسمات إذل جانب اؼبوروث التارىبي الناجم عن اغبقب االستعمارية اؼبتعددة اليت شهدهتا 

 من االستعمار الروماشل إذل الفرنسي.
كما شهدت اعبزائر يف العقود األخَتة امنذ شبانينات القرن اؼباضي( صبلة من التحوالت اؽبامة على كافة 

 اؼبستويات: السياسية، االقتصادية، الثقافية والًتبوية التعليمية.
تلف اؼبفاىيم، منها اإلهبايب ومنها ىذه التحوالت جرت معها تغيَتات على مستوى القيم والعادات وـب

 1السليب.
لقد كان على الفرد اعبزائري يف داخل أسرتو أو ؾبال تعلمو، أو يف ميدان عملو لزاما عليو أن يتكيف إن دل 

 نقل ىبضع ؼبتطلبات اجملتمع اعبديدة، وما فرضتو عليو مظاىر العوؼبة.
 .Kearney Aمن قبل 2007واؼبنشورة سنة للعوؼبة  "KOF"دولة وفق مؤشر 122ففي ترتيب غبوارل 

Tmagazine نسبة إذل تقدمها يف العوؼبة، ومدى استقبلؽبا 54,50دبؤشر  94، فإن اعبزائر احتلت الًتتيب ،
 "الحلقةيف اجملاالت االقتصادية، االجتماعية،...اخل، ويف خضم ذلك كان على الفرد اعبزائري أن هبد تلك 

 2اؼبؤسسات يف اجملتمع، واليت توجو "معاشو اليومي".بينو وبُت ـبتلف العقالنية" 
ولكن األمر ليس بالسهل على اعبميع، فعملية التكيف يف حد ذاهتا تستوجب أن يتمتع الفرد بقناعات 

ومهارات وكفاءات معينة حىت تتم، وخاصة ربدثنا عن ـبتلف شرائح اجملتمع، فبل ىبفى علينا أن اجملتمع  ورؤي
حسب  %6,6 سنة 30والذين تقل أعمارىم عن  %30 سنة نسبة 18ب سبثل فيو فئة دون اعبزائري، ؾبتمع شا

2007.3إحصائيات 
 

 

 

                                                           

. 49نفسو، ص  مرجع - 1
 

2-Friedrich Ebert, foundation (FES) Algeria office, (2008). Algeria statistics retrieved, July, 

2009, from . fesalger. org/ images/ version Arb/ index ara/ htm(05-06-2017). 

، نقبل عن اؼبوقع اإللكًتوشل:2007، ترتيب الدول وفق مظاىر العوؼبة، ويكيبيديااؼبوسوعة العاؼبية اغبرة  - 3
 

:http://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9(15-08-2016) 

http://www/
http://www/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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 ثالثا: تأثير العولمة الثقافية على الهجرة الجزائرية.
 على اؽبجرة اعبزائرية كبو اػبارج افرنسا( يف ضرب اؽبوية الوطنية الثقافية اعبزائرية. تتمثل آثار العوؼبة الثقافية

والذاتية النابعة من األفراد  الساميةتلك اؼببادئ األصلية  اؼبقصود باؽبوية الثقافيةيف الهوية الثقافية: تعر  - أ
ىذا الكيان، إلثبات ىوية والشعوب وتلك ركائز اإلنسان اليت سبثل كيانو الشخصي الروحي واؼبادي بتفاعل صوريت 

ل فرد بانتمائو األصلي جملتمع ما، يبيزه عن باقي أو شخصية الفرد أو اجملتمع أو الشعوب، حبيث وبس ويشعر ك
اجملتمعات األخرى. واؽبوية الثقافية سبثل كل اعبوانب اغبياتية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واغبضارية 

1ؽبا. االنتمائيواؼبستقبلية، ألعضاء اعبماعة اؼبوحدة اليت ينتمي إليها األفراد باغبس والشعور 
 

حضارة أو أمة يف  ألياإلنسان ونقاؤه وصباليتو وقيمو، حبيث تعترب الثقافة ىي احملرك وأيضا ىي ذاتية 
 2توجيهها وضبطها.

عناصر اؽبوية الثقافية يف تلك اؼبظاىر اؼبهمة اليت سبثل جوانب اؽبوية  تتجلى الثقافية:عناصر الهوية  - ب
3الثقافية، بالنسبة للشعوب واألفراد وىي كاآليت:

 

، ولعل العوؼبة الثقافية منافية سباما يعد الدين أول عنصر من عناصر اؽبوية الثقافية: العقيدة أو الدين -1
 لئلسبلم يف إطار اغبرب ضد اإلسبلم، وحرب الديانات. 

تعد اللغة اللسان الثقايف األساسي للهوية الثقافية لؤلفراد والشعوب، وىي عامل يبُت اختبلف ثقافة  اللغة: -2
اغبضارات لتعلن أن العدو األول للحضارة الغربية ىو اإلسبلم، وأن الثقافة  صدامعن أخرى، وقد جاءت نظرية 

 اإلسبلمية اؼبرتكزة على اللغة العربية ذاهتا ىي اؼبنافس لتلك اغبضارة.

حبيث يبثل التاريخ واؼباضي اؼبشًتك لؤلفراد أو لشعب ما عنصرا يعرب عن ىوية أساسية،  التاريخ والماضي: -3
يقة االستعمار اؼبتجدد يف العوؼبة الثقافية، والتاريخ ىو من بُت عناصر اؽبوية، باعتباره يدرس فالتاريخ يبُت حق

 اؼباضي ويقف على اغبقائق وتستند إليو الدول والشعوب لتتطلع لبناء اغباضر والتطلع إذل اؼبستقبل.

خبلل إتباع سلوكات من صميم ىوية اجملتمعات من ىذه اجملاالت تعد  نإ العادات والتقاليد واألعراف: -4
 تنظمها العادات والتقاليد واألعراف. معينة والتصرف والتعامل وفقا لثقافة

                                                           

. 94، ص سبق ذكره زغو، مرجعؿبمد  - 1
 

. 82(، ص 2002: دار النفائس، ب ب نا 1، طويالت العولمة على الدين واللغة والثقافةأسعد السحمراشل،  - 2
 

. 95، 94، ص ص نفسوؿبمد زغو، مرجع  - 3
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ل مبادئ وثوابت اجملتمع من خبل اجتماعيحبيث أن لكل دولة عقد  والعقد السياسي: االجتماعيالعقد  -5
لة تعرب عن ىويتها سياسي مبٍت يف مرجعية العقد االجتماعي. خاصة أن الدو من تصور وطموح  بقوطافيها، وي

 الثقافية يف اجملتمع الدورل من خبلل دستور أو قانون لو الوجو السياسي واالجتماعي.

زبتلف قضية اغبقوق من دولة أو شعب إذل أخر، من زاوية كيف يرى ثقافتو للحقوق واغبريات  الحقوق: -6
اإلنساشل كاليت يصدرىا الغرب إذل اؼبختلفة، ففي اإلسبلم زبتلف اغبقوق واغبريات عن تلك اؼبوجودة يف الوضع 

 الدول العربية والفقَتة، من حقوق اإلنسان اؼبزيفة والديبوقراطية الغربية.

حيث أن لكل ؾبتمع آدابو وفنونو اليت يزخر هبا واليت سبيزه عن غَته من اجملتمعات واليت  األدب والفنون: -7
 تكون معربة عن ىويتو الثقافية.

  العنصر اغبساس يف أي ثقافة فطريقة تفكَت اؼبسلم غَت طريقة تفكَت الغرب.يعد التفكَت طريقة التفكير: -8

 اآلثار السلبية للعولمة على الهوية الثقافية الجزائرية: -ج
أن  تون"غ"صامويل ىنتنإن أساس سلبيات العوؼبة على اؽبوية الثقافية للشعوب واألفراد تكمن يف ما قالو 

الغربية لقيم وؼبؤسسات وغبضارات غربية فهو أمر غَت أخبلقي يف نتائجو، االعتقاد بضرورة تبٍت الشعوب غَت 
وتسعى الثقافة اؼبعوؼبة إذل إقصاء اػبصوصيات واؽبويات الثقافية األخرى إذل حد ال يكون ألي ؾبتمع ثقافة ذاتية 

 1أو ىوية شخصية.
 وعليو تتجلى سلبيات العوؼبة على اؽبوية الثقافية للجزائر فيما يلي:

ستخدام اؼبفرط والعشوائي للغات غَت اللغة األم للتخاطب والتواصل مع اآلخرين، وعلى رأسها اللغة اال -
الفرنسية، حيث أصبح اجملتمع اعبزائري يبيل إذل استخدامها أكثر فأكثر خاصة عند التخاطب مع األقران 

ة باللغة العربية الفصحى، واألصدقاء أو مع رؤساء العمل، وأضحى ىذا الفعل ينم عن مستوى الفئة اؼبتحدث
ما  2مستوى من يتحدث هبا. تدشلبل أن ىذا األمر أصبح مدعاة للضحك والسخرية ومؤشر عن زبلف و 

هبعل خاصة الفئة الشبانية تبحث عن اؽبجرة من أجل إحياء اللغة اليت يفضلوهنا ويعتربوهنا لغة رقي وحضارة 
فإهنا قد قبحت يف  ،أن الدولة اؼبستعمرة ىي الدولة الفرنسيةولعلو ومن ىذا اؼبنطلق فإن اعبانب التارىبي كون 

 ترسيخ لغتها والقضاء على اللغة األم وىي اللغة العربية. 

                                                           

.19ص (، 2003ااألردن: مكتبة العكيبات،  1، طديانة في صعود -اإلسالم في األلفية الثالثةمراد ىوفمان،  - 1
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النقص الواضح يف الروح الوطنية خاصة لدى فئة الشباب، والواضح يف عدم إقبالو على الرموز الوطنية،  -
رفع  2008الًتبية حقيقة األمر، حيث فرضت منذ  وفقدان واضح للثقة يف الذات الوطنية، وقد أدركت وزارة

العلم الوطٍت، وتأدية النشيد الوطٍت يوميا يف اؼبؤسسات الًتبوية إلعادة إحياء اغبس الوطٍت وحب الوطن يف 
 أوساط الفئة الشبانية.

عاصمة ىذا وباإلضافة إذل أن حادثة رفع العلم الفرنسي األوذل من نوعها يف إحدى الثانويات باعبزائر ال
، ومن اؼبظاىر اؼببلحظة يف 1، واليت اعتربت سابقة خطَتة يف أوساط الشباب09/ 08خبلل السنة الدراسية 

، Paris Saint- germainالشوارع أيضا، أن ذبد شابا جزائريا يلبس قميصا وبمل علم بلد أخر مثل قميص 
على 2017. 2012ي وزو للعهدة اإلنتخابيةإضافة إذل ما أقدمت عليو عضوة باجمللس الشعيب الوالئي لوالية تيز 

سبجيد االستعمار الفرنسي. دون أن ننسى رغبة اؼبواطنُت اعبزائريُت من كل الفئات إذل اؽبجرة إذل فرنسا واعتبار 
 فرنسا بلد اغبلم.

ان طمس واضح ؼبقومات اجملتمع الدينية واألخبلقية، أين اذبهت العديد من فئات اجملتمع إلبعاد دينها واإليب -
عن  اقبردببدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وجعل واعتبار الدين تضييق للحريات الفردية واعبماعية. حيث 

 ىذه القطيعة للدين ما يلي:

 :إذ ذبد أعدادا معتربة من اؼبواطنُت خاصة الفئة اؼبهاجرة لفرنسا وكذلك  مظاىر التلوث الثقافي
ا تعلق بالفن والسينما والرياضة، ويعرف القليل عن تارىبو الديٍت الشباب يعرفون الكثَت عن فرنسا، خاصة م

ومنجزات اغبضارة اإلسبلمية فمثبل يكفي أن تسأل الشباب عن مناسبة كعاشوراء وما تعنيو، أو على 
 Le Saint"تسميات األشهر العربية فبل يبكنهم أن هبيبوا أما إذا سألتهم عن معٌت لسان فالنتُت 

Valentine" كما ذبد اإلقبال الكبَت على القنوات التلفزيونية الغربية خاصة منها  يعلم ماذا يعنيو. فالكل
مقابل إحجام عن تتبع القناة الوطنية أو القنوات الدينية، ىذا وباإلضافة إذل ظاىرة  -لفهم اللغة-الفرنسية 

لكبَت بينهم وفارق الدين، من انتشرت بكثرة عند اعبزائريُت وىي الزواج بالفرنسيات بالرغم من فارق العمر ا
أجل اغبصول على الوثائق واإلقامة يف فرنسا، أين يصبح الرجل اعبزائري مقيد بأوضاع وظروف يفرضو ىذا 

 .2واج، والذي ىو يف األصل منايف للعقيدة اإلسبلميةالز 

                                                           
 . 176(، ص 2001، امارس 29، اجمللد 3العدد، 2001، مجلة عالم الفكر، "اآلثار الثقافية للعوؼبة"كرصل أبو حبلوة،   -1
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و، فانتشار ىذا وباإلضافة إذل شيوع الثقافة االستهبلكية ما ساىم يف تشويو بعضا من تقاليده وأعراف
األزياء الفرنسية خاصة جعلت الكل يلبس على اؼبوضة الغربية االفرنسية(، وظهور اللغة الفرنسية اؼبطبوعة على 
مبلبس األطفال والشباب، واليت ربمل أحيانا ألفاظا وصبل جنسية مثَتة للشهوة، وسبس اؼبشاعر واألخبلق 

 ؼبرأة.اإلسبلمية وتروج لئلباحة يف العبلقات بُت الرجل وا
ومن مظاىر شيوع الثقافة االستهبلكية يف أوساط اجملتمع اعبزائري كذلك، تأثره بأمباط استهبلكية معينة 

 Mcنالو دباؼباكFaste Foodيف اؼبأكل واؼبلبس، ففي اؼبأكل مثبل، طغت عليو ثقافة األكل السريع 

Donald اؽبامربغرومأكوالهتا الشهَتةHamburger البيتزا ،Pizza  كوال ، كوكاCoca Cola  أو البيبسي
والشفافة، وإظهار السرة لدى ، أما من ناحية اؼبلبس، انتشار اؼببلبس القصَتة والضيقة Pepsi colaكوال 

، مع اللبس 1البنات، ولبس اعبينز، إضافة إذل صباغة الشعر لدى اعبنسُت، وازباذ تصفيفات حبلقة اؽبيبيز والرازي
 ".Zaraمن ماركات فرنسية مشهورة مثل "

 :ويظهر ىذا يف ما يعرف بأدب اعبنس يف أوساط الشباب، من خبلل اغبصص  مظاىر االنحالل الخلقي
على القنوات الفضائية ما أدى إذل تفشي أنواع الرذيلة بينهم. ىذا ما جعل  واألفبلم اإلباحية اليت يتبعوهنا

، ذلك أن اعبزائر دولة إسبلمية تضيق األغلبية تبحث عن اؽبجرة من أجل البحث عن اغبرية يف فبارسة الرذيلة
وسبنع مثل ىذه اؼبمارسات وقد كان للتأثَت السليب لؤلنًتنيت يف نشر أفكار اؼبثاليُت االزواج اؼبثلي( وكذلك 
الشواذ جنسيا األمر الذي جعلهم يتصلون دبنظمات دولية ربميهم، وربمي ما يعتربوهنم حقهم وحريتهم يف 

ي استدعى ىجرهتم إذل خارج الدولة اعبزائرية اليت سبنع مثل ىذه التصرفات، ولعل فبارسة الرذيلة، األمر الذ
وسائل االتصال واألنًتنيت كلها وسائل سانبت يف قلب موازين التفكَت يف اجملتمع اعبزائري، وقلب منظومة 

زة اؽبواتف النقالة، يف توافو األمور كاالستخدام البلعقبلشل ألجه ضيعهاالقيم لديهم، أين أصبح يقتل أوقاتو بت
االستخدام السليب لؤلنًتنيت، أين أصبح ىاجس التعارف بالعادل اػبارجي وعقد الصدقات معهم من خبلل 

 االطبلع، األكثر تداوال، ومن االستخدامات السلبية لؤلنًتنيت Chatاؼبراسبلت اإللكًتونية أو التشات 
 على األفبلم اػبليعة بدون رقابة من أحد.

بأسلوب عيش الغرب "فرنسا" دبا تضمنو من حرية مطلقة، وىذا ما ذبرؤ عنو انبهار الشباب إضافة إذل 
الشابة على التدخُت يف أماكن شبو عمومية، من على الشروفات، يف السيارات اػباصة، ويف صالونات الشاي 

                                                           
االجتماعية والثقافية  األنثروبولوجيا، منشورات مركز البحث يف ين التهميش واإلدماج""الشباب الجزائري بموالي اغباج مراد وآخرون،  -1
 . 2006والوكالة الوطنية للبحث العلمي، (Craslا
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كحول واؼبخدرات، واؼبطاعم، ظهور الصدمات مع اآلباء وعقوقهم، الصدقات العلنية بُت اعبنسُت، انتشار ال
استخدام أي وسيلة وإن كانت غَت شرعية لتحقيق اؽبدف: كالغش يف االمتحانات هبدف االنتقال إذل الطور 

 األعلى وىذا ما يعكس تدشل اؼبستوى التعليمي يف اعبزائر.
 :مظاىر العنف 

وساط اجملتمع أحجبت العوؼبة الثقافية والغزو اإلعبلمي، فكرة العنف، ونشر كبَت لثقافة العنف يف أ
اعبزائري وكأن العنف أصبح ظاىرة عادية وطبيعية، أو أسلوب حياة سبظهر يف أشكال االعتداءات اؼبتنامية من سنة 
إذل أخرى وارتفاع معدل اعبريبة. ولعلو سبب رئيسي يف البحث عن بيئة آمنة زبلو من ىذه األنواع من اعبرائم عن 

 1رة يف القضاء على اعبريبة.طريق سياساهتا اآلمنة اؼبتطو 
ومن خبلل ما سبق نستنتج أن العوؼبة الثقافية سانبت يف تفكيك بنية األسرة، ولعل ما يشَت إذل ىذا 
التفكك فقدان األسرة كمرجعية قيمية وأخبلقية، بسبب مصادر جديدة إلنتاج القيم وتوزيعها، ويف مقدمتها 

يفتها األساسية يف رعاية الناشئة، ما أدى إذل غياب البيئة اليت تنشأ اإلعبلم اؼبرئي، فضبل عن زبلي اؼبرأة عن وظ
يف  فيها األخبلق اإلنسانية. والنتيجة ىي أجيال ضائعة تبحث عن ضالتها يف دول غَت اعبزائر والرغبة اؼبستمرة

خبلل إذابتو واستبدالو  مع ما يًتتب عليو من تراجع االنتماء لؤلمة والقومية اعبزائرية العربية اإلسبلمية من2اؽبجرة،
نظريا باالنتماء للمجتمع اإلنساشل الذي استوجب تغيَت وتبديل مبلمح الثقافة العربية اإلسبلمية القائمة على اللغة 

 3والتاريخ والعادات اؼبشًتكة.
إن األسباب السابقة اليت مت التطرق إليها سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية وذاتية تعد 

، وباؼبقابل ىناك أسباب جاذبة للهجرة اعبزائرية كبو فرنسا يبكن تلخيصها  ربفز على اؽبجرةدبثابة أسباب طاردة 
 كاآليت:

اىتمام فرنسا بالبحث العلمي من خبلل مؤسسات البحث واالستكشاف فمثبل تنفق الدولة الفرنسية  -1
مكانيات العلمية من معامل ووسائل حبث من ميزانيتها الكلية على عملية البحث العلمي، كما توفر اإل2,25
4.ـبتلفة

 

                                                           

. 161، ص (1998أفريل ،ا5العدد ،1998،مجلة اتحاد جامعات العالم اإلسالمي، "العوؼبة والًتبية والتعليم، اعبامعة"مذكور علي أضبد،  1
 

. 102(، ص 2006اعمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  1، طحقوق اإلنسان في ظل العولمةشكري، علي ال  2
 

. 55(، ص 2004اعمان: دار اجملدالوي للنشر والتوزيع،  1، طالعولمة وفجوة األمن في الوطن العربيتامر اػبزرجي،  3
 

، كلية اآلداب، حول التعليم العالي وسوق العمل اؼبؤسبر العريب، وق العمل"ىجرة العقول العربية وواقع التعليم العارل وس"طاىر ؿبمد بن طاىر،  4
 . 09، ص 2010أفريل  13أكتوبر، مصراتو، ليبيا،  08جامعة 
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 تقوم الدولة الفرنسية على مبدأ احًتام كرامة اإلنسان وسيادة النظام واالنضباط يف العمل واغبياة. -2

توفر الثروات اؼبادية الضخمة يف فرنسا واليت يبكنها من توفَت فرص العمل اؼبهمة واجملزية ماديا واليت تشكل  -3
1ن.إغراءا للمهاجري

 

إتاحة الفرص ألصحاب اػبربات يف ؾبال البحث العلمي، حيث قبد أن مراكز البحث العلمي واؼبواقع  -4
 اغبساسة يف الدولة الفرنسية يستغلها جزائريون دون كفاءات عالية دل هبدوا مكاهنم الطبيعي يف دولتهم األصل.

اؼبعيشة يف نوعية اغبياة، وتوفر الفرص وجود تباينات كبَتة بُت الدولتُت ااعبزائر، فرنسا( من حيث مستوى  -5
 والسياسي واألجور وفرص العمل. التعليمية األفضل لؤلبناء، وأنظمة الضمان االجتماعي

 الريادة العلمية والتكنولوجية اليت تشهدىا فرنسا باإلضافة إذل التقدم الذي تتمتع بو يف صبيع اجملاالت. -6

ل األفراد هبعلوهنا وجهة للعيش فيها حبثا عن األمن االستقرار السياسي الذي تعيشو فرنسا ما هبع -7
2واالستقرار.
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 ائج الهجرة الجزائرية إلى فرنساالمبحث الثالث: نت

أين ربتل مكانة ىامة ، االستعماريةإن اؽبجرة اعبزائرية صوب فرنسا، ما ىو إال انعكاس مباشر للعبلقات 
لية اؼبالية، نتيجة لربوز الوازع القومي يف جل بلدان العادل وحىت يف بلدان يف العبلقات السياسية واالقتصادية الدو 

وأيضا نتيجة لظهور عدة صعوبات اقتصادية  االشًتاكيةأوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلُت واندثار اؼبنظومة 
جرة كبو البلدان األوروبية واجتماعية يف بعض البلدان العربية ومنها اعبزائر، ىذه الصعوبات اليت أدت إذل تكاثر اؽب

عموما وفرنسا خاصة، فلقد كانت اعبزائر مستعمرة فرنسية منذ هناية القرن التاسع عشر وإذل منتصف القرن 
من قوى العمل اؼبغاربية اؼبتنوعة واؼبتواجدة اآلن هبا. وقد  (%80)العشرين، فبا أدى بفرنسا إذل استقبال حوارل 

يف اجملتمع  واالستقراري وتنمية معارفهم، الشيء الذي مكنهم من العمل ىاجر ىؤالء لتحسُت دخلهم اؼباد
الفرنسي، الذي كان دوما يف حاجة إليهم لتطوير اقتصاده، إال أن سرعان ما أنبل ىذا اعبانب من طرف بعض 

 السياسيُت والدارسُت الفرنسيُت، ليصبح مشكل اؽبجرة مطروحا أمام الباحثُت والسياسيُت.

ىذه اؼبشكلة تشَت إذل نوعُت متناقضُت من التحليل اػباص دبكانتها يف االقتصاديات وعليو أصبحت 
 األوروبية عامة والفرنسية خاصة.

أن اؽبجرة اعبزائرية تشكل جزءا ال يتجزأ من القضية السكانية يف أوروبا  التحليل األولوعليو يعترب 
افية ناذبة عن ظواىر اؽبجرة يف السابق، واليت مازالت وفرنسا، وأن مواصفاهتا االقتصادية واالجتماعية والديبوغر 

 متواصلة إذل اليوم وبشكل أقل. فاألمر يتعلق إذن بظاىرة مشتقة من اؽبجرة اؼباضية أكثر فبا يهم مسارا مستمرا.
فيعترب أن شكل اؽبجرة يف فرنسا ىبتلف يف عدة نقاط خصوصا مع بداية فًتة  التحليل الثانيأما 

األشكال القديبة للهجرة، فاالقتصاد الذي يبدأ دبرحلة من التطور من خبلل تغيَتات يف اؽبياكل الستينات، على 
اإلنتاجية يتطلب قوى عمالية جديدة ومتجددة، ويقتصر دورىا على أنشطة ال تفًتض درجة عالية من اؼبهارة وال 

 مستوى عارل من التكوين اؼبسبق يف األمد القصَت.
جرة وطبيعتها قد تغَتا باؼبقارنة مع الفًتات السابقة من تارىبها، حيث كان وبناًءا على ىذا فإن اؽب

اؼبهاجرون وبلون يف ىذه البلدان لتعويض العمال األصليُت نتيجة العجز الديبوغرايف اعبهوي والوطٍت، فالعنصر 
 ُت.اعبزائري اؼبهاجر لفرنسا مطلوب ؼبواصفاتو اػباصة بعدم مهارتو مقارنة بالعمال األوروبي

إن الشكل اؼبعاصر للهجرة ىبتلف عن اغبركات السكانية اليت مازال بعضها متواصبل ولكنها كانت أكثر 
حيوية خاصة قبل االستعمار الفرنسي للجزائر، أما حركات اؽبجرة اؼبعاصرة اليت ظلت بطيئة نسبيا إذل حدود 
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اآلن عامة بالرغم من صعوبات  ، عرفت نوعا من التطور منذ اغبرب العاؼبية الثانية وقد أصبحت1920
ؼبسألة اؽبجرة، يبكنها إلقاء الضوء  االحتماليةاإلحصائيات حول ربديد معٌت اؼبهاجر وضبط أىدافو، وىذه النظرة 

إذل نتائج تلك اؽبجرة سواء على  الفئات اجملتمعية اعبزائرية اؼبهاجرة اذل فرنسا، باالضافةأمامنا للوقوف على أىم 
 م اؼبستقبلة، وىذا ما سنحاول أن نوضحو يف ىذا اؼببحث حيث سيتم التطرق إذل العناصر التالية:الدولة األصلية أ

 .الى فرنساالمهاجرة المجتمعية الجزائرية : أىم الفئات االولالمطلب 
متنوعة الفئات، إذ مشلت فئة العمال يف اؼبقام األول، وذلك بسبب حاجة فرنسا  كانت اؽبجرة كبو فرنسا

ملة كما ذكرنا سابقا، مث الطلبة والتجار، واحتل اعبزائريون النسب األكرب من مهاجري منطقة مشال إفريقيا لليد العا
يف فرنسا، وذلك نتيجة الرتباط اؽبجرة بالظروف الصعبة اليت كانت تعيشها اعبزائر واليت كانت وراء نزيف اؽبجرة  

 رق إذل أىم ىذه الفئات كاآليت:كعمال لدى فرنسا، وعليو سنحاول من خبلل ىذا اؼبطلب التط
 ول: فئة العمال.األ الفرع

م، كاستجابة لنداء وجهة بعض 1907 -1906يعود تاريخ ىجرة العمال اعبزائريُت كبو فرنسا إذل سنة 
آيت "الفرنسيون بدعم من طرف بعض اعبزائريُت، وكان من بينهم الرئيس األول للمندوبية اؼبالية القبائلية 

ح أن ينتقل حوارل مئة عامل زراعي قبائلي، ومنها قامت عملية تشجيع ىجرة األىارل كبو ، أين اقًت "مهدي
فرنسا، ففي ذلك دعم مارل ومعنوي معا، خاصة للدولة الفرنسية ألن تواجد ىؤالء يف ميدان العمل الفرنسي، 

، إيطاليا وبلجيكا، والذي من شأنو يعترب كمنافسة لليد العاملة الواردة من بلدان أوروبية أخرى مثل: أؼبانيا، إسبانيا
 1أن يسمح ببقاء جزء ىام من الثورة الفرنسية على األرض الفرنسية.

دل تعرف التوقف بعد ذلك إذل غاية يومنا ىذا، علما واليت  ،ىكذا أعطيت إشارة االنطبلق لعملية ىجرة
د على توصيات اؼبندوبُت القبائل، ومع ىذا، ودل تر  الروادأن السلطات اعبزائرية يف بادئ األمر دل تستجب لنداء 

، فقررت اغبكومة توسيع إلغاء الًتخيص بالسفر داخل اعبزائر "جونار"ذلك طرحت القضية ؾبددا من طرف 
م، إلغاء الًتخيص بالسفر 1904ديسمرب  24بالنسبة لفئة ؿبدودة من اؼبسلمُت اعبزائريُت، مث قررت دبوجب قانون 

 2إذل فرنسا أيضا.

                                                           
ؿبمد ضبداوي ابراىيم :ة ، ترصب2، ج1954إلى اندالع ثورة التحرير  1871بين انتفاضة  تاريخ الجزائر المعاصرشارل روبَت أجَتون،  -1

 . 399(، ص 2013صحراوي ااعبزائر: دار األمة 
ااعبزائر: دار هباء  1عبداهلل ضبادي، فيصل األضبر، وسيلة بوسيس، ط :، ترصبةالجزائر الفرنسية كما يراىا أحد األىاليشريف بن حبيلس،  -2

 . 73(، ص 2009الدين، 
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ليد العاملة اعبزائرية خاصة القبائلية يف معامل الزيت والتكرير يف مرسيليا مث يف باريس. ففي استخدمت ا
 Courrièresمناجم كورير قبلتذي األصل اعبزائري است Lensالوقت وبطلب من أحد الصناعيُت من مدينة 

دبحاوالت  باريسو  Clermont- Ferrantكليرمون فيراناليد العاملة القبائلية، وقام رجال الصناعة من 
فباثلة أثبتت قباحها. وبعد عامُت قبد ىؤالء العمال القادمُت من منطقة القبائل الكربى يعملون يف اؼبناجم، ومع 

اليد العاملة اؼبتواجدة يف ¾  مرور الوقت أصبح ىؤالء العمال يشكلون يد عاملة كبَتة. وكان القبائل يبثلون
 1فرنسا.

فرنك يوميا يف فرنسا مقابل  45إذل  35اعبزائري بفرنسا فإنو يتقاضى ما بُت أما يف ما ىبص أجرة العامل 
ساعات وىذه من العوامل اليت جعلت العامل يفضل البقاء يف فرنسا لتقاضي أكرب أجر، وىكذا  08العمل ؼبدة 

حيث وصل  ازدادت أعدادىم مع مرور الوقت، وحسب اإلحصائيات فكان عدد اعبزائريُت اؼبهاجرين بفرنسا يزداد
 كبو عشرة آالف جزائري وصلوا إذل فرنسا لتلبية نداء أصحاب اؼبصانع. 1913و 1907بُت 

نتيجة الطلب والدعاية االستعمارية لتشغيل  1929 -1924مث كانت دفعة جديدة يف اؼبرحلة اؼبمتدة بُت 
، ولكن خفت بعض الشيء أثناء العمال اعبزائريُت يف ميادين االقتصاد الذي كان يتوسع أنذاك باستمرار يف فرنسا

اغبرب العاؼبية الثانية، إال أهنا تضاعفت بعد ذلك يف السنوات األخَتة اليت سبقت الثورة التحريرية، ففي سنة 
 م. 1948ألف مهاجر سنويا، وكذلك كان العدد يف سنة  70بلغ متوسط اؼبهاجرين  1947

 2ون يف فرنسا.ويف ما يلي جدول يبُت بعض اؼبهن اليت مارسها اؼبهاجر 
 يبين مهن المهاجرين الجزائريين في فرنسا قبل الثورة.:05جدول رقم

 عدد المهاجرين  المهن 
 8331 مناجم الفحم الحجري 

 19893 مناجم الحديد الصهر والصلب
 30059 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 47425 البناء والخدمات العامة 
 .272، ص بق ذكرهسمانع ، مرجع فاطمة المصدر: 

                                                           
1-Alain Mahé, Histoire de la grande Kabylie,  i    -      si cles (Alegria:Edition Alger, 

2000), p 20. 

. 272، ص سبق ذكرهمانع فاطمة، مرجع  - 2 
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كانت اؼبناطق األشد فقرا ومعاناة يف اعبزائر من اؼبناطق اؼبثلى للهجرة واؼبغادرة إذل فرنسا، وكما سبق وأن 
قلنا فإن منطقة القبائل الكربى وبعض مناطق القبائل الصغرى وجوارىا اؼبناطق األكثر عناء باؽبجرة، اعبماعات 

 1وذل للمستعمرات.احمليطة هبذه اؼبنطقة شكلت النوبات األ
فاؼبناطق اليت عرفت ىجرة كبَتة ىي مناطق ذات كثافة سكانية قصوى اليت كانت ترسل أكرب عدد من 
اؼبهاجرين حيث قبد أن القبائل الكربى تقدم أكرب عدد من العمال، حيث أن ىؤالء اؼبهاجرون من آيت علي 

 399ات اؼبتفرقة من ىذه البلديات توفر من الساحل أما اعبماع 493و 476ومن آيت بوعلي  479يقدرون ب
 مهاجر.

، حيث  210 -200أما يف القبائل الصغرى فكانت بعض الدواوير يف الصومام تضم ما ال يقل عن 
 .70 -45كانت تًتاوح كثافة اؽبجرة 

إال أن العامل السكاشل الذي أرجعو أغلب اؼبؤرخون كسببا من أسباب اؽبجرة دل يكن يلعب دورا يف 
 2هاجرين بقدر ما كانت تلعبو الظروف االقتصادية.رحيل اؼب

وبالرغم من استقبلل اعبزائر، فهي ال تزال بلد اؽبجرة الذي كانت عليو يف بداية القرن العشرين. عندما  
كان االستعمار يدفع اعبزائريُت األصليُت إذل ىجرة صباعية كبو العاصمة الفرنسية وبعض اؼبناطق االقتصادية هبا 

 يف مقدمة البلدان اليت هتاجر إليها اليد العاملة. واليت تظل
غَت أنو ما نبلحظو اليوم أن اؼبهاجر العامل اعبزائري قد اختلف وضعو عن السنوات السابقة على وضعو 

أصبحت الدولة الفرنسية تستغل وضعهم غَت القانوشل  حيثاغبارل، خاصة بعد ظهور اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، 
خيصة جدا وساعات طويلة، وىي يف ذلك ال ربًتم حقوق العامل وأىم ما جاءت بو لتشغيلهم بأشبان ر 

االتفاقيات الدولية غبقوق العمال اؼبهاجرين. أين أصبح اعبزائريون خاصة الفئة الشبانية تعمل يف ميادين ال تليق 
قد تتواجد يف ىذه اؼبيادين، مع  هبم اؼبهم أن يبقوا مقيمُت يف الدولة الفرنسية، وأحيانا قبد أن الكفاءات اعبزائرية

اعبزائر ىجرة الكفاءات العلمية واؼبهنية وكانت وجهتهم بالدرجة األوذل  فيها العلم أن السنوات األخَتة قد شهدت
 إذل فرنسا.
 
 

                                                           

. 27(، ص 2001ااعبزائر: دار ىومة،  (1954 -1934جمعية العماء المسلمين الجزائريين في فرنسا )سعيد بورنان،  - 1
 

. 66، 65(، ص ص 2005زائر: دار القصبة، مشيل سطوف ااعب :، ترصبةالمصادر الوطنيةكمال بوقصة، -  2
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 :وىذا ما سنوضحو من خبلل اعبدول اؼبوارل
رة الكفاءات يبين دول المقصد من منظمة التعاون االقتصادي ودول أخرى لهج :06جدول رقم

 .2016العلمية والمهنية الجزائرية لسنة 
 النسبة المئوية الكفاءات النسبة المئوية  عدد المهاجرين باآلالف  الدول
 18.70 86.50 1320.8 فرنسا 
 70.20 3.00 45.2 كندا
 18.30 2.60 39.4 إسبانيا

 47.60 1.60 24.2 المملكة المتحدة
 13.10 1.50 23.6 بلجيكا 

 14.30 1.20 18.1 لياإيطا
 54.20 1.00 15.6 الواليات المتحدة

 28.90 0.80 12.7 فلسطين
 44.60 0.50 7.20 سويسرا
 21.30 0.20 3.7 ىولندا

 .OCDE ةاالقتصادي و التنمية  المصدر: منظمة التعاون
 خصائص العمال الجزائريين المهاجرين بفرنسا: -

ا واعبزائر، وكانت إقامة اعبزائريُت تًتاوح بُت شبانية إذل شبانية يتحركون بشكل مستمر بُت فرنس كان العمال
وتعود  1عشر شهرا ال تزيد عن ذلك، وكانت نسبة طبسُت باؼبئة من اؼبهاجرين ال يتعدى إقامتهم شبانية أشهر.

ط اؼبهاجرين أسباب ذلك إذل قلة اؼبتزوجُت منهم إذ أن النساء من العنصر الضروري لبلستقرار، باإلضافة إذل ارتبا
بأرضهم ما هبعلهم يعودون يف وقت اغبصاد غبصد احملاصيل الزراعية وحرث األرض ؼبساعدة ذويهم فضبل عن 

ومن خصائص العمال اعبزائريُت  2زيادة من خلفوىم ورائهم من أبناء وزوجات قبل العودة من جديد إذل فرنسا.
 اؼبهاجرين بفرنسا إذل ما يلي:

                                                           
ااعبزائر: ديوان  ( نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب1939 -1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين )عبد اغبميد زوزو،  -1

 . 13، ص (2007اؼبطبوعات اعبامعية، 
.30، ص سبق ذكرهسعيد بورنان، مرجع  - 2
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أخرى حسب مناطق العمل يف أكباء فرنسا، على اذل  نسا من سهولة التنقل من ناحيةاستفاد اعبزائريون يف فر  -
عكس العامل الفرنسي الذي يفضل العمل يف منطقة إقامتو، كما أن العامل اعبزائري يقبل باؼبشاريع اؼبوظبية مث 

 ينتقل إذل البحث عن عمل آخر عند انتهاء اؼبشروع األول.

ياهتم من خبلل قبول األعمال الشاقة والقذرة واألكثر خطورة يف اؼبصانع اليت تنتج ـباطرة العمال اعبزائريون حب -
البضائع ذات الرائحة الكريهة أو تلوث األجسام، وأماكن العمل كاؼبواد الدىنية والنحاسية والبخارية مثل العمل يف 

ألعمال اليت ال يرضى هبا عادة العامل اؼبناجم واؼبعامل الكيمياوية، واؼبصايف، واؼبوانئ وسبك اؼبعادن وغَتىا من ا
الفرنسي، وكذلك ال يرضى هبا اعبزائري يف اعبزائر، واغبقيقة أن العمال اعبزائريُت كانوا يقدمون خدمة ىائلة 
لبلقتصاد الفرنسي ومازالوا يقدموهنا، وىذا ليس فقط يف ميدان اؼبخاطرة حبياهتم، والقيام باألعمال اليت تعرضهم 

. بل إهنم يقبلون بأقل األجور، إذ أهنم يف الواقع يتقاضون أجورا تقل عن تلك اليت يتقاضاىا ألخطر األمراض
زمبلئهم الفرنسيون يف نفس العمل، وىذا رغم أن قانون العمل الفرنسي ينص على قاعدة اؼبساواة يف األجر يف 

1حالة تساوي العمل.
 

 مقتبل العمر، حيث أن ثلثي اؼبهاجرين قد توجهوا وجود طاقة إنسانية ىائلة من الشباب فمعظم اؼبغًتبُت يف -
إذل فرنسا وىم يف مقتبل العمر، حبيث أن أعمارىم دل تكن تتجاوز العشرين سنة، وبذلك فإن االقتصاد الفرنسي 
قد استفاد وربصل على الطاقة اإلنسانية اػببلقة اليت سبكنو من تعزيز مكانتو ومضاعفة نشاطو، وبذلك يكون 

ائري قد شارك يف اإلنتاج، كما ساىم ىؤالء العمال بطريقة غَت مباشرة يف تقدصل خدمة قيمة لبلقتصاد الشباب اعبز 
2.الفرنسي

 

اؽبجرة اعبزائرية يف غالبيتها موجهة للصناعة دبقابل قلة يف ميدان الزراعة، مع أن كثرة اعبزائريُت الذين ىاجروا  -
يُت، فإن الصناعة كانت أكثر القطاعات استيعابا ؽبذه اليد فرنسا ىم حبكم النشأة من طبقة العمال الزراع إذل

العاملة يف فرنسا، بسبب آليات العرض والطلب من قبل الصناعة الفرنسية مع رواتب أفضل يف الصناعة مقارنة 
ؾبموعة األصدقاء والذين يًتكزون يف  معبرواتب اجملال الزراعي وخيارات االستقرار باؼبنطقة، وجاذبية الذوبان 

، حبيث وقت اغباجة سواء اؼبادية أو اؼبعنوية، وىذا ما يتحكم أيضا يف نوعية العمل لدى بكثرةاؼبناطق الصناعية 
3اؼبهاجرين اعبزائريُت.

 

                                                           

. 172، ص همرحع سبق ذكر  عمار بوحوش، - 1
 

.174 -173، ص ص  مرجع نفسو - 2
 

. 86، ص سبق ذكره كمال بوقصة، مرجع - 3
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عدم اىتمام اعبزائري بطبيعة العمل مادام أنو يؤدي مقابل مادي جيد، فالعمال اعبزائريون عمال يدويون  -
قذارة ؼبا يصاحبها من عناء ووسخ، واليد العاملة اعبزائرية تقوم دبا يرفض  وسائقون فهم يكلفون باألعمال األكثر

العامل الفرنسي اإلتيان بو فنادرا ما تصادف عماال جزائريُت متخصصُت، وإذا كانت مقاومتهم للحرارة ذبعل 
ل األغلبية وتشتغ 1منهم ضروريُت لبعض األشغال، فإهنم بشكل عام ال يؤدون إال أعماال من الدرجة الثانية،

الساحقة من ىؤالء العمال يف اؼبهن البسيطة غَت الفنية، وىذا بفعل مستويات التعليم الضعيفة للعامل اعبزائري، 
وىذا الوصف يبثل مصَتىم العام يف عموم اؼبؤسسات اليت تستخدمهم، ففي الصناعات الكيمياوية للجنوب 

اليدوية من الدرجة الثانية، ويف اؼبناجم كانت زبصص ؽبم الغريب وكمثال فقد كان اعبزائريون مكلفون باألعمال 
األعمال القاسية كعمال بناء أو مساعدين ؽبم، بل غالبا كيدويُت يف أشغال اغبفر العميقة، فحسب أرباب العمل 

هن تركيب مفإن اعبزائري نادرا ما يكون ذا تأىيل وغالبا ما يكون عامبل يدويا عاديا، وليس يدويا متخصصا ف
الت، الكهرباء، اغبدادة والنحاسة والتفريز ىي اؼبمارسات اؼبتخصصة الوحيدة اليت تعاطاىا اعبزائريون يف اؼبنطقة اآل

أما األعمال اليدوية العادية كالصيانة والتنظيف فهي قطاعات غالبة يف  2.%10الباريسية بنسبة ال تتجاوز 
دىم يف ؾبال التعدين من مراقبة األفران، وسكب القوالب، فبارساهتم اؼبهنية، أما العمال اليدويون اؼبتخصصون فتج

3وفرش الطرق والصهر...إخل، كذلك يف صناعة الزجاجيات والسَتاميك وإنشاء اعبسور.
 

 ويف ما يلي جدول يوضح توزيع اعبزائريُت يف أىم قطاعات العمل يف فرنسا. 
 ل بفرنسا.يبين توزيع المهاجرين الجزائريين في قطاعات العم :07جدول رقم

 النسبة المئوية  القطاعات  النسبة المئوية  القطاعات 
 03 مواد البناء  42 البناء واألشغال

 02 المناجم 13 الصناعات الميكانيكية 
 08 الزراعة 08 الصناعات المعدنية

 05 خدمات عامة  05 الصناعات الكيماوية 
 12 خدمات متنوعة  02 النقل 

، رسالة ماجستَت يف االقتصاد،  ""التكامل العربي في مجال القوى العاملةبيسي، صبحي قدي الكالمصدر: 
 .271م، ص 1982 بغداد،  كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،
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إن اغلب اؼبهاجرين اعبزائريُت اذل فرنسا ينحدرون من مناطق ريفية، وكان الريف سابقا ال يتوفر على 
القراءة  -معظمهم-منو كثَتا، وعليو فإن ىؤالء العمال اؼبهاجرون ال هبيدون  أسباب التعليم، فاؼبدن أحسن حاال

والكتابة وىذا ما خلق مشاكل يف التعبَت عن آرائهم، ويصعب من مهمة التعامل مع اؼبسؤولُت بفرنسا، ىذا ما 
العمال اؼبهاجرين  ضعف ذباوهبم مع ثقافة اجملتمع اعبديد، ومع انعدام الوسائل األساسية لتثقيف ىؤالء إذلأدى 

أبناء بلدىم، واإلقامة يف ؿبيط مغلق.   إذلوبقائهم معزولُت عن اجملتمع الفرنسي، واالكتفاء بالتعامل واالنضمام 
كما أن ىذا اغبرمان من الثقافة وبول بينهم وبُت اكتساب مهارات أعلى وأفضل واالرتقاء دبستواىم وعدم 

 1بفرنسا.االستفادة من إهبابيات اغبضارة الغربية 
ىذا وتتوزع اعبماعات اعبزائرية اؼبهاجرة على األرض الفرنسية بطريقة جد ـبتلفة، إذ ىبضع التوزيع 
لعاملُت: األول واألىم وىو طلب اؼبراكز الصناعية الرئيسية يف اؼبناجم لليد العاملة األجنبية، والثاشل مرتبط 

التجمعات اعبزائرية اؼبهاجرة الرئيسية يف أىم  سبوضعتباستخدام القنوات والفروع العائلية أو القروية، ىكذا 
من  المنطقة الباريسيةمناطق فرنسية، وتعترب  5إذل  4حيث يتوزع معظمهم يف  المتروبوليساألقطاب الصناعية 

، وال ننسى منطقة اؼبنطلق بادوكالي، وتوركوان وليلأكرب مناطق ذبمع اؼبهاجرين إضافة إذل منطقة الشمال حيث 
 2ويف اعبدول التارل نتتبع سَت اؼبهاجر اعبزائري. مرسيلياصول اؼبهاجرين لو  األول

 يبين المراحل األساسية لسير الهجرة الجزائرية )منطقة العبور(. :08جدول رقم
 نقطة الدخول وقاعة االنتظار قبل التوزع  مرسيليا 

 المرحلة الثانية في االتجاىات التالية  ليون
 فحم الحجري وصناعة التعدينمناجم ال سانت إتيان

 الكهرباء الكيميائية، السدود ساقوا 
 صناعة المطاط كليرمون فيران

 صناعة السيارات  تبيلفورا
توجد بها مناطق العمل خاصة في الناحية الشمالية الغربية منها:  باريس 

 المطاط، صناعة التعدين، الصناعات الكيميائية 
 .65:صق ذكرهسبمرجع  كمال بوقصة، المصدر:
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تضم التجمع األضخم للمهاجرين اعبزائريُت وقدرت ببضعة مئات وذلك قبل اغبرب مقاطعة باريس:  - أ
العاؼبية األوذل، وقد عرفت ازديادا سريعا بعدىا، فاؼبنطقة الباريسية وبفضل مبو الصناعات التعدينية والكيميائية 

اعة البناء وتسوية الًتبة ذبمعت أكثر من ثلث اعبالية والكهروكيميائية خاصة، وكذلك بفضل اغباجات اؽبائلة لصن
اعبزائرية يف فرنسا فيما ىبص اؼبوجات األوذل أين يتوزع اؼبهاجرون حسب طبيعة النشاط يف التجمع الباريسي، ومن 

1أىم ىذه النشاطات: الصناعات التعدينية، الصناعات الكيمياوية.
 

من حيث األنبية وىي تتميز بقسوة اؼبناخ وااللبفاض الشديد  تأيت بعد اؼبنطقة الباريسيةمقاطعة الشمال:  - ب
للحرارة، حيث تصنف مناجم الشمال كأىم مركز لتشغيل اعبزائريُت بعد العاصمة، وأبرز األنشطة اليت يزاوؽبا 

 اؼبهاجرون:

2اؼبناجم والصناعات االستخراجية، صناعات أخرى كعمليات التعدين واألشغال العامة.
 

سبركز اؼبهاجرون اعبزائريون يف فرنسا دبناطق أخرى منها منطقة مرسيليا اليت تعترب منطقة  مناطق متفرقة: - ج
3دخول وقاعة انتظار قبل التوزع.

 

 الفرع الثاني: فئة الطلبة.

كانت ىذه الفئات أكثر حظا من فئة العمال فهم ال يعانون من العقبات نفسها اليت يواجهها العمال     
فرنسا أهنا أطول مدة تصل إذل عشر سنوات أو أكثر ما بُت الدراسات الثانوية بإقامتهم  اؼبهاجرون، كما سبيزت

الية مهاجرة رفيعة اؼبستوى، وسبيزت جتدرهبيا  شكلواقاعدهتم إال أن الطلبة اؼبثقفون اعبزائريون  ضيقوالعليا، ورغم 
 بإنتاج بعض اؼببلمح الثقافية لبلد األصل.

غبركة الشباب  الزعيمُتإذل فرنسا يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  ربواعمن بُت الطلبة الذين      
بُت  saint cyr"سين سير"الذي كان تلميذا يف  "األمير خالد"اعبزائري النقيب يف اعبيش الفرنسي 

 حوارل Montpellier"مونبلييو"الذي أقبز دراستو يف الطيب بن تامي ولد حميدة م، و1893-1896
م، وتذكر اإلحصائيات بأن عشية اغبرب العاؼبية األوذل كان ىناك عدد قليل من الطلبة اؼبسلمُت قد 1905سنة 

، ودل يتجاوز عددىم العشرة من ضبلة ليسانس اإجازة( يف اغبقوق وعشرة أطباء من ضبلة  امتحاناتو الجتيازسافر 
 .4الشهادة الفرنسية

                                                           
 .71-70رجع نفسو، ص صم -1
 .81-79ص ص رجع نفسو،م -2
 .40، صسبق ذكرهسعيد بورنان، مرجع  -3
 .118كمال بوقصة، مرجع سبق ذكره ،ص -4
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  فرنسا يفضلون التخصصات العلمية والقانونية واإلنسانية.كان الطلبة اعبزائريون يف دراستهم يف
، Montpellier، مونبلييوtoulouseولوزت،   parisكباريسبعض اؼبدن  انتشارىمومن أىم مناطق 

 ،rennes، ران Nancy، نانسي bordeaux، بوردوlyon، ليونGrenobleجرونوبل
 alvor.1ور، وألفPoitier، بواتي Caen، كان Strasbourg غستراسبو 

عظم الطلبة اعبزائريون اؼبنتقلون إذل خارج اعبزائر ليس اؽبجرة بل ميبكن القول أنو يف البداية، كان ىدف 
ألجل الدراسة اليت تتطلب منهم اإلقامة يف بلد اؼبقصد ؼبدة أطول، ومع مرور الزمن هبد بعض الطلبة أنفسهم 

 وجد، وؽبذه األسباب وغَتىا واستقربعضهم من توظف على البيئة اغبالية، وبعضهم من كون أسرة، و  تعودوا
 .2الطلبة اعبزائريون صعوبة عند زبرجهم يف العودة إذل اعبزائر

، 2012يف سنة  OCDEطالب جزائري قاصدين دول  281ألف و  23خرج من اعبزائر حوارل 
بباقي الدول األخرى، فهي  سا الوجهة الرئيسية مقارنةنيف اؼبنظمة، وتعترب فر مناطق رئيسة يتوزعون على طبس 

 طالب، وىذا ما سنحاول أن نوضحو من خبلل اعبدول اؼبوارل: 804ألف و 21لوحدىا كبو  استقبلت
 والتنمية االقتصادي: يبين توزيع الطلبة الجزائريين على دول منظمة التعاون 09الجدول رقم

 2012 2010 2008 استقطابا الدول األكثر
 21804 20066 18780 فرنسا
 339 366 796 كندا
 199 180 51 إسبانيا

 183 237 335 المملكة المتحدة
 171 176 179 الواليات المتحدة

 23281 21578 20653 المجموع
 ، مرجع سبق ذكره.OCDEاالقتصاديةالمصدر: منظمة التعاون والتنمية 

راسة مقارنة بالدول األخرى وىذا نبلحظ من خبلل اعبدول أن الطلبة اعبزائريُت ىبتارون فرنسا كوجهة ؽبم للد
طالب باؼبقابل  51قبد أنو وصل إذل  2008لعدة أسباب فإذا أخذنا مثبل عدد الطلبة يف اسبانيا سنة راجع 

                                                           
 .18(،ص1995ااعبزائر: منشورات اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، 2،ط(1962-1871الحركة الطالبية الجزائرية)عبد اهلل ضبادي،  -1
 .275فاطمة مانع، مرجع سبق ذكره، ص، -2
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بفرنسا وىذا فارق كبَت خاصة وأن جل الطلبة اعبزائريُت وعرب سنوات ـبتلفة تسجل وبأعداد ىائلة يف  18780
 فرنسا.

يات فرنسا الثبلث اؼبوجودة باعبزائر أنو يوجد فئتُت من الطلبة حسب نوع تشَت اإلحصائيات حسب قنصل
تتخذ من فرنسا فقط منطقة عبور، وفئة ثانية تستقر فيها، واعبدول التارل يوضح عدد الطلبة  ةئالتأشَتة، ف

 اؼبتحصلُت على تأشَتة اؽبجرة من قنصليات فرنسا باعبزائر.
 يين الحاصلين على تأشيرات الهجرة إلى فرنسا.: يوضح عدد الطلبة الجزائر 10جدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنوات
)اقامة  *الطلبة

 طويلة(
2614 2508 2846 3629 3901 3342 - 

الطلبة )إقامة 
 طويلة(

- 196 3650 4866 5074 4425 4496 

-سفـــــــــارة /https://dz.ambafrance.org-. على اؼبوقع االلكًتوشل:اؼبصدر: قنصلية فرنسا باعبزائر العاصمة

 -الجزائر-في-فرنســـــــا

تحصلُت على منح حكومية من فرنسا ألجل الدراسة كان عددىم حسب اعبدول أما من حيث تعداد الطلبة اؼب
 التارل:

 يوضح عدد الطلبة الجزائريين الحاصلين على تأشيرات الهجرة إلى فرنسا.: 11رقمجدول 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 1285 1452 1535 1514 1571 1702 عدد الطلبة
source: le point de contact français du réseau européen des migration (rem), 

l'imigration des étudiantsétrangers eu France - seten ber 2012, p 33 

 20617طالب جزائري موجود بفرنسا منهم  22818إحصاء  مت 2011-2010يف السنة الدراسية 
، االدب واللغات، الطب االقتصادطالب مسجل يف اعبامعات موزعُت على عدد التخصصات ىي: القانون، 

منهم غَت متحصلُت على  %78اث، واؼبشَت لئلناث ىو أن إن% 42.7والصيدلة والعلوم التكنولوجية، ومنهم 
، والشؤون 1شهادة البكالوريا أما الباقي من الطلبة فهم يدرسون يف معاىد تابعة لوزارات أخرى كوزارة الصحة

                                                           
واليت منحتها  "شينغن" تأشَتة ال تشملاليت منحتها قنصلية فرنسا باعبزائر العاصمة، باقي االحصائيات  التأشَتاتيع انواع إحصائيات زبص صب*

 القنصليات الثبلثة لفرنسا يف اعبزائر.
 .278فاطمة مانع ، مرجع سبق ذكره ،ص -1
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، فقد كان عدد 2013-2012رات أما السنة الدراسية وزاووزارة الثقافة ووزارة الزراعة وغَتىم من ال االجتماعية
%( 58ا 11749%( طالب ماسًت 33ا 6768كما يلي: ليس يف LMDبة اؼبسجلُت يف نظام الطل

اعبامعات الفرنسية فالطلبة موزعُت حبسب  يف%(، أما من حيث التخصصات 9ا 1895طالب، الدكتوراه 
 اعبدول التارل:

الدراسية  : بين توزيع الطلبة الجزائريين على التخصصات بالجامعات الفرنسية في السنة12رقمجدول 
2012-2013. 

 التخصصات المستوى
 العلوم العلوم القانونية /

 االقتصادية
األدب واللغات 

والعلوم 
 اإلنسانية

 واالجتماعية

الطب 
 والصيدلة

العلوم 
التكنولوجية 

 والفيزيائية

 611 1300 2257 708 1882 ليسانس
 707 1991 2524 2339 4188 ماستر
 176 142 491 42 1044 دكتوراه

 1494 3433 5282 3089 7114 المجموع
source: République français, ministère d'intérieure .les étudiants étrangers dans 

l'enseignement supérieur français en 2014-2015 

(، BAC+5% من الطلبة اؼبهاجرين ؽبم مستوى دراسي جامعي ا65تشَت اإلحصائيات أن أكثر من 
 حدرون من ثبلثة واليات رئيسية وىي: تيزي وزو، جباية، واعبزائر العاصمة.% يت58وأن 

طالب جزائري،  279ألف و 21بلغ عدد الطلبة اعبزائريُت  2015-2014اما بالنسبة للسنة الدراسية  -

اعبزائر يف اؼبرتبة الثالثة بعد الصُت  تأيت(% مسجلُت باعبامعات، وهبذا الرقم 84طالب ا 17874منهم 

1طالب(. 35199طالب( واؼبغرب ا 29709ا
 

إذل ما يقارب  2016ىذا وتضاعف عدد الطلبة اعبزائريُت الذين التحقوا بالتعليم العارل الفرنسي سنة 
طالب جزائري للدراسة يف اعبامعة الفرنسية يف سبتمرب اؼباضي  8600 انتقلطالب، باإلضافة إذل أنو قد  7400

                                                           
1République français, ministère d’intérieure, op.cit. 
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، وىو رقم مرشح لبلرتفاع يف السنوات للدارسةألف طلب تسجيل  32م، من إصبارل أكثر من 2017من سنة 
 1ألف زيارة. 40القادمة، قياسا بعدد الزيارات اؼبسجلة على اؼبنصة الرقمية والذي فاق 

راجع إذل زبصيص فرنسا ميزانية معتربة للجزائر يف إطار التعاون والبحث العلمي،  دولعل ىذا االرتفاع اؼبشهو     
مليون اورو، باإلضافة إذل عدد من االتفاقيات اؼبمضاة يف إطار الشراكة والتعاون ما بُت  02رل حيث تقدر حبو 
، حيث تضمن االتفاقيات عدة برامج متنوعة من اتفاقية 800والفرنسية واليت بلغت حوارل  يةاعبامعات اعبزائر 

و أارس اؽبندسة الفرنسية واعبزائرية أجل تقارب ـبابر البحث والتكوين يف الدكتوراه، والشبكة اؼبشًتكة بُت مد
 2غَتىا من الربامج واالتفاقيات.

 الفرع الثالث: فئة التجار
دل تكن اؽبجرة اعبزائرية ىجرة عمال فقط أو فئات مثقفة، بل ترافقت أيضا مع ىجرة طبقة التجار، إال أهنا دل     

يبثلون  كانوامن اؼبهاجرين، فإن التجار  % 90كباقي الفئات اؼبهاجرة، فإذا كان العمال يبثلون   يذع صيتها
%، وكان ىؤالء اؼبهاجرون العاملُت سواءا يف ميدان التجارة أو اؼبهن اغبرة يف البداية مكلفُت بتوفَت ما ربتاجو 05

اؼبؤسسات من يد عاملة غَت متخصصة، مث يتحولون إذل مراقبُت للعمال مث إذل مسَتي مطاعم وفنادق، حيث  
 3بفتح أماكن بسيطة للطعام، وؿببلت لبيع اؼبشروبات. قامواحبيث  كان ؽبم حس ذباري

قليلُت العدد  اكانو   باريسرغم أن عدد اؼبهاجرين اعبزائريُت العاملُت يف ميدان التجارة واؼبهن اغبرة، وخاصة يف     
غاء الًتخيص م القاضي بإل1904ديسمرب  24مع مرور الوقت، وخاصة بعد صدور قانون  زاد يف البداية إال أنو

مهمة السفر للجزائريُت مع قطعان اؼبواشي إذل  يوكلونبالسفر إذل فرنسا، بطلب من بعض ذبار اغبيوانات الذي 
 مرسيليا، وبعض الباعة اؼبتجولون واػبدم اؼبرتبطُت بسادهتم الفرنسيُت.

وا الرواد األوائل يف الفئات ومن أمثلة ىؤالء التجار الباعة اؼبتجولون يف اؼبدن الفرنسية الكربى، حيث كان    
من منطقة القبائل حيث بدأت طبلئهم األوذل تظهر على شواطئ البحر، يبيعون الزرايب  ااؼبهاجرة، وكانو 

عرب الشواطئ واؼبدن الساحلية، ولقب ىؤالء  ببضائعهموالصناعات التقليدية وينتقلون 
، والذين وجدو م 1912ة يف إحصائيات عام اعبحيث أنو مت اإلشارة إذل ىؤالء ال "،"tourcos"بالتوركوس"

                                                           
نقبل عن اؼبوقع  .2018فيفري15حل، ىجرة الطلبة اعبزائريُت كبو فرنسا تتواطل، جريدة اػبرب ، جعفر بن صا -1

 (.2018-03-15اhttps://www.djazairess.com/elkhabar/633646اإللكًتوشل:
واعبزائر لًتقية البحث العلمي ،الطلبة اعبزائيون يف اؼبرتبة االوذل على مستوى اعبامعات الفرنسية، جريدة  اتفاقية تعاون بُت فرنسا 800اؽبام بوثلجي، -2

 (.2018 -03- 15ا https://www.echoroukonline.com، نقبل عن اؼبوقع االلكًتوشل:2015جويلية26الشروق،
 .112كمال بوقصة، مرجع سابق، ص -3

https://www.djazairess.com/elkhabar/633646
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 "الخرمة على الظهر"يف ماال يقل عن أربعُت والية فرنسية، ويف األسواق الفرنسية خصوصا وكانت وسيلة 
 .1طريقتهم الوحيدة للتنقل وبأقل نفقات فبكن

واق أو مالكي استطاع ىؤالء الباعة اؼبتجولون ربقيق أرباح كبَتة، ودل سبضي سنوات حىت أصبحوا ذبار أس
 .2فنادق أو أصحاب مطاعم

 فرنسا الىالنتائج االقتصادية للهجرة الجزائرية : الثاني المطلب
وىذا ما يطبق على اؽبجرة اعبزائرية  ،فبا ال شك فيو أن اؽبجرة اػبارجية االقتصادية ؽبا اهبابياهتا وسلبياهتا

تبقى وصماهتا الناحية النظرية، إال أن ىذه اآلثار  العلماء يف ىذه اآلثار من نظرإذل فرنسا وإن اختلفت وجهات 
 وكذلك البلدان اؼبستقبلة للمهاجرين. يهاواضحة على البلدان اليت فقدت مهاجر 

اؼبًتتبة عن اؽبجرة اعبزائرية صوب  وعليو سوف كباول من خبلل ىذا اؼبطلب أن نبُت أىم اآلثار االقتصادية
 فرنسا واؼبتمثلة يف ما يلي:

 : تحويالت العمال المهاجرين وتأثيرىا في االقتصاد الجزائري لالفرع االو 
تسهم تقريبا يف خفض الضغط يف سوق العمل احمللية، إال أهنا تشكل  للجزائريُت الرغم أن اؽبجرة الدولية 

موردا للعملة الصعبة من خبلل التحويبلت عبزء من اؼبداخيل الصافية اليت وبصل عليها العمال اؼبهاجرون يف 
 إذل: قإذل آثر ىذه التحويبلت على االقتصاد اعبزائري هبب التطر  الولوجػبارج، وقبل ا

 تعريف تحويالت العمال المهاجرين:اوال: 

 privateربويبلت خاصة من جانب واحد  Works remittancesتعترب ربويبلت العاملُت  

unrequited transferts ،  التحويبلت  تشملدفوعات، و اعباري يف ميزان اؼب يتضمنها اغبسابواليت

من جانب واحد اليت يقوم اؼبهاجرون اؼبستخدمون يف بلد االستقبال اعبديد، والذين يعتربون مقيمُت فيو 

RESIDENTS،  عائد العمل غير المتضمن في وذلك ببقائهم عام أو أكثر، وىي بذلك زبتلف عن "

ستقبال ؼبدة أقل من سنة، والذين يعتربون غَت مقيمُت الذي يرتبط باألفراد الذين يبكثون يف بلد اال مكان آخر"

NO RESIDENTS.3فيو 
 

                                                           
 .12-11(، ص ص 2009ااعبزائر: منشورات تالة،2، طدور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبرسعدي بزيان،  -1
 .105كمال بوقصة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .03(، ص2006اتحويالت العاملين في الخارج والتنمية االقتصادية في البلدان العربية التقرير العريب اؼبوحد،  -3
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حقيقية يدخل ضمن اؼبتحصبلت اعبارية ؼبيزان  عائد خدمةوإذا اعتربنا أن ربويبلت العاملُت يف اػبارج ىي 
تبار ىذه فإن طبيعة ىذه التحويبلت ومكوناهتا ربدد كيفية إدماجها يف اغبساب اعباري، إذ أن إع ،اؼبدفوعات

 FACTOR INCOME FROMالتحويبلت أحد دخول عوامل اإلنتاج يف اػبارج

ABROADوليس على اؼبكون العيٍت، وبعبارة أخرى تشكل ربويبلت  ؽبا إمبا يصدق على اؼبكون النقدي
عنو  غَت معلن وجزءالقنوات الرظبية(،  طريق من جزء معلن عنو االتحويل عن هنقديا يتكون بدور  ااؼبهاجرين مكون

أوؽبما السلع اليت يستوردىا  :انقود واردة بصحبة الركاب(، كما تشمل مكونا عينيا يبكن ذبزئتو إذل عنصرين
 1السلع اليت ترد بصحبة الركاب تاليهادون ربويل للعملة، و  كاستَتاداؼبهاجرون وتسجل كواردات شخصية، أو  

 اعتبارة، عائد خدمة حقيقية يقدمها العاملون يف اػبارج، فإن وبالتارل إذا اعتربت اؼببالغ احملولة عرب القنوات الرظبي
 تضخيما تعداألخرى عائد خدمة حقيقية  ىي الواردات الشخصية والواردات اليت ترد عرب أنظمة االستَتاد اغبر

ذه اؼببالغ وارد اغبساب اعباري بالنقد األجنيب يف موازين اؼبدفوعات للبلدان اؼبصدرة للعمالة، إذ أن ىؼبمبالغا فيو 
وقد  2على كيفية استخدامها وكيفية توجيهها.ؽبا ال تدخل يف حوزة السلطات النقدية ؽبذه البلدان وال سلطان 

يكون صحيحا أن السلع اليت تستورد من خبلل التسَتات االستَتادية، إمبا ىي واردات سبول نفسها بنفسها من 
اؼبنشأ بتحويل النقد األجنيب دبا يلزم لسداد قيمتها، إال أنو اؼبهاجرين، وال تقوم على اغبكومات يف بلد  مدخرات

ال هبوز اعتبارىا متحصبلت جارية من النقد األجنيب تدخل يف حوزة السلطات النقدية وتستخدمها لتغطية 
 3ات،عاالستَتاد السلعي أو سبويل عجز ميزان اؼبدفو 

ات اليت وبوؽبا العمال اؼبهاجرون من دول وعليو يبكن القول أنو يقصد بتحويبلت اؼبهاجرين تلك اؼبدخر 
( إذل دول اؽبجرة ادول اإلرسال( بصورة نقدية أو عينية، وقد تكون ىذه اؼبدخرات االستقبالاؼبهجر ادول 

كما أن ربويلها قد يتم من خبلل قنوات التحويل الرظبية وغَت   ،بالعملة احمللية لدول اؽبجرة أو بالعمبلت األجنبية
 4الرظبية

                                                           
مذكرة ماجستَت يف العلوم حالة دول المغرب العربي"،  –الثار التمويلية لليد العاملة المهاجرة على دول االصل واالستقبال "اوليد لطيف،  -1

-2010االقتصادية، زبصص نقود وسبويل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيَت، قسم العلوم االقتصادية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،
 . 41،ص2011

 .42اقربص: اؼبعهد العريب للتخطيط، ب س ن(، ص تحويالت العاملين العرب بالخارجرمزي زكي،  -2
 .42وليد لطيف ، مرجع سبق ذكره، ص  -3
رية المجلة الجزائكبو اسًتاتيجية وطنية لتعظيمها"، -اضبد بزارية، نوال ايت سي معمر، "االثر االمبائي للتحويبلت اؼبالية للمهاجرين اعبزائريُت -4

 .269(، ص2017،اافريل 07، العدد 2017لالقتصاد والمالية،
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اختناق الصرف األجنيب  حدةأن ربويبلت الدول اؼبصدرة للعمال تساعد على التخفيف من نستنتج  وعليو
كما سبكن دول األصل من استَتاد السلع الرأظبالية البلزمة   .يف ىذه الدول وربسُت موقف ميزان اؼبدفوعات

واؼبعيشة للمهاجرين  لعمليات االستثمار وتكوين رأس اؼبال فضبل عن أهنا ترفع من مستويات االستهبلك
وعائبلهتم، وتعمل على ربسُت ىيكل توزيع الدخل يف الدول اؼبصدرة للعمالة، خصوصا إذا تركزت اؽبجرة بُت 

 العمال الفقراء.
 أثرا وسبارس ،أما بالنسبة للدول اؼبستوردة، فإن التحويبلت سبثل استنزافا ؼبصادر الصرف األجنيب اؼبتاحة لديها

كما   ،االت اليت يكون فيها موارد الصرف األجنيب ؿبدودةاغبدفوعا ىذه الدول، خصوصا يف سلبيا على موازين م
اػباصة عادة ما ال تتسم باالنتظام، وىو ما هبعلها عرضة لتقلبات عنيفة يف مستوياهتا، يعتمد  التدفقاتأن ىذه 

ستوردة للعمالة، األمر الذي قد ذلك على توقعات اؼبهاجرين حول اؼبستقبل، سواء يف الدول اؼبصدرة أو الدول اؼب
العوامل ما يدفع اؼبهاجرين كبو زيادة من عدم االستقرار إذا ما طرأ ليعرض موازين مدفوعات ىذه الدول اؼبستوردة 

 ؽباىم يف تعميق أثر أية أزمة اقتصادية أو سياسية طارئة تتعرض اكما أن ىذه التحويبلت تس،عمليات التحويل 
بلل تزاحم اؼبهاجرين على ربويل مدخراهتم إذل اػبارج لتفادي اآلثار الناذبة عن ىذه ىذه الدول، وذلك من خ

 1األزمات يف الدول اؼبستوردة للعمالة.
 قنوات وآليات التحويل:ثانيا: 

مع زيادة حجم التحويبلت، حيث تتناول العديد  اتلقى قنوات التحويل الرظبية وغَت الرظبية منها اىتماما متزايد
سات قنوات التحويبلت ضمن سياق البلدان اؼبرسلة فقط اللتحويبلت وليس اؼبهاجرين(،بينما يف أغلب من الدرا
ار القنوات يؾبموعة من العوامل يف كل من البلدان اؼبرسلة واؼبستلمة للتحويبلت يفسر اخت تفاعل فإن األحيان

 ويؤثر على منافذىا وتكاليفها.

2ىي كاآليت:و شائعة خدمات التحويل الرظبية وغَت الرظبية تغطي قنوات التحويل ال :قنوات التحويل - أ
 

 :اؼبكاتب ماني غرام، وسترن يونيونالبنوك اؼبراكز الربيدية، شركات ربويل األموال مثل  القنوات الرسمية ،
 .MTOبلء للبنوك و كالربيدية تتعامل جزئيا دبنتجاهتا اػباصة أو كو 

                                                           
 .46، ص (2010ااعبزائر: ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،  الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودةعبد القادر رزيق اؼبخادمي،  -1
 .43-42وليد لطيف، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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 :القنوات غير الرسمية 
 تاجر غَت قانوشل للعملة الصعبة أي ظبسار، بينما سبثل اغبوالة نظاما لتحويل األموال : ىو وكالء الحواالت

على فعالية وظبعة شبكة ضخمة من السماسرة، يتم ربويل األموال عن طريق شبكة  سندغَت رظبي م
تصل حيث ي ،ليحوؽبا إذل شخص آخر يف اػبارج اغبوالةالسماسرة ، يقدم الزبون مبلغ من اؼبال إذل ظبسار 

السمسار اغبوالة بسمسار آخر يف بلد اؼبستلم، ويعطي تعليمات لتنظيم التحويل ويعد بالتصفية يف وقت 
 الحق، ويستفيد من عمولة ضئيلة ويتلقى اؼببلغ الكايف بالعملة الوطنية.

 إما مع الشخص نفسو أو عن طريق إرساؽبا مع أحد أفراد العائلة،التحويالت المالية المحمولة شخصيا : 
األقرباء، األصدقاء، حيث وبملون معهم سلعا معمرة اذىب، إلكًتونيات ... إخل( وكذلك عمبلت أجنبية 

واليت يتم بيعها يف أغلب األحيان يف السوق السوداء للعمبلت  ،من دون إعبلهنا للسلطات اؼبختصة
 لتحويل مع سلبياهتا وإهبابياهتاويف ما يلي جدول يوضح قنوات ا األجنبية.

 : يوضح القنوات الرسمية مع سلبياتها وايجابياتها.13رقمجدول 
 الخدمة الوصول التكلفة السلبيات اإليجابيات 
في أغلب - البنك

األحيان 
 ارخصاختيار 
الت يللتحو 

 ،الكبيرة موثوق
بالرغم من أنو 

يمكن أن يكون 
بطيء ال يأخذ 
شكل جيد في 
معظم الدول 

 المرسلة

الكلفة العالية -
ات قللصف
ة، أكثر الصغير 

سهولة للوصول 
 البلدانفي 

المستقلة عنو في 
األصلية، يتطلب 

فتح حساب 
للمرسل والمستلم 
)متطلبات ىوية 

أرصدة دنيا، أجور 
صيانة(، الساعات 

المصرفية 
 المقيدة.
 

 متوسطة متوسط، بطيء مرتفعة
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في أغلبية - المركز البريدي
األحيان أرخص 
من الخدمات 
 الرسمية األخرى

ة من شبكة شامل-
نقاط الخدمة عبر 

 العالم

بطيئة، تأخيرات -
محتملة في الدفع 

بسبب نوعية 
الخدمة 

وقلة  ،المنخفضة
السيولة في 

العديد من الدول 
 النامية

متوسطة،  سريع منخفضة
 منخفضة

وكالت تحويالت 
 MTOاألموال 

الكلفة العالية - شامل، موثوق-
، صفقةلكل 

 خصوصا
 للصفقات

غير  ،الصغيرة
رج متوفر خا

 المراكز الرئيسية

 عالية سريع مرتفعة

الحوالة الخدمات 
 المماثلة

تكلفة منخفضة -
مقارنة بالخدمات 
الرسمية، موثوق 

 ،بنسبة التبادل
العمالت الجيدة، 

عالقة ثقة، 
 االنتقاالت

الكلفة أحيانا 
عالية أو أعلى من 

الخدمات 
 الرسمية.

 غالية سريع متوسط، منخفض

HUNDi  سريعة، تسليم
مال حتى ال

 الباب.

    

 
 .47-46، ص ص سبق ذكرهوليد لطيف، مرجع المصدر: 

 أما اعبدول اؼبوارل فيبُت القنوات الغَت الرظبية للتحويل.
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 : يوضح القنوات الغير الرسمية للتحويل.14رقم
 الخدمة الوصول التكلفة السلبيات اإليجابيات //////////////

األقارب، 
 األصدقاء

رة الثقة: ال أج-
كلفة مباشرة 

التسليم من الباب 
إلى الباب 

وتستغل دون 
تحديد للخدمات 

 المالية

خطر  ،بطيئة
الضياع وال سبيل 

 األموال السترجاع

 متوسط بطيء منخفض

Source: crestin sander, "bannock consulting, migrant remittances 

to developing countries", department of international development 

(dfid),2013, p 12. 

: رئيسيتُتتدرج األنواع الرئيسية آلليات التحويل األموال اؼبستخدمة حاليا ربت فئتُت   آليات التحويل : - ب
وهبري  ،واليت تشمل أدوات مثل شبكات البنوك واغبواالت الربيدية ،النظم اليت تعتمد على اؼبستندات الورقية

يح تاألنظمة اليت تاية ندوات بنظم إلكًتونية مثل نظام التسويات اإلصبالية اآلبشكل متزايد استبدال ىذه األ
بُت طرفُت من آن إذل   االئتمانمن تصفية الديون و  بدالسوية طلبات الدفع الفوري واحدا تلو اآلخر ت امكانية

طبس أدوات رئيسية  آخر(، والشبكات اليت تشغلها شركات ربويل األموال وشبكات فروع البنوك الداخلية، وىناك
 1لتحويل االموال يف السوق الرظبية وىي:

 الشبكات والشيكات اؼبصرفية. -

 اغبواالت الربيدية. - -

 التحويبلت اإللكًتونية. -

*جَتو  -
giro 

 الشبكات اؼبسجلة اؼبلكية لتحويل األموال. -

                                                           
 .07(، صcgapاجملموعة االسًتاتيجية اؼبساعدة للفقراءاتيجية تحويل االموال، استراجينفر ايسون، راشل بيشباندي،  -1
ومن خبلل ىذا .بلد  40اذل اؼبدفوعات االلكًتونية عرب اغبدود اليت تقدمها مكاتب الربيد يف أكثر من لئلشارةىو اؼبصطلح اؼبستخدم :giroجيرو*

اذل حساب بريدي آخر أو حساب بنكي أو اذل مكتب بريد  -داخليا خارجيا–ا األموال اغبسابات البنكية الربيدية ان يرسلو  إلصحابالنظام يبكن 
 أيام.اربعة يومُت إذل  ما بُتويستغرق مدة تًتاوح  جيرووعموما فإن اغبصول على التحويل الذي يتم عن طريق نظام .اؼبدفوعات النقدية 

 .49، صسبق ذكره وليد لطيف، مرجع أنظر في ذلك:
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 مصادر وتطور تحويالت المهاجرين إلى الجزائر. -01

 العوامل بلت عبزء من الدخول الصافية، فهي تتأثر دبجموعة منبأن التحويبلت ىي ربوي اكما سبق وبين
ذه التدفقات، وبذلك يتغَت ؽبالطبيعة اؼبتغَتة  يفسرىذا ، والشخصية، فبا ينعكس على حجم تدفقاهتا االقتصادية

 اجرين اعبزائريُت.هوعليو سنحاول تتبع تطور ربويبلت اؼب ،رقمها من سنة إذل أخرى يف ميزان اؼبدفوعات
ما بُت  ،2004تتضمن قنوات التحويل يف اعبزائر حىت سنة  ادر تحويالت المهاجرين الجزائريين:مص - أ

ثل مكاتب بريد رظبية، سب، ىذه األخَتة (MTO)مركز لتمويل األموال  800بنك كفرع للتحويل، و 1160

1،واستر يونيونمع  باالتفاق
 

 ئر.ويف ما يلي جدول يوضح مصادر ربويبلت اؼبهاجرين يف اعبزا
 : يوضح مصادر تحويالت المهاجرين في الجزائر.15جدول رقم

 طرق تجميع البيانات التحويالت ضمن ميزان المدفوعات
تحويالت  البلد

جارية 
 خاصة

تحويالت 
 العمال

تعويضات 
 المهاجرين

تحويالت 
 المهاجرين

مكاتب  بنوك
تحويل 
 األموال

مراكز 
 البريد

السوق 
غير 

 الرسمي

 مالحظة

تسجيل       الجزائر
 جزئي

تتضمن 
االمر في 
 الموانئ

 والمطارات
 124، ص سبق ذكرهوليد لطيف، مرجع المصدر: 

الستينات : مثلث ربويبلت اؼبهاجرين اعبزائريُت خبلل تطور حجم تحويالت المهاجرين الجزائريين - ب

ز الثاشل كمصدر للعملة احملروقات، استمرت يف اؼبرك ماؼبورد اػبارجي الوحيد من العملة الصعبة، وحىت بعد تأمي

شَت البنك الدورل إذل ي مامليون دوالر افي 500ب  1993الصعبة بعد صادرات احملروقات، وذلك حىت سنة 

2مليون دوالر( 1140رقم أعلى 
 

                                                           
 .61(، ص 2005ا سياسات الهجرة في اوروبا ،الدورة العادية السادسة والعشرونطٍت االقتصادي واالجتماعي، اجمللس الو  -1

2-Hocine  abdellaoui,  "Mohamad Saïd musette, migration et marché travail", tendance 

recentre en Algérie, cread, Algérie, 2003, p121. 
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 أن نبلحظ تطور ربويبلت اؼبهاجرين من خبلل اعبدول التارل:كما يبكن 
 )مليون دوالر(. 2007-1990: يوضح تطور تحويالت المهاجرين 16جدول رقم 

 القيمة السنة القيمة السنة القيمة السنة
1990 352 1996 880 2002 1070 
1991 1290 1997 1060 2003 2450 
1992 1390 1998 1060 2004 2450 
1993 1140 1999 790 2005 1950 
1994 1395 2000 790 2006 2517 
1995 1120 2001 670 2007 2906 

Source :www.bank-of-algeria.dz 

منذ بداية التسعينات حىت  ايظهر من خبلل اعبدول أن ربويبلت اؼبهاجرين اعبزائريُت شهدت مبوا مستمر 
، حيث سبيزت ىذه الفًتة بتزامنها مع فًتة اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر، واليت مست نظام 1994سنة 

لتعديل  ةوكمحاول 1991حيث شهدت قيمة الدينار اعبزائري عدة زبفيضات يف ىذه الفًتة، ففي عام الصرف ، 
أمريكي، واستمرت عمليات  الردينار لكل دو  22% إذل 100األسعار، مت زبفيض قيمة الدينار بأكثر من 

قيمة صرفو  % بُت شهري مارس وأفريل بتخفيض50زبفيض قيمة الدينار بشكل دوري حيث لغت ىذه السنة 
دينار لكل دوالر أمريكي، ويف هناية التسعينات  42.9صل يف هناية السنة إذل لي .دينار لكل دوالر 32إذل 

أسعار  البفاض استمرارملحوظا رغم  البفاضاشهد حجم التحويبلت  2001وحىت  1999وإبتداءا من سنة 
دج،  75.3: 2000 ،دج 66.6: 1999ضعيفة مقارنة ببداية الفًتة ا بنسبالصرف، ولكن 

 ،امش سعر الصرف الرظبي وسعر الصرف يف السوق اؼبوازيىالفارق بُت  تزايدمع  1(دج 77.3=2001
، شهدت ربويبلت اؼبهاجرين تطور متصاعدا يف الوقت الذي كانت تتجو أسعار 2002من سنة  وانطبلقا

دج(،  72.1ا 2004دج(، و 77.4ا 2003والتحسن، حيث سجلت يف سنة  االستقرارالصرف إذل 
من  احتياطاتدج(، خاصة بعد تبٍت نظام سعر الصرف اؼبدار وتكوين  72.9ا 2006دج(،  73.4ا 2005

 مليار دوالر، 23.9: 2003على التوارل:  االحتياطات، حيث بلغت 2000العملة الصعبة إبتداءا من سنة 

                                                           
،اطروحة دكتوراه يف العلوم "2004-1999المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي: حالة الجزائر  "السياسةمسعود درواسي،  -1

 .334، ص2005االقتصادية، جامعة اعبزائر،

http://www.bank-of-algeria.dz/
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وكذلك .1ر دوالرمليا 77.78: 2006مليار دوالر،  56.18: 2005مليار دوالر،  43.1: 2004
 سنحاول من خبلل اعبدول اؼبوارل إجراء مقارنة من خبلل ترتيب أكرب الدول العربية اؼبستقبلة للتحويبلت اؼبالية.

 : ترتيب أكبر الدول العربية المستقبلة للتحويالت المالية )مليار دوالر(17جدول رقم
 الجزائر تونس األردن المغرب لبنان مصر السنة

2004 3.341 5.592 4.221 3.330 1.432 2.460 
2008 8.69 7.181 6.89 3.510 1.977 2.262 
2009 7.15 7.558 6.26 3.465 1.964 2.059 
2010 12.453 6.914 6.42 3.623 2.063 2.004 
2011 14.324 6.913 7.25 3.684 2.004 1.942 
2012 19.236 6.671 6.508 3.848 2.266 1.942 
2013 17.833 7.567 6.882 5.343 2.291 2.00 
2014 19.570 7.191 8.041 6.370 2.347 2.00 
2015 20.4 8.417 7.067 5.348 3.472 2.120 

 Source: Banque mondiale www.albankaldawli.org 

 

 2إذل أربعة أقسام: نستنتج أن أسباب ربويل األموال تنقسم أنمن خبلل ما سبق يبكن 
 .تدعم بقية أفراد العائلة إذل البلد األصلي فبا ينجم عنو رفع مستوى رفاىيتهم 

  يقوم اؼبهاجر بتحويل أموالو ليضمن على األقل جزءا من أصولو يف مكان آمن وىو البلد األصلي توجو غالبا

 اد العائلة.واليت يبكن ان تدار من طرف أفر  ،يف العقارات االستثمارالتحويبلت إذل 

  إعادة دفع مستحقات العائلة، إذ يعقد اؼبهاجر عقدا ضمنيا بينو وبُت أفراد عائلة الذين يبقون يف البلد األصل

 مستحقات التعليم وتكاليف اؽبجرة عن طريق التحويل. استقرارااعبزائر(، على أن يدفع بعد 

  تأمُت مداخيل ـبتلفة لو  .ء العائلة يف مأمنإبقا يعمل علىالتأمُت اؼبتبادل والذي يعترب بدوره عقد عائلي

، االستهبلكالدول النامية، ومنها اعبزائر فلو أثر على  اقتصادياتلتحويل األموال أثر كبَت و واضح على 

                                                           
1-Rapports annuel de la banque de l’Algérie, 2003-2004-2005-2006. 

، العدد األول،                        2017،مجلة شعاع للدراسات االقتصاديةالة اعبزائر"، علي سدي، ضبيد سيت،" ظاىرة اؽبجرة الدولية، ؿباولة مبذجة ح -2
 .18(، ص2017ا مارس

http://www.albankaldawli.org/
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إن ىذا األثر ينقسم إذل قسمُت: أثر يتم على اؼبدى  .، النمو، الفقر، وتوزيع اؼبداخيلاالستثمار، االدخار

 اؼبدى الطويل. القصَت وأثر يتم على

 على التشغيل والبطالة في الجزائرنسا ر فتأثير الهجرة الجزائرية نحو  الفرع الثاني:
 وذلك من خبلل نقطتُت: ،يبكن دراسة الدور الذي تلعبو اؽبجرة اعبزائرية كبو فرنسا على سوق العمل احمللي 

سنة،  59 -18وح أعمارىم ما بُت وىي سبثل السكان القادرين على العمل والذي تًتا :الفئات النشطة -أ

يف اعبزائر، ومن شبة تأثَتىا على معدل البطالة من خبلل اعبدول  العمومندرس تأثَت ىجرة ىذه الفئة على 

 اؼبوارل:

 : يوضح تأثير ىجرة الفئة المتحصلة على معدالت البطالة في الجزائر.18جدول رقم
 1999 1998 1997 1996 1994 البيان
 10022 9120 10335 4132 9051 *1اجرةهالمالفئة النشطة 

 8589000 8326000 8072000 7811000 6814000 الفئة النشطة المحلية
 2516000 2333000 2257000 2186000 1660000 عدد البطالين

 %29.2 %28.02 %27.96 %27.98 %24.3 1معدل البطالة بدون
 %29.41 %28.13 %28.09 % 28.04 %24.49 1البطالة بوجود معدل

 2005 2004 2003 2001 2000 البيان
  22614 28879 15663 10022 *1المهاجرة الفئة النشطة

  9469946 8762326 8568000 8153647 المحلية الفئة النشطة
  1671534 2078270 2339449 2427726 عدد البطالين

  %17.7 %23.7 %27.3 %29.3 1بدون معدل البطالة
 %17.89 24.05% %27.49 %29.90 1دبوجو  معدل البطالة

 
 

Source :WWW.INSEE.FR 

جدا، وذلك  ضئيبلاحمللية إال أنو يظل  العملنستنتج من خبلل اعبدول أنو ورغم تأثَت اؽبجرة على سوق 
 ولة اعبزائرية خبلل فًتات ـبتلفة.للتطور السريع للفئات النشطة والذي دل تستوعبو حىت الربامج االقتصادية للد

ومن جهة أخرى فإن مقارنة حجم اؽبجرة ألسباب العمل الدائم بفرنسا، واليت سبثل أعلى النسب بالطلب     
 والذي يبكن استنتاجو من خبلل اعبدول التارل: ،اإلضايف احمللي للعمل

http://www.insee.fr/
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 2001 -1994ائم في الجزائر ىجرة العمل الدائمة على نسبة التوظيف الد تأثيريوضح  :19جدول رقم
 )فرد(.

عدد  السنة
 العمال

(1) 

توظيف  
 كلي

(2) 

توظيف 
 دائم

(3) 

 سنويطلب 
(4) 

3/4 (3+1/)4 2/4 

1994 897 44205 12866 142808 8.97 8.91 30.95 
1995 735 48205 11578 168387 6.88 6.85 28.63 
1996 1388 36695 6134 134585 4.56 4.51 27.27 
1997 4143 24934 5090 163800 3.11 3.03 15.22 
1998 3916 28132 3996 166299 2.40 2.35 16.92 
1999 1972 24726 3727 121309 3.07 3.02 20.38 
2000 2437 24533 3014 101520 2.97 2.90 24.17 
2001 3776 25662 3191 99913 3.19 3.08 25.68 
 23.40 4.15 4.22 1098621 46345 257092 19264 إجمالي

Source :WWW.ONS.DZ 

من خبلل اعبدول يظهر لنا أن نسبة التوظيف الدائم باػبارج تؤدي إذل رفع مستوى التوظيف يف اعبزائر 
دبعدل أقل من معدل نقطة يف كل سنة، وىذا يؤكد أن تأثَت ىجرة العمالة يكون مهمبل على التشغيل باعبزائر، 

 واالجتماعيةىذا ويوجد اؼبهاجرون اعبزائريون يف مستوى يفوق اؼبعدل الوطٍت الفرنسي فيما ىبص الفئات اؼبهنية 
%، ويتأكد ذلك من خبلل حصة 48.7%، والعمال بنسبة 8.9من حرفُت وذبار ورؤساء مؤسسات بنسبة 

وبلغت نسبة  .ل الضعيف% ىم من ذوي التأىي21.5العمال اليت سبثل نصف عدد اؼبشتغلُت اعبزائريُت 
 إلعادة%، وقد أدى تطور وضعية التشغيل نظرا للعمليات الكربى 07.5اإلطارات وأصحاب الوظائف العامة 

البا أكثر من العاملُت غعلى أن العاملُت اؼبهاجرين يشتغلون  ناتيالثماناؽبيكلة الصناعية اليت حدثت يف فرنسا 
% منهم يف ىذه الوضعية، كما أن منهم 13وتوجد نسبة  .ؼبناوبُتاآلخرين يف وظائف مؤقتة بالقيام دبهام ا

 1عقود ذات مدة ؿبدودة، وىذا يشَت إذل ىشاشة وضعيتهم يف سوق العمل.ب% يشتغلون يف وظائف 08
 

                                                           
 .123وليد لطيف، مرجع سبق ذكره، ص -1

http://www.ons.dz/
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 للهجرة الجزائرية الى فرنسا السياسية واالجتماعيةالنتائج : المطلب الثالث
يدين السياسي واالجتماعي وبدراجات متفاوتة سواء على أثرت اؽبجرة اعبزائرية اذل فرنسا على الصع

 اؼبهاجرين ام على الدولة ، وىذا ما سنحاول ان نعاعبو من خبلل الفرعُت اؼبواليُت:
 للهجرة الجزائرية الى فرنساالسياسية النتائج الفرع االول: 
هاجرين اعبزائريُت يف فرنسا فإن ، وبالنسبة للمةَتات السياسية للمهاجرين بقضية اؼبواطنثالتأ ارتبطتلطاؼبا 

 .االنتخابالحق في والحق في التجنس قطتُت نبا: نأوضاعهم السياسية عادة ما تناقش 
 أوال: المواطنة والجنسية

إذل ربط اغبقوق السياسية ااؼبواطنة(  -خاصة يف فرنسا-لقد أدت فكرة الديبوقراطية القائمة يف إطار وطٍت
الفرد إذل دولة معينة، وؼبنحها تستعمل الدول عدة معايَت   النتماء القانونيةلعبلقة حبق التجنس، فاعبنسية ربدد ا

 JUS SANGUINIS.)1( أو حق الدم اJUS SOLIكحق اؼبواطن ا
وىكذا فإن مسألة اعبنسية مسألة سيادة، وىي معقدة جدا، نظرا لكون اعبنسية ربدد اؼبسار القانوشل 

 -حق اإلقامة -اعبزائر(، مثل: اػبدمة العسكرية -الدولتُت افرنساو  فرد والقضائي الذي ينظم العبلقات بُت ال
فيو  تبديالذي  "الوالء المزدوج"نظام اؼبلكية... إخل، باإلضافة إذل خطورهتا حول مسألة  -حق التنقل

 اغبكومات األوروبية زبوفا كبَتا.
ن جزائريون يسعون للحصول ويتضح من خبلل ما سبق أن للجنسية وقع حساس على اؽبجرة، فاؼبهاجرو 

لذلك تقيد دول  قهم،بساعبزائريون إذل فرنسا إلتباع من  استمرار تدفقعلى اعبنسية للتمتع حبقوق اؼبواطنة، مقابل 
 2منح اعبنسية لتقليل اؽبجرة.افرنسا( االستقبال

 االنتخابثانيا: المواطنة وحق 
عن  سبييز دون ،احمللية االنتخاباترين اؼبشاركة يف األوروبية حق اؼبهاج ليف الوقت الذي سبنح فيو بعض الدو 

ن النقاش مازال قائما بعدد من الدول األوروبية حول ىذا فإ، السويد( الدامباركبقية اؼبواطنُت، مثل اىولندا، 
 تاالنتخابااؼبوضوع مثل افرنسا، أؼبانيا، إيطاليا، وبلجيكا(، رغم توصية الربؼبان األورويب دبنح حق التصويت يف 

 احمللية لكل األجانب.

                                                           
السياسية واالعبلم، ، مذكرة ماجستَت يف العلوم السياسية ، كلية العلوم االوروبية" –"انعكاسات الهجرة على العالقات المغاربية وىيب بوسعدية، -1

 .117، ص2002قسم العلوم السياسية، جامعة اعبزائر، اعبزائر،
 .117ضبزة قدة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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يرى أن منح اغبق  اذباهاىُت حول حق األجانب يف التصويت، ذبإذل ظهور ا النقاشقد أفرز ىذا 
لتأكيد ىذا  ةالديبوقراطياآلخر على مبادئ  االذباهالوالء، بينهما يركز  ازدواجيةخطرا، نتيجة  يشكلللمهاجرين 

 اغبق.
إال أن الشباب الفرنسيُت اؼبنحدرين من  ،على اعبنسيةومن جانب آخر فإنو على الرغم من حصوؽبم 

اؼبهاجرين اعبزائريُت، تعد مشاركتهم ضعيفة يف االنتخابات احمللية، نظرا للتهميش الذي يعيشو اؼبهاجرين أو ما 
 1يعرف باعبيل الثاشل.

 للهجرة الجزائرية الى فرنسا االجتماعيةالنتائج : الفرع الثاني
للضغوطات  همضتعر ائرية كبو فرنسا لتؤثر على اعبوانب االجتماعية لؤلفراد نتيجة اعبز  اؽبجرةسبتد آثار 

يف قيمهم واذباىاهتم  واضطرابسلوكية جديدة،  أمباطوالصدمات االجتماعية يف فرنسا، فتولدت لدى اؼبهاجرين 
 األصلية.

 وما ترتب كذلك من تغَت  جملتمعهم األصلي، االنتماءومن نتائج ذلك تضاؤل شعور األفراد اؼبهاجرين بعدم 
 نسبة  ازدياد اذلباألجنبيات، فبا يؤدي  الزواجيصيب حياة األفراد اؼبهاجرين كالتغَت يف أمباط الزواج واألسرة مثل 

 2العوانس يف الببلد األصل.
 واؼبنشأىذا وباإلضافة إذل أن اؽبجرة تؤدي عموما إذل تغيَت يف الًتكيبة االجتماعية لكل من دول اؼبهجر 

العناصر الشابة من اجملتمع، وبصفة خاصة  انتقالاؽبجري، حيث يًتتب على اؽبجرة  باالنتقاءؼبا يسمى  كنتيجة
للمجتمع اؼبهاجر منو وإليو، كما تؤدي  االجتماعيةالذكور إذل دول اؼبهجر افرنسا(، فبا يؤثر بالسلب على الًتكيبة 

لضخامة اؼبهاجرين بالنسبة للسكان األصليُت، فبا ينتج عنو اؽبجرة إذل تغيَت اػبريطة السكانية للمنطقة، وذلك 
 3وسياسية خطَتة. اجتماعيةمضاعفات 

وكذلك من الطبيعي أن يكون تعامل الدولة اؼبستقبلة افرنسا( للمهاجر اعبزائري بنظام ـبتلف عما تتعامل 
تفرقة يف اؼبعاملة بغض النظر عن نتيجة تلك ال واالضطهادبو مع اؼبواطن الفرنسي، فبا ينتج عنو الشعور بالضيق 

ؤدي اؽبجرة إذل تزايد االمية يف الدولة اؼبهاجر إليها افرنسا( نتيجة عدم  تخربة ومؤىل وكفاءة ذلك اؼبهاجر، وأيضا 

                                                           
 .157، ص  مرجع نفسو -1
 .157نصَتة صاحل، مرجع سبق ذكرة، ص -2
 .196(،ص 2016،اافريل 65، العدد2016،مجلة الشريعة والقانون "اعبهود الدولية ؼبكافحة اؽبجرة غَت اؼبشروعة"، ،عبد اهلل علي عبو -3
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 ولخدالسكان األصليُت واؼبهاجرين، ىذا وباإلضافة إذل  احتياجات ةطيغكفاية اػبدمات التعليمية والصحية لت
 1تمع اعبزائري، وظهور قيم جديدة وثقافات دخيلة.عادات غريبة عن اجمل

ومن اآلثار االجتماعية للهجرة اعبزائرية كبو فرنسا كذلك التأثر خاصة لدى الفئة الشبانية بالثقافة الغربية 
األمر الذي زاد من تعلق  ،باالغًتابللوطن والشعور  باالنتماءالشعور  والبفاضعموما، والفرنسية خصوصا، 

 2غربة ورغبتو يف اؽبجرة.الشباب بال
 للهجرة الجزائرية نحو فرنسا النتائج الثقافية :المطلب الرابع

 اذباىانمناقشات عديدة يف اجملتمع الفرنسي، فبثلة يف  تثَت ثقايفالنظور اؼبىجرة اعبزائريُت من  إن
مع اجملتمع الفرنسي،  لثقايفااالجتماعي و  االندماجيرى تأثَتا سلبيا للمهاجرين نتيجة عجزىم عن  اذباهان: ضمتناق
 آخر يتخذ من اؼببادئ الديبوقراطية مرجعا ومعيارا يف ىذا اجملال. واذباه

 للهجرة الجزائرية نحو فرنساالنتائج الثقافية  الفرع االول:

ى إن التنامي اؼبستمر للهجرة العربية واإلسبلمية اعبزائرية يف فرنسا، اعتربه األوروبيون عموما، والفرنسيون عل
وجو اػبصوص هتديدا ؽبويتهم الثقافية، كما أضفت التصورات السيئة للرأي العام الفرنسي عن اإلسبلم يف 
سياساهتا اػباصة باستقبال اؼبهاجرين، واالىتمام بدراسة تأثَت االنتماءات الدينية ىؤالء على درجة اندماجهم يف 

 3اجملتمعات األوروبية.

ء من اعبالية العربية اإلسبلمية رغم أن النموذج الفرنسي مثبل يقوم على ويبقى اؼبهاجرون اعبزائريون ىم جز 
صبيع العناصر القومية والثقافية يف بوتقة واحدة وىي العلمانية والقومية، ورغم ذلك فبل زالت صورة الثقافة 

 "الثقافة البدائية".اإلسبلمية موصوفة ب 
بدور بارز يف نقل  ،افة، إذاعة تلفزيون وسينماوقد قامت وسائل اإلعبلم األوروبية والفرنسية من صح

 4الصورة السيئة عن العرب واؼبسلمُت حيث يتم وصفهم باإلرىاب والتطرف واألصولية.
                                                           

، العددان 23اجمللد  ،1994،لم الفكرامجلد عشكاليات"، راسم ؿبمد اعبمال، "التدفق اإلعبلمي من الشمال واعبنوب، األبعاد واال -1
 .105، ص (1994،ا2و1
 .162نصَتة صاحل، مرجع سبق ذكره، ص -2

3-Louiza claud, histoire des migrations en méditerranée occidentale (France : éditions 

complexe), p 204. 
 .120-119ضبزة قدة، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -4
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ليصل إذل ضرب جهود التنمية يف اعبزائر، نتيجة  امتدىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تأثَت اؽبجرة 
مهاراهتم  تناسبال  بإنبالاجرين اعبزائريُت يف اػبارج يقومون لكفاءات احمللية، مع العلم أن معظم اؼبه امتصاص
 األصلية.

إضافة أن ىجرة الكفاءات اعبزائرية، رغم أن ىذه اؼبشكلة حديثة العهد باعبزائر، إال أن عواقبها جسيمة، 
التعاون  لتماساذلك أن ىجرة الكفاءات غلى فرنسا تولد عنو أضرار يف البلدان النامية منها اعبزائر، ما أدى إذل 

 التقٍت من البلدان اؼبتقدمة ذاهتا.
 وعليو فإن اآلثار السلبية ؽبجرة الكفاءات اعبزائرية إذل فرنسا ما يلي:

: أصبحت اؼبلكية الفكرية يف السنوات القليلة اؼباضية ذات تأثَت كبَت يف الناتج ضعف االبتداع واالبكار -01

: "لقد ىو كنز" جونتبلكهم ؽبا، ويف ذلك يقول "امألفكارىم و العاؼبي، ويف طريقة حيازة األفراد  االقتصادي

 .1"أصبح ذوو األفكار، أي أولئك الذين يبلكوهنا أكثر نفوذا فبن يشغلون اآلالت

للملكية الفكرية، جاءت اعبزائر  WIPOويف تقاريرىا الصادرة حول حقوق اؼبلكية اؼبسجلة لدى منظمة 
حسب ما يظهره اعبدول  االخًتاعللدول اػباص بطلبات تسجيل براءات يف مراتب متدنية يف الًتتيب العاؼبي 

 التارل:

 : يبين طلبات تسجيل براءات االختراع.20جدول رقم
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدول

 1 8 7 8 4 4 3 8 10 12 3 4 6 5 3 6 3 اعبزائر
 1 8 8 2 6 8 10 6 4 8 3 10 5 5 6 2 1 تونس
 5 39 19 21 25 15 18 10 9 7 7 10 2 1 اؼبغرب

4 
6 
0 

3 
4 

3 

 5 45 32 47 33 42 40 41 51 53 22 1 1 1 مصر
0 

4 
7 

5 
8 

3 

 5 52 43 41 29 26 20 15 24 17 6 6 9 7 اإلمارات
7 

9 
8 

7 
7 

2 

 1 6 السعودية
0 

10 28 31 38 54 45 61 70 82 147 286 187 381 274 2 
9 

 2 53  7 1 1   1 1    2 قطر
8 

1 
8 

1 
9 

2 

 136 1685 1585 1607 1374 1449 1475 1555 1902 1743 1593 1456 1227 1128 1175 1314 964 إسرائيل

 للملكية الفكرية WIPO منظمة :المصدر

                                                           
 .282، صسبق ذكره مرجع  فاطمة مانع، -1
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العربية األخرى، كما تبُت أن  مقارنة باؼبغرب وبالدول االخًتاعيظهر من اعبدول أن اعبزائر أقل عدد براءات 
 للدول العربية ؾبتمعة أقل من فبا تسجلو إسرائيل لوحدىا. االخًتاعبراءات 

مليار دوالر، وىي قيمة تكاليف تكوين  700اعبزائر خسائر بقيمة  تكبدت :اإلنفاق على الكفاءات -02

1نة الفارطة.طلبة جامعيُت وباحثُت جزائريُت مث إرساؽبم إذل اػبارج على مدى األربعُت س
 

اآلثار السلبية  امتداد: دل يسلم قطاع التعليم العارل من العجز في التأطير الجامعي لقطاع التعليم العالي -03

ألف دكتور لكي يسد  30ؽبجرة العقول اعبزائرية إليو، فحسب وزير التعليم العارل أن اعبامعة اعبزائرية حباجة إذل 

ب اؼبنسق العام للنقابة الوطنية لؤلساتذة اعبامعيُت "الكناس"، فإن وحس ،العجز اؼبوجود على مستوى اعبامعات

 55ألف أستاذ، يف حُت دل يتعد عدد األساتذة اعبامعيُت  25اعبامعات اعبزائرية تعاشل من عجز يف التأطَت قوامة 

 ألف طالب جامعي. 500مليون و  01ألف أستاذ لتأطَت حوارل 

يشكلون نسبة ىم أستاذ عرب اعبامعات اعبزائرية و  15300الدكتوراه ، بلغ عدد حاملي شهادة 2015ففي سنة 
% ىم أساتذة 70أستاذ، فبا يعٍت أن  51000% من ؾبموعة اؼبدرسُت اعبامعيُت البالغ عددىم 30

2مساعدون
 

اؼبعرفة  اقتصاديف  االندماجوعليو فإن ىجرة األساتذة والباحثُت اعبزائريُت يؤثر بشكل مباشر يف عوامل 
وبدث  االنسانتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال، حبيث أنو إذا كان فقر الدم عند  ،التعليم، البحث والتطوير وىي:

أساسو  "فقر المعرفة"ل األكسجُت الغذاء إذل اػببليا، فإن معدد الكريات اغبمراء اليت رب يف نتيجة نقص اغباد
إذل أفراد اجملتمع إذل درجة ال تسمح بوصوؽبا  جياوالتكنولو النقص يف األساتذة والباحثُت الذين ينقلون العلوم 

 3بالقدر الكايف وبالكيفية البلزمة.

                                                           
 .284، ص سبق ذكرهفاطمة مانع، مرجع 1
 .283نفسو، ص  مرجع2
،مذكرة ماجستَت يف "2010-1999العربي: دراسة حالة الجزائر ىجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب "،سنوسي شيخاوي3

كلية اغبقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية والعبلقات الدولية، جامعة ابو بكر بلقايد،  زبصص دراسات اورومتوسطية، العلوم السياسية،
 .151،ص2011-2010تلمسان،
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وىذا ما يؤدي إذل نشوء  تعقد مسألة توطين التكنولوجيا المستوردة وتدجينها في البيئة الجزائرية: -04

 احمليط الوطٍت ألن ودجننة التكنولوجيا اؼبستوردة خصوصا تكنولوجيا اؼبعلومات يف ةأقلمحالة تعقد وتأخر عملية 

1من ىم قادرون على القيام هبذه اؼبهمة من الكفاءات العلمية والعقول اؼبفكرة قد غادرو مواقع أعماؽبم يف اعبزائر.
 

واضحة توقف نزيف  اسًتاتيجيةتفاقم يف اعبزائر ما دل تتخذ ىذه األخَتة تستظل ظاىرة اؽبجرة للكفاءات العلمية 
دية وموضوعية تأخذ اإلحاطة ليس فقط جكلة صارت أزمة وىي ربتاج إذل وقفة األدمغة إذل اػبارج، فاؼبش

وإمبا أيضا بباقي األسباب خاصة الثقافية منها، ذلك أن األفراد األكثر تأثرا هبذه الدوافع ىم  االقتصاديةبالدوافع 
 2.عبزائراألشخاص األفضل إعدادا واألكثر كفاءة لتسيَت أجهزة اإلنتاج والتعليم والتدريس يف ا

 آثار تلحق بالمهاجر نفسو الفرع الثالث:
خبطوات متتالية او ما يسعى إليو اؼبهاجر اعبديد ىو مطالب اغبياة من يبر يوصف شعور اؼبهاجرين أنو 

، حيث االنسجاممث يبر دبرحلة الشعور بالعزلة وعدم  ى،ؿباولة العثور على عمل، واغبصول على اؼبال وإهباد مأو 
الزائد بالذات، وأعراض  واالنشغال االكتئابصول النفسي، ومن مظاىر ىذه اؼبرحلة، القلق و مرحلة الو  تبدأ

من اجملتمع، مع بعض مشاعر العداء والشك، كلما زاد شعوره بالغربة والضياع، ويشعر الفرد  واالنسحابجسمية 
رحلة الثانية عندما يبدأ الفرد وعدم الراحة، تستغرق ىذه اؼبرحلة شهرا او شهورا عديدة، مث تبدأ اؼب باالنزعاج

ينهار الفرد نفسيا، وكل ىذا حىت  أين وتتضخم تزايد مظاىر اؼبرحلة السابقة،تبالتكيف النسيب مع ما وبيط بو، أو 
 3.االنتماءإذا تكييف الفرد يريب لديو الشعور بعدم 

اعبزائري، إال أنو ال يبكن إنكار على الرغم من آثار ونتائج اؽبجرة اعبزائرية كبو فرنسا السلبية على اجملتمع 
يف التنمية احمللية، من خبلل مشاركة اؼبهاجرين يف رسم خطوط سياسية  الدور اإلهبايب الذي لعبتو ىذه اؽبجرة

واقتصاد اعبزائر، والذي ذبلى يف نقل اؼبهاجرين ألساليب تكنولوجية وثقافية جديدة ساعدهتم على تغيَت وربسُت 
 الفوائد اؼبالية للمهجرين. أسلوب اؼبعيشة من خبلل
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 :خالصة الفصل الثاني

تصنيفاهتا،  يعد ىذا الفصل دبثابة ارضية مفاىيمية ونظرية للهجرة ، اين مت التطرق اذل مفهوم اؽبجرة،
حيث تبُت لنا ان اؽبجرة قديبة قدم  اؼبفسرة لظاىرة اؽبجرة. اؼبقارباتاىم  اذل عرض باإلضافةودوافعها واسباهبا، 

وتعود عادة اسباب اؽبجرة اذل اسباب اقتصادية بالدرجة االوذل، اضافة اذل البحث عن االمن جود البشري الو 
واالستقرار نتيجة اغبروب الداخلية او االستعمار، باؼبقابل تكون احملفزات االقتصادية، السياسية، االمنية، 

 .االجتماعية، الثقافية كلها عوامل جذب للمهاجر يف دول االستقبال

لربط واليت مكنتنا من الفهم اعبيد للظاىرة مررنا  مباشرة  ،وبعد تقدصل ىذه التفسَتات اؼبفاىيمية والنظرية
اين مت التطرق اذل اؽبجرة اعبزائرية كبو فرنسا ، حيث تعد اسباب ىذه اؽبجرة اذل الظروف اؽبجرة جبانبها التطبيقي، 

ائرية سواء كانت ىذه الظروف اقتصادية كمشكلة البطالة والفقر، تها ومازالت تعيشها الدولة اعبز شالعامة اليت عا
 امنية واؼبتمثلة يف العشرية السوداء اليت اثرت على امن الدولة واؼبواطنُت، ...اخل. 

فبا الشك فيو ان ؽبذه اؽبجرة نتائج وانعكاسات على الدولة االما اعبزائر(، والدولة اؼبستقبلة ا فرنسا(،    
بل عرض ىذه النتائج  التطرق اذل أىم الفئات اجملتمعية اؼبهاجرة اذل فرنسا، وذلك من أجل اعطاء ولكن ارتأينا ق

صورة عامة وانطباع حول كل فئة ومكانتها يف فرنسا ، مث تطرقنا اذل أىم النتائج من وراء ىجرة اعبزائريُت اذل 
غة واليت كان ؽبا االثر البالغ على الدولة ومن اىم ىذه النتائج اليت سجلتها الدراسة ظاىرة ىجرة االدمفرنسا، 

اعبزائرية اليت خسرت كفاءاهتا الوطنية، على عكس فرنسا اليت استغلت ىذه اؽبجرة يف تطوير البحث العلمي 
 والذي انعكس على اقتصادىا الوطٍت.
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 تمهيد:
ٖتظى اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج  عموما، و ا١تقيمة يف فرنسا على وجو ا٠تصوص بالعديد من ا١تقومات 
واالسًتاتيجيات سواء على ا١تستوى ا٠تارجي او الداخلي احمللي و اليت من شأهنا ٖتسُت اوضاعها على ٚتيع 

على مدى مشاركة اٞتالية يف اٟتياة السياسية باعتبار افرادىا مواطنُت مثلهم مثل االصعدة ، وبدورىا تنعكس 
 اٞتزائريُت ا١تقيمُت باٞتزائر، فلهم نفس اٟتقوؽ الواجبات اليت يتمتع هبا ا١تواطنوف اٞتزائريوف

قومات ٯتكن القوؿ اف قياس حجم مشاركة اٞتالية اٞتزائرية يف اٟتياة السياسية مرىوف ْتجم ا١ت ىنا ومن
. ومن ٚتلة ىذه ا١تقومات ما تعلق ب اٞتانب القانوشل، السياسي، االقتصادي، واحملفزات اليت توجو لفائدهتا 

 االجتماعي والثقايف.
لجالية اٞتزائرية مت ل للمشاركة السياسية احملددةومن اجل  التعرؼ على ىاتو ا١تقومات واالسًتاتيجيات 

للمشاركة  المحددة المقومات واالستراتيجيات القانونية وؿ:١تبحث األالتطرؽ ضمن ىذا الفصل اذل ما يلي: ا
حاولنا من خاللهم  أساسيةربعة مطالب أ إلى، الذي تطرقنا من خاللو الجزائرية في فرنسا السياسية للجالية

قوؽ االتفاقيات األساسية ٟتكل من:   ا١تقومات القانونية للجالية اٞتزائرية يف فرنسا من خالؿالتعرف على 
التشريعات  ، والتشريعات الوطنية األساسية )على مستوى الدستور(، االتفاقيات ا٠تاصة ٟتقوؽ االنساف، االنساف

 الوطنية العادية)القوانُت(.
 المحددةالمقومات واالستراتيجيات السياسية واالقتصادية يف مشل ا١تبحث الثاشل من ىذا الفصل، 

مشل كل مطلب على ربعة مطالب، أ إلىه قسم و الذي بدور  في فرنسا الجزائرية للمشاركة السياسية للجالية
ا١تؤسسات والتخطيط  ،السياسية واألحزاب٠تطاب السياسي كانة اٞتالية الوطنية با٠تارج يف امالتوارل ما يلي: 

بالشق  وىذا ما تعلق النموذج الفرنسي يف إدارة سياسة ا٢تجرة. ،االسًتاتيجي ا١توجو للجالية الوطنية با٠تارج
احملفزات ا١تالية وسياسات التحويالت ا١تالية للجزائريُت ا١تقيمُت  السياسي، يف حُت مشل الشق االقتصادي،

 با٠تارج.
للمشاركة  المحددةالمقومات واالستراتيجيات االجتماعية والثقافية ا١تبحث الثالث والذي عاجل  أخَتاو 

حق  :ما يلياٞتة كل من ا١تطالب االربعة واليت تضمنت ومت فيو مع الجزائرية في فرنسا. السياسية للجالية
برنامج اٞتامعة ، استحداث صناديق بالقنصليات اٞتزائرية لنقل اٞتثامُت، استفادة اٞتالية من السكن يف اٞتزائر

بية السياسة االسالمية اٞتزائرية يف فرنسا وتعليم اللغة العر  ،الصيفية ا٠تاصة باٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج
 واألمازيغية.
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 الجزائرية في فرنساللمشاركة السياسية للجالية  المحددةاالستراتيجيات القانونية المبحث األول: المقومات و 

االسًتاتيجيات القانونية للجالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا ٕتد أساسها ضمن نصوص إف ا١تقومات و 
يعات األساسية )الدستور(، والتشريعات العادية )القوانُت(، وعليو ا١تعاىدات واالتفاقيات الدولية، إضافة إذل التشر 

فهل ٕتد ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية أساسها ضمن ا١تواثيق الدولية والتشريعات األساسية العادية؟ ولإلجابة 
 على ىذا التساؤؿ سوؼ نتطرؽ اذل ا١تطالب التالية:

االتفاقيات األساسية لحقوق فرنسا من خالل  فيلية الجزائرية : المقومات القانونية للجاالمطلب األول
 االنسان

يتألف اإلطار التشريعي ا٠تاص با٢تجرة من عدد من االتفاقيات ا٢تامة اليت مت بعد ذلك ترٚتتها إذل 
 اتفاقيات إقليمية ودوف إقليمية، واتفاقيات ثنائية وتشريعات وطنية.

علق ْتقوؽ اإلنساف لألفراد الذين ليسوا من مواطٍت البلد الذي ٯتكن اعتبار ما جاء يف اإلعالف ا١تت
يعيشوف فيو، أو ا١تواطنُت عن طريق اكتساب اٞتنسية، والذي اعتمد ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة 

ٔتا من أىم النصوص الدولية اليت تعٍت باألجانب وفئاهتم ا١تختلفة  1985،1ديسمرب  13ا١تؤرخ يف  144/ 40رقم
فيها ا١تهاجروف، ويظهر من خالؿ ٖتليل ٤تتوى اإلعالف أف األساس وا١تعيار الرئيسي الذي تقـو عليو اٟتقوؽ 
ا١تقررة ٢تم منبثقة من مبدأ ا١تساواة وعدـ التمييز يف التمتع باٟتقوؽ، ال سيما تلك اٟتقوؽ واٟتريات ا١تنصوص 

، وكذا اتفاقيات حقوؽ اإلنساف ا٠تاصة بفئات ٤تددة (1)الفرع عليها يف اتفاقيات حقوؽ اإلنساف األساسية 
 .(2)فرع 

من غَت ا١تمكن التطرؽ إذل حقوؽ ا١تهاجرين دوف األخذ بعُت االعتبار ىذا ا١تبدأ األساسي، والذي 
بالرغم من أنو مبدأ عاـ يتعلق ْتقوؽ اإلنساف بشكل عاـ، إال أنو لو أ٫تية جوىرية يف إطار النظاـ القانوشل ٟتماية 

١تهاجروف النظاميوف وغَت النظاميُت، فال يوجد تقرير أو دراسة ذات صلة ْتقوؽ ىذه الفئة دل يذكر فيها مبدأ ا
 عدـ التمييز كأساس ٢تذه اٟتقوؽ.

من جهة أخرى سيتم إبراز أ٫تية ىذا ا١تبدأ يف بعض االتفاقيات الدولية األساسية ٟتقوؽ اإلنساف  
اقية األمم ا١تتحدة للقضاء على كل أشكاؿ التمييز العنصري، واتفاقية كالشرعية الدولية ٟتقوؽ اإلنساف، اتف
 حقوؽ العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم.

                                                           

. 933(، ص 1993)نيويورؾ:، مجموعة صكوك دوليةحقوؽ اإلنساف - 1
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ىذا إف دؿ على شيء إ٪تا يدؿ على حرية ا١تهاجر يف مغادرة أي بلد، وكذلك حريتو يف العودة إذل بلده 
 األصلي.

: "ال ٬توز 2الفقرة  :15المادة نص  وقد ٝتح اإلعالف ْتماية األفراد وٛتاية جنسياهتم من خالؿ
 1تعسف حرماف أي شخص من جنسيتو وال من حقو يف تغيَت جنسيتو"

وإف اٟتماية القانونية للجنسية إ٪تا يزيد ويؤكد من مواطنة األفراد وترسيخ الوالء وحب الوطن والعمل على 
 ة.تعزيز مكانة ا١تهاجرين سواء بالنسبة للدولة األصل أـ الدولة ا١تستقبل

 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفرع الثاني: 

ٯتثل مبدأ عدـ التمييز وا١تساواة أماـ القانوف مبدأ أساسيا وعاما يتعلق ْتماية حقوؽ اإلنساف، ومن مث 
هبا فيو تقر بأف: "تتعهد كل دولة طرؼ يف ىذا العهد باحًتاـ اٟتقوؽ ا١تعًتؼ  02المادة من  1الفقرة فإف 

وبكفالة ىذه اٟتقوؽ ٞتميع األفراد ا١توجودين يف إقليمها والداخلُت يف واليتها، دوف أي ٘تييز بسبب العرؽ، أو 
 2اللوف، أو اٞتنس، أو اللغة أو الرأي السياسي، أو غَت ذلك من األسباب".

فيها ببعض  للدوؿ األطراؼ أف تتخذ تدابَت ال تتقيد 04المادة  من نص 1الفقرة ىذا وإف ٝتحت 
االلتزامات ٔتقتضى العهد يف أوقات الطوارئ العامة، فإف نفس ا١تادة تقضي بأنو ال ٬توز أف تشمل ىذه التدابَت 

 3التمييز الذي يكوف مربره الوحيد ىو العرؽ أو اللوف أو اٞتنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
"لكل فرد يوجد على ٨تو قانوشل داخل إقليم  من نفس العهد على: 1الفقرة :12المادة وقد أكدت 

 دولة ما حق حرية التنقل فيو وحرية اختيار مكاف إقامتو"
 4من نفس ا١تادة: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، ٔتا يف ذلك بلده" 2الفقرة وكذلك 

                                                           

مرجع نفسو. - 1
 

1966كانوف األوؿ   16( ا١تؤرخ يف 2200 -21لتوقيع والتصديق واالنضماـ، ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة )ألف ؿاعتمد وُعرض ل 
، ويضاؼ إليو الربوتوكوؿ االختياري األوؿ بشأف تقدصل شكاوى 1976مارس  23( مادة وستة أجزاء، ودخلت حيز النفاذ يف 35ويتألف العهد من )

، بينما صادقت 1968/ 12/ 10الربوتوكوؿ االختياري الثاشل هبدؼ العمل على إلغاء عقوبة اإلعداـ. وقعت اٞتزائر على العهد يف من قبل األفراد و 
 .1989/ 09/ 12عليو يف 

. 1966العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية،  - 2
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مرجع نفسو.   - 4
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ؿ من العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية، من خال 20المادة إضافة إذل ذلك ٧تد أف 
تلـز الدوؿ األطراؼ بأف ٖتظر بالقانوف أي دعوة إذل الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل  2فقرتها 

 1ٖتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
من العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية لألقليات ٔتمارسة  27المادة ىذا وقد ٝتحت 

ة وذلك من خالؿ: "ال ٬توز، يف الدوؿ اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أف ٭تـر شعائرىم بكل حري
األشخاص ا١تنتسبوف إذل األقليات ا١تذكورة من حق التمتع بثقافاهتم ا٠تاصة أو ا١تهاجرة بدينهم وإقامة شعائرىم أو 

2استخداـ لغتهم، باالشًتاؾ مع األعضاء األخرين يف ٚتاعتهم".
 

وفقا ٢تذه ا١تادة يف نوع من اٟترية خاصة الدينية ذلك أف أغلب اٞتاليات تتميز  د اٞتالية نفسهإت
باختالؼ اللغة والدين عن الدولة ا١تستقبلة، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للجالية اٞتزائرية يف فرنسا، حيث تتميز اٞتالية 

من العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية ٕتد  اٞتزائرية هبويتها العربية اإلسالمية، فمن خالؿ ىذه ا١تادة
 اٞتالية نفسها أماـ جوا من اٟترية الثقافية والعقائدية.

قد أوضحت اللجنة ا١تعنية ْتقوؽ اإلنساف استنادا إذل ما سبق ذكره، أف القاعدة العامة تقضي بكفالة  
 واطنُت واألجانب ٔتختلف فئاهتم.كل حق من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها يف العهد دوف ٘تييز بُت ا١ت

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الفرع الثالث: 

 2الفقرة من العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية، فإف  02المادة من  1الفقرة على غرار 
اعية والثقافية، تنص على: "تتعهد الدوؿ من العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصادية واالجتم 02المادة من 

األطراؼ يف ىذا العهد بأف تضمن جعل ٦تارسة اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها يف ىذا العهد بريئة من أي ٘تييز بسبب 
العرؽ، أو اللوف، أو اٞتنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غَت السياسي، أو األصل القومي أو 

 3أو النسب، أو غَت ذلك من األسباب". االجتماعي، أو الثروة،

                                                           

مرجع نفسو.  1
 

مرجع نفسو.  2
 

1966ديسمرب  16( ا١تؤرخ يف 2200 -21د وعرض للتوقيع والتصديق واالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة )ألف د اعتم ،
 ( مادة وٜتسة أجزاء.31ويتألف العهد من )

 .1966العهد الدورل ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية  - 3
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من نفس ا١تادة تضع استثناء على قاعدة ا١تساواة ىذه بالنسبة للبلداف النامية إذ تنص  3الفقرة غَت أف 
ا١تراعاة الواجبة ٟتقوؽ اإلنساف والقتصادىا القومي، إذل أي مدى  إيالءعلى أف: "للبلداف النامية أف تقرر مع 

 1ية ا١تعًتؼ هبا يف العهد لغَت ا١تواطنُت".ستضمن اٟتقوؽ االقتصاد
٬تب تأويل ىذا االستثناء تأويال ضيقا، وال ٬توز االستناد عليو إال يف ٣تاؿ اٟتقوؽ االقتصادية فقط، 

 حيث ال ينبغي التمييز بُت ا١تواطنُت واألجانب فيما ٮتص اٟتقوؽ االجتماعية والثقافية.
التدر٬تي  اإلعماؿات بُت الدوؿ يعترب من مربرات األخذ ٔتبدأ إف التباين يف النمو االقتصادي والقدر 

للحقوؽ االقتصادية، االجتماعية، والثقافية، كما أنو يشكل حدودا على ضماف التمتع باٟتقوؽ االقتصادية على 
أمر  غَت ا١تواطنُت بوجو خاص، باعتبار أف ا١تواطنُت يف الدولة ٭تظوف باألولوية يف التمتع هبذه اٟتقوؽ، وىذا

منطقي يتماشى مع مبادئ القانوف الدورل، ال سيما مبدأ السيادة على الثروات الطبيعية وحق ا١تواطنُت يف التنمية، 
فاٟتق يف السكن على سبيل ا١تثاؿ، ووفقا ١تا سبق يقتضي أف يتم إعمالو ١تواطٍت الدولة الذين ال يتمتعوف بو، ومن 

 ا١تقيمُت فوؽ أراضيها.مث لغَت مواطنيها من األجانب وا١تهاجرين 
إف ىذا االستثناء يقتصر على اٟتقوؽ االقتصادية دوف االجتماعية والثقافية، باعتبار أف األوذل تستلـز قياـ 
الدولة بإعما٢تا، بينما الثانية فإهنا حقوؽ تقتضيها اٟتياة االجتماعية والثقافية لألشخاص وتلتـز الدولة بعدـ 

 تهاؾ قد يطا٢تا.ا١تساس هبا وصيانتها من أي ان
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: الفرع الرابع: 

إف الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية، ترى أف ميثاؽ األمم ا١تتحدة يقـو على مبدأي الكرامة والتساوي 
عية وفردية، بالتعاوف مع األصليُت يف ٚتيع البشر، وأف ٚتيع الدوؿ األعضاء قد تعهدت باٗتاذ إجراءات ٚتا

ا١تنظمة، بغية إدراؾ أحد مقاصد األمم ا١تتحدة ا١تتمثل يف تعزيز وتشجيع االحًتاـ وا١تراعاة العا١تيُت ٟتقوؽ اإلنساف 
 واٟتريات األساسية للناس ٚتيعا، دوف ٘تييز بسبب العرؽ، أو اٞتنس، أو اللغة، أو الدين.

ف يعلن أف البشر يولدوف ٚتيعا أحرارا ومتساوين يف الكرامة إذ ترى أف اإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلنسا
 واٟتقوؽ، وأف لكل إنساف حق التمتع ّتميع اٟتقوؽ واٟتريات ا١تقررة فيو، دوف أي ٘تييز ال سيما بسبب العرؽ أو

                                                           

مرجع نفسو.  - 1
 

اؿ التدر٬تي للحقوؽ االقتصادية بشكل عاـ يف العهد الدورل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نظرا لعدـ تساوي لقد مت اعتماد مبدأ اإلعم
 الدوؿ يف اإلمكانيات وا١توارد وتفاوهتا يف مستوى النمو االقتصادي، مع إعطاء األولوية يف التمتع هبذه اٟتقوؽ ١تواطٍت الدولة.



لجالية الجزائرية في فرنسا.المحددة للمشاركة السياسية لستراتيجيات .....المقومات و اإل:الثالثالفصل   

 

 

198 

ن أي اللوف، أو األصل القومي، إذ ترى أف ٚتيع البشر متساووف أماـ القانوف و٢تم حق متساوي يف ٛتايتو ٢تم، م
 1٘تييز ومن أي ٖتريض على التمييز.

تعترب ىذه االتفاقية من أىم االتفاقيات اليت عقدت يف إطار األمم ا١تتحدة تعزيزا وتكريسا ١تبدأ عدـ 
 جانفي 04، وبدأ نفادىا يف 1965ديسمرب 21التمييز، وقد اعتمدهتا اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة يف 

ية كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو أفضلية على أساس العرؽ أو اللوف أو ا١تيالد ويعد ٘تييزا يف حكم االتفاق1969
أو األصل االثٍت أو العرقي يكوف غرضها أو أثرىا إبطاؿ أو إفساد االعًتاؼ أو التمتع أو ٦تارسة حقوؽ اإلنساف 

ية أو أي ٣تاؿ أخر من ٣تاالت على قدـ ا١تساواة يف اجملاالت السياسية، أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقاف
 اٟتياة العامة.

تؤكد االتفاقية أف ا١تساواة بُت البشر حق أصيل، وأف التمييز العنصري فيما بينهم لو آثاره الضارة بالنسبة 
للنظاـ العا١تي، وأيضا بالنسبة لألفراد الذين يعيشوف معا يف الدولة الواحدة، وأف وجود حواجز عرقية بُت 

 بغيض وغَت مقبوؿ.اٞتماعات أمر 
إف ىذه االتفاقية على صلة وثيقة باٟتماية القانونية للمهاجرين من أشكاؿ التمييز العنصري، والكراىية 
لألجانب أثناء تواجدىم بدوؿ االستقباؿ، حيث رصدت ا١تنظمات غَت اٟتكومية العاملة يف ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف 

نظامي ٯتكن أف ترقى إذل جرٯتة التمييز العنصري، وقد أكدت عديد االنتهاكات ا١تمارسة يف حق ا١تهاجر غَت ال
ٞتنة التمييز العنصري يف تعليقاهتا على ضرورة ٛتاية ا١تهاجرين سواء ا١تهاجرين النظاميُت أو غَت النظاميُت من كافة 

صة يف أشكاؿ ا١تمارسات واالنتهاكات القائمة على أسس ٘تييزية وعنصرية، واليت بدأت تتنامى يف أوروبا خا
 2السنوات األخَتة.

تتعهد الدوؿ األطراؼ يف االتفاقية بالقضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز العنصري، وتعترب أف نشر األفكار 
القائمة على التفوؽ العرقي أو الكراىية العرقية، وكذا التحريض على التمييز العنصري جرٯتة يعاقب عليها ٔتقتضى 

ؤسسات والسلطات العامة بالًتويج للتمييز العنصري أو التحريض عليو، القانوف الداخلي، كما ال تسمح للم
وتعلن عن عدـ شرعية ٚتيع ا١تنظمات والنشاطات الدعائية ا١تنظمة اليت تروج لو، واعتبار ا١تشاركة فيها جرٯتة 

 يعاقب عليها القانوف.

                                                           

. 57(، ص 2006)نيويورؾ وجنيف:المعاىدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسانلسامية ٟتقوؽ اإلنساف، مفوضية األمم ا١تتحدة ا - 1
 

، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ والعلـو "حقوق المهاجرين غير النظاميين في إطار التعاون األورو متوسطي"عبد القادر بطاىر،  -2
 . 50، ص 2015 -2014ف، ، وىرا2السياسية، جامعة وىراف 
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هتدؼ إذل حرماف فئة أو فئات  ويف نفس اإلطار، ٖتظر االتفاقية اٗتاذ أي تدابَت تشريعية أو غَت تشريعية
بعينها من اٟتق يف اٟتياة واٟترية الشخصية، أو إخضاعها لتعذيب أو لعقوبة قاسية أو غَت إنسانية، أو إخضاعها 
لظروؼ معيشية يقصد منها أف تقضي هبا إذل ا٢تالؾ العمدي كليا أو جزئيا، أو حرماف فئة أو فئات بعينها من 

ة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد، أو أف تتعمد حرماف أعضاء من فئة أو فئات ا١تشاركة يف اٟتياة السياسي
معينة من حقوؽ اإلنساف األساسية ٔتا يف ذلك اٟتق يف العمل، اٟتق يف تشكيل نقابات معًتؼ هبا، اٟتق يف 

قل واإلقامة، اٟتق يف االجتماع التعليم، اٟتق يف مغادرة الوطن والعودة إليو، اٟتق يف ٛتل اٞتنسية واٟتق يف التن
 1والتعبَت عن الرأي.

إف ا١تمارسات العنصرية ضد ا١تهاجرين والنظرة العنصرية ٢تم تشكل أىم أسس انتهاكات حقوقهم 
اإلنسانية ا١تقررة قانونا على ا١تستوى الدورل، وىذا التمييز قائم على أساس العرؽ باعتبار ا١تهاجرين الوافدين 

وأعراؽ عديدة كاألفارقة، العرب، واألسيويُت، وىناؾ كذلك األساس الديٍت، فا١تهاجروف ينحدروف من أصوؿ 
القادموف من ٣تتمعات إسالمية عادة ما تالزمهم صورة التطرؼ واإلرىاب يف ٣تتمعات االستقباؿ، ٦تا يشكل 

ا ٬تعل من بنود ىذه ذريعة النتهاؾ حقوقهم، إضافة إذل أسس أخرى للتمييز كاٞتنس، ا١تنشأ واالنتماء، كل ىذ
 2االتفاقية رغم طابعها العاـ، ضمانا لعدـ انتهاؾ اٟتقوؽ األساسية للمهاجرين )النظاميُت وغَت النظاميُت(.

وعليو تتعهد الدوؿ األطراؼ يف االتفاقية ليس فقط ٔتنع التمييز العنصري ووضع حد لو، بل يتعدى ذلك 
اللوف، األصل القومي أو االثٍت، يف ا١تساواة أماـ القانوف، ال  إذل ضماف حق كل إنساف، دوف ٘تييز بسبب العرؽ،

 3من االتفاقية: 05المادة سيما يف التمتع باٟتقوؽ وفقا لنص 
 اٟتق يف معاملة على قدـ ا١تساواة أماـ احملاكم وٚتيع ا٢تيئات األخرى اليت تتوذل إقامة العدؿ. -

 اٟتق يف األمن على شخصو. -

االشًتاؾ يف االنتخابات، واإلسهاـ يف اٟتكم وإدارة الشؤوف العامة، وكذا  اٟتقوؽ السياسية، ال سيما -
 االستخداـ ا١تتساوي للمرافق العامة.

اٟتقوؽ ا١تدنية األخرى، ومنها: اٟتق يف حرية اٟتركة واإلقامة داخل حدود الدولة، اٟتق يف مغادرة أي  -
اإلرث،  الزواج واختيار الزوج، حق التملك، بلد. ٔتا يف ذلك بلده، اٟتق الشخصي يف العودة إذل بلده، حق
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االتفاقية الدولية للقضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز العنصري. - 3
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اٟتق يف حرية الفكر والعقيدة والدين، اٟتق يف حرية الرأي والتعبَت عنو، االجتماع السلمي وتكوين اٞتمعيات 
 واالنتماء إليها.

اٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية: كاٟتق يف العمل ويف حرية اختيار نوع العمل، اٟتماية من  -
طالة، تقاضي أجر متساو عن العمل ا١تتساوي، حق تكوين النقابات واالنتماء إليها، اٟتق يف السكن، حق الب

التمتع ٓتدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضماف االجتماعي، اٟتق يف التعليم، اٟتق يف ا١تشاركة على 
 قدـ ا١تساواة يف النشاطات الثقافية.

من االتفاقية ليس  05المادة ١تدنية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية يف إف تعداد اٟتقوؽ السياسية وا
حصريا، حيث أف اٟتق يف أف ال يتعرض الفرد للتمييز العنصري يف التمتع باٟتقوؽ ٯتكن اعتباره كذلك أساسا 

اإلنساف تكوف ١تمارسة حقوؽ دل تذكر يف االتفاقية، وبعبارة أخرى، وفضال عن ا١تطالبة بضماف ٦تارستو ٟتقوؽ 
ال تضع أو تنشئ يف حد ذاهتا حقوؽ اإلنساف، ولكنها تفًتض وجود  05المادة٣تردة من التمييز العنصري، فإف 

ىذه اٟتقوؽ وتعًتؼ هبا، ال سيما تلك ا١تنبثقة عن ميثاؽ األمم ا١تتحدة واإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف 
 والعهدين الدوليُت.

كلما وضعت الدوؿ األطراؼ قيود على ٦تارسة اٟتقوؽ اليت مت ذكرىا يف   إف ىذا التحليل يعٍت كذلك أنو
، فإف عليها أف تضمن أال يتعارض القيد مع مقصد ا١تادة، باعتبارىا جزءا ال يتجزأ من معايَت حقوؽ 05المادة 

بصفة غَت  اإلنساف الدولية، وىذا معناه أف القيود ا١تسموح هبا ٔتوجب معاىدات حقوؽ اإلنساف قد مت تضمينها
من االتفاقية  01المادة ، ويف مقابل ذلك فإف مفهـو التمييز العنصري، كما مت تعريفو يف 05المادة مباشرة يف 

 متأصل يف القانوف الدورل ٟتقوؽ اإلنساف نفسو.
أنشأت االتفاقية ٞتنة القضاء على التمييز العنصري تتوذل مهمة رصد تنفيذ أحكاـ االتفاقية، وكما ىو 

بالنسبة لصكوؾ ومواثيق حقوؽ اإلنساف، فإف آلية تنفيذ االتفاقية يتكوف من: التقارير الدورية، الرسائل اٟتاؿ 
 ا١تتبادلة بُت الدوؿ والشكاوى الفردية.
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االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الفرع الخامس: 
 .1984الالإنسانية أو المهينة 

على الرغم من أف معاىدات حقوؽ اإلنساف ٖتظر التعذيب، إال أنو مع ذلك تبقى ٦تارسة شائعة تتطلب 
وغَته من  للتعذيب ناىضة١تأكثر فعالية، وبناءا عليو تقرر صياغة اتفاقية خاصة  تنفيذتنظيما أكثر تفصيال، وآلية 

 .نةا١تهيأو  الالإنسانيةضروب ا١تعاملة أو العقوبة القاسية أو 
جاء يف ديباجة االتفاقية: "... إف الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية إذ ترى أف االعًتاؼ باٟتقوؽ ا١تتساوية 
وغَت قابلة للتصرؼ ّتميع أعضاء األسرة البشرية، وفقا للمبادئ ا١تعلنة يف ميثاؽ األمم ا١تتحدة ىو أساس اٟترية 

 1تستمد من الكرامة ا١تتأصلة لإلنساف..."والعدؿ والسلم يف العادل، وتعترب أف ىذه اٟتقوؽ 
يفهم من خالؿ ما سبق أف ىذه االتفاقية كرست مبدأ ا١تساواة وعدـ التمييز كمبدأ جوىري يف القانوف 

من االتفاقية، من خالؿ التعريف الذي تضعو ا١تادة للتعذيب  01المادة الدورل ٟتقوؽ اإلنساف. وىذا ما تثبتو 
و أدل أو عذاب شديد جسديا كاف أـ عقلي، أٟتق عمدا بشخص ما بقصد اٟتصوؿ على أنو: "أي عمل ينتج عن

منو أو من شخص ثالث على معلومات أو اعًتاؼ، أو معاقبتو على عمل ارتكبو، أو اشتبو يف أنو ارتكبو ىو أو 
 شخص ثالث، أو ٗتويفو أو إرغامو ىو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق ىذا األدل أو العذاب ألي سبب من

 2األسباب يقـو على التمييز أيا كاف نوعو..."
أي أف التمييز القائم على أي سبب من أسباب التمييز ٤تظور ٔتوجب ىذه االتفاقية، ويعترب جرٯتة يعاقب 
عليها القانوف، ودل تضع ا١تادة ا١تربرات أو األساس الذي يقـو عليو التمييز، كما ىو اٟتاؿ يف باقي صكوؾ 

 نساف، وإ٪تا أبقت اجملاؿ مفتوحا ليضم أي سبب ٯتكن أف يؤدي إذل التعذيب.واتفاقيات حقوؽ اإل
إف ٦تارسة التعذيب على ا١تهاجرين )النظاميُت وغَت النظاميُت( واقع وحقيقة رصدهتا عديد ا١تنظمات 

دما الدولية اٟتكومية وغَت اٟتكومية العاملة يف ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف، سواء يف دوؿ العبور أو االستقباؿ عن
 3.الالإنسانية وا١تهينةيتعرضوف إذل ا١تعامالت 

                                                           

أ ريخ بد، تا1984 ديسمرب 10ا١تؤرخ يف  39/46اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق  واالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة
 من االتفاقية. (1)27المادة ، وفقا ألحكاـ جويلية 26النفاذ: 

. 1984االتفاقية الدولية ١تناىضة التعذيب وغَته من ضروب ا١تعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا١تهينة  - 1
 

مرجع نفسو.  - 2
 

. 57عبد القادر بطاىر، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لباقي اللجاف ا١تنشأة ٔتوجب معاىدات حقوؽ اإلنساف، أنشئت االتفاقية ٞتنة 
مناىضة التعذيب، وىي ىيئة تتكوف من خرباء مستقلُت، هتدؼ إذل رصد تنفيذ االتفاقية، كما تضطلع ٔتسؤولية 

الدورية اليت تقدمها الدوؿ األطراؼ، ؤتقدورىا كذلك، عندما تكوف الدوؿ قد أصدرت إعالنات النظر يف التقارير 
 1يف ىذا الصدد استالـ البالغات من الدوؿ األعضاء ومن األفراد كذلك والنظر فيها.

 1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرىم الفرع السادس: 

ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم نتيجة للعديد من اٞتهود اقية الدولية ٟتماية حقوؽ جاءت االتف
ـ 1972والتقارير والتوصيات ا١تتعلقة ْتقوؽ ا١تهاجرين، حيث بدأ انشغاؿ األمم ا١تتحدة هبذا ا١توضوع منذ عاـ 

إزاء نقل العماؿ بصورة غَت  (، عن انزعاجو53)د  1706عندما أعرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
قانونية إذل بعض البلداف األوروبية، واستغالؿ العماؿ القادمُت من بعض البلداف اإلفريقية بشروط شبهة بالرؽ 

( التمييز ا١تمارس 27)د.  2920والسخرة، ويف نفس السنة أدانت اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة يف قرارىا رقم 
لدوؿ األعضاء بالعمل لوضع حد لتلك ا١تمارسات وٖتسُت ترتيبات استقباؿ ضد العماؿ األجانب وطالبت ا

 2العماؿ ا١تهاجرين.
ـ تقريرا عن استغالؿ العماؿ ا١تهاجرين 1976اعتمدت اللجنة الفرعية ١تنع التمييز وٛتاية األقليات يف عاـ 

٢تذا ا١تشكل يتمثالف يف عمليات عن طريق االٕتار غَت ا١تشروع والسري، واعًتؼ التقرير ا١تذكور بوجود جانبُت 
الدخوؿ غَت ا١تشروعة والسرية للعماؿ ا١تهاجرين من جهة، ومعاملة العماؿ ا١تهاجرين يف الدوؿ ا١تستقبلة معاملة 

 3٘تييزية، من جهة أخرى.
 وقد أوصى التقرير بوضع اتفاقية يف إطار األمم ا١تتحدة ٗتص حقوؽ العماؿ ا١تهاجرين، وأكد ا١تؤ٘تر العا١تي

على ىذه التوصية اليت كرستها اٞتمعية العامة  ١1978تكافحة العنصرية والتمييز العنصري ا١تنعقد يف جنيف عاـ 
بشأف اٗتاذ تدابَت لتحسُت حالة ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وتأمُت حقوقهم األساسية والكرامة  33/ 163يف قرارىا 

 ٢تم.
، بعد اعتماد قرار اٞتمعية العامة 1980طراؼ سنة مت إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية ّتميع الدوؿ األ

، كلف ٔتهمة وضع اتفاقية دعيت للمشاركة يف إعدادىا ا٢تيئات 1979ديسمرب  17ا١تؤرخ يف  34/ 172رقم 
                                                           

. 69مرجع نفسو، ص  - 1
 

اللجوء والهجرة، أٛتد حسن الربعي، "االتفاقيات الدولية ٟتماية حقوؽ ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم "،يف إطار الندوة العلمية:  -2
 .  4،  ص  2007جويلية  07إذل  04جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، تونس من  المشكالت والحلول،

. 3، ص 1978أوت  25إذل  14جنيف من  لعنصرية والتمييز العنصري،تقرير ا١تؤ٘تر العا١تي ١تكافحة ا - 3
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وا١تنظمات الدولية ا١تعنية وىي ٞتنة حقوؽ اإلنساف سابقا، ٞتنة التنمية االجتماعية، منظمة العمل الدولية، منظمة 
تحدة للًتبية والعلـو والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة الصحة العا١تية، حيث انتهى الفريق العامل ا١تعاد األمم ا١ت

 1990.1تشكيلو يف دورات سنوية متتالية للجمعية العامة من صياغة االتفاقية سنة 
يع العماؿ االتفاقية الدولية ٟتماية حقوؽ ٚت 1990ديسمرب  18اعتمدت اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة يف 

 ا١تهاجرين وأفراد أسرىم، وفتح باب التوقيع عليها ٞتميع الدوؿ األعضاء يف األمم ا١تتحدة.
إذا كانت عدة اتفاقيات دولية ٘تنح حقوقا للمهاجرين وٖتميهم من ٚتيع أشكاؿ االعتداء والتمييز، فإف 

وقد دخلت ىذه االتفاقية حيز مل،اتفاقية ٛتاية ٚتيع العاملُت ا١تهاجرين وأفراد أسرىم ىي األحدث واألك
"، وىي 1990ديسمرب  18عاما من اعتمادىا من قبل األمم ا١تتحدة " 13أي بعد  2003جواف  01التنفيذ يف 

ا١تعاىدة األكثر مشولية فيما يتعلق ْتقوؽ ا١تهاجرين وأسرىم، فهي ٖتدد معايَت دولية بشأف معاملة وظروؼ معيشة 
ف وضعهم "شرعي أو غَت شرعي"، كما تضع ىذه االتفاقية التزامات ومسؤوليات وحقوؽ ىؤالء العاملُت أيا كا

 دوؿ االستقباؿ.
وٖتمي  -اٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية-وتكفل ىذه االتفاقية اٟتقوؽ األساسية ٞتميع العماؿ ا١تهاجرين 

ألمن الشخصي ا١تهاجرين ضد التعذيب والسخرة، وتعمل على ضماف حقوقهم يف معاملة عادلة، إضافة إذل ا
وحرية الرأي والدين. كما تعطي ىذه االتفاقية ا١تهاجرين حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما ما 
تعلق بالرعاية الطبية الطارئة وتعليم أطفاؿ ا١تهاجرين. و٘تنح العاملُت ا١تهاجرين كذلك اٟتق يف التقاضي ا١تباشر 

عترب ا١تصادرة التعسفية ٞتوازات السفر وبطاقات ىوية ا١تهاجروف ٔتثابة ضد صاحب العمل وضد الدولة. كما ت
 2جرٯتة جنائية، كما تدعو االتفاقية إذل تعاوف أكرب بُت الدوؿ بشأف عودة ا١تهاجرين غَت الشرعيُت.

 3يف:وفيما يتصل بأىم بنود وأحكاـ االتفاقية الدولية ٟتماية ٞتميع العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم فتتمثل 
 تؤكد االتفاقية بارتباطها ٔتواثيق حقوؽ اإلنساف اليت أقرهتا األمم ا١تتحدة، وأهنا جزء من ىذه ا١تواثيق. -1

                                                           

. 64عبد القادر بطاىر، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

 دولة أغلبها من الدوؿ ا١تصدرة لليد العاملة، األمر الذي يتطلب مضاعفة اٞتهود من أجل  36، 2008بلغ عدد الدوؿ ا١تصادقة عليها حىت مارس
 ، وخاصة الدوؿ ا١تستقبلة للعماؿ ا١تهاجرين، حيث ينطبق القدر األكرب من بنودىا يف أقاليمها.زيادة عدد الدوؿ ا١تنظمة

 .05أٛتد سعد الربعي، مرجع سبق ذكره، ص  أنظر في ذلك:
سات ، مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية، ٗتصص درا"واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن السياسي"رشيد ساعد،  -2

 . 34، ص 2012/ 2011مغاربية، كلية اٟتقوؽ والعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، جامعة ٤تمد خيضر، بسكرة، 
 .1990االتفاقية الدولية ٟتماية حقوؽ ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وافراد اسرىم  -3
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تؤكد على أف يتمتع العماؿ ا١تهاجروف ٔتعاملة ال تقل مراعاة من ا١تعاملة اليت تنطبق على رعايا الدولة من  -2
 .25المادةحيث األجر وشروط العمل واالستخداـ اآلخر.

إذل ضماف حقوؽ العماؿ ا١تهاجرين ٬تب أف تصاف حىت وإف خالف العامل  25المادةمن  3الفقرة كد تؤ  -3
 ا١تهاجر شروط اإلقامة أو االستخداـ  )إقامة غَت شرعية(.

، حيث نصت على ٘تتع العماؿ ا١تهاجروف وأفراد أسرىم 27المادة اٟتق يف الضماف والتأمُت االجتماعي -4
ولة ما يتطلب بالتارل إدخاؿ العماؿ ا١تهاجرين وأسرىم يف االستفادة من مزايا ا١تعاش بنفس ا١تعاملة لرعايا الد

 التقاعدي )اٟتقوؽ التأمينية األخرى ٔتا فيهم العماؿ ا١تهاجروف بشكل غَت قانوشل(.

وجوب أف يكوف ٢تؤالء اٟتق يف االنضماـ إذل أية نقابة عمالية، وإذل أي ٚتعية  26المادةاٟتق يف التنظيم  -5
 منشأة وفقا للقانوف بقصد ٛتاية مصاٟتهم االقتصادية واالجتماعية والنقابية ومصاٟتهم األخرى.

تنص على أف للعماؿ ا١تهاجرين وأسرىم اٟتق يف تكوين ٚتعيات ونقابات فمن االتفاقية  40المادةاما  -6
 عماؿ لتعزيز وٛتاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية وغَتىا من ا١تصاحل.

، واليت تنص على وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات ٯتكن 42المادةاٟتق يف ا١تشاركة السياسية اإلجازة ب -7
من خال٢تا أف تراعي يف دوؿ ا١تنشأ ودوؿ العمل االحتياجات واألماشل وااللتزامات ا٠تاصة للعماؿ ا١تهاجرين وأفراد 

 أسرىم ٦تثلوف يف تلك ا١تؤسسات يتم انتخاهبم ْترية.

  تؤكد على أف تقـو دولة العمل بتيسَت استشارة العماؿ ا١تهاجروف وأفراد  42ةالماد من 2الفقرة
 أسرىم أو مشاركتهم يف اٗتاذ القرارات ا١تتعلقة ْتياة اجملتمعات احمللية وإدارهتا.

 من نفس ا١تادة تنص على أنو ٬توز أف يتمتع العماؿ ا١تهاجروف باٟتقوؽ السياسية يف دولة  3الفقرة
 م تلك الدولة من خالؿ ٦تارستها سيادهتا مثل ىذه اٟتقوؽ.العمل، إذا منحته

تطرح بأف تنظر دولة العمل بعُت العطف على أف تراعي طوؿ  50المادة حق اإلقامة ودل مشل األسرة:  -8
 الفًتة اليت أقاموا خال٢تا أفراد أسرة العامل ا١تهاجر ا١تتويف.

 سر العماؿ ا١تهاجرين.تلـز اٗتاذ التدابَت ا١تناسبة لضماف وحدة أ 44المادةو
على حق أطفاؿ العامل ا١تهاجر يف اٟتصوؿ على التعليم بغض  30المادة اٟتق يف التعليم: حيث تنص  -9

النظر على مدى مشروعية إقامتو ىو أو أي من والديو يف دولة العمل، وتنص االتفاقية على أف تقـو الدولة 
.كما تسعى الدولة يف 45المادةوخاصة تعليمهم اللغة احمللية بإدماج العماؿ ا١تهاجرين يف النظاـ ا١تدرسي احمللي 
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تيسَت تعليم اللغة والثقافة األصليتُت ألوالد العماؿ ا١تهاجرين وجواز أف توفر الدولة برامج تعليمية خاصة باللغة 
 األصلية ألوالد العماؿ ا١تهاجرين.

فية للعماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم وعدـ بأف تضمن احًتاـ ا٢توية الثقا 31المادةاٟتقوؽ الثقافية: تلـز  -10
 منعهم من االحتفاظ بعقائدىم الثقافية مع دولة ا١تهجر.

 .45و 43المادتان اٟتق يف الوصوؿ إذل خدمات التوجيو والتدريب ا١تهنيُت والتوظيف  -11

ومنها ٖتديدا حق اٟتصوؿ على مسكن  45و 43المادتاناٟتق يف اٟتصوؿ على ا٠تدمات االجتماعية  -12
يف ذلك مشاريع اإلسكاف االجتماعي واٟتماية من االستغالؿ فيما يتعلق باإل٬تار وحقهم يف ٘تكينهم من  ٔتا

 الوصوؿ إذل التعاونيات وا١تؤسسات ا١تدارة ذاتيا.

إف كافة ىذه اٟتقوؽ ا١تشروعة لإلنساف وأفراد أسرتو أينما حل واستقر ىي بال أدسل شك متاحة لكل 
 ١1تواثيق والعهود الدولية.األفراد على السواء وفق ا

إف ا١تهاجر وإف كاف عامال فهو يف ا١تقاـ األوؿ إنساف ٬تب أف يتمتع بكافة حقوؽ اإلنساف، ومن ىنا 
 تتأكد أ٫تية االتفاقية يف التأكيد على ٛتاية حقوؽ وحريات ا١تهاجر.

وؿ األعضاء با١تبادئ اليت حرصت االتفاقية على إنشاء آلية ١تراجعة تطبيق أحكامها، وتقييم مدى التزاـ الد
 تضمنتها من خالؿ: 

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين: -
 

ٟتقوؽ اإلنساف، فإف مسؤولية إعماؿ االتفاقية تقع على عاتق الدوؿ  على غرار باقي الصكوؾ الدولية
نية ْتماية حقوؽ على أف تقـو برصد ىذه العملية ٞتنة ىي: اللجنة ا١تع 72المادة األطراؼ بالدرجة األوذل، وتنص

 2ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم.
توصي االتفاقية كذلك على ضرورة إقامة تعاوف وثيق بُت اللجنة والوكاالت الدولية، ال سيما مكتب العمل 

وينبغي على اللجنة يف ىذا الصدد أف تدعو ا١تكتب إذل تعيُت ٦تثلُت لالشًتاؾ بصفة ،5، ف2ف:74الدورل ا١تادة 

                                                           

 . 62(، ص gcimاللجنة العا١تية للهجرة الدولية ) -1
  يتم انتخاهبم من قبل الدوؿ األطراؼ على أساس االقًتاع السري مع مراعاة التوزيع اٞتغرايف العادؿ ٔتا يشمل منشأ  خرباء 10تتكوف اللجنة من

 سنوات. 04العماؿ ا١تهاجرين ودوؿ عملهم، و٘تثيل النظم القانونية الرئيسية يف العادل، ويعملوف بصفتهم الشخصية لفًتة والية تدـو 
من االتفاقية على أف تتعهد الدوؿ األطراؼ بأف تقدـ إذل األمُت العاـ لألمم ا١تتحدة تقريرا لتنظر فيو اللجنة عن  73 المادةتنص الفقرة األوذل من 

بالفقرة عمال التدابَت اليت تتخذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية، وبعد ذلك يتعُت على الدوؿ تقدصل تقارير دورية كل ٜتس سنوات، وكلما طلبت اللجنة ذلك 
 س ا١تادة.من نف 2

. 66عبد القادر بطاىر، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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ية يف اجتماعات اللجنة، كما ينبغي أف تنظر أثناء مداوالهتا يف أية تعليقات ومالحظات قد يقدمها استشار 
إعالنا تعًتؼ فيو باختصاص اللجنة يف تلقي  77المادة ا١تكتب، و٬توز لدولة طرؼ يف االتفاقية أف تقدـ ٔتوجب 

ية تلك الدولة يدعوف أف حقوقهم ٔتوجب ودراسة البالغات الواردة من أفراد أو بالنيابة عن أفراد ٮتضعوف لوال
االتفاقية قد انتهكت، ولدراسة ىذه الشكاوى الفردية والنظر فيها يتعُت أف تكوف الدولة قد اعًتفت باختصاص 
اللجنة، وأف تتأكد أف ا١تسألة نفسها دل تبحث وال ٬ترى ْتثها ٔتوجب إجراء أخر من إجراءات التحقيق أو 

يع سبل االنتصاؼ احمللية قد استنفذت، وحينما تطلب اللجنة ايضاحات خطية وتعرب التسوية الدولية، وأف ٚت
 1عن أدائها بعد النظر يف كافة ا١تعلومات ا١تتاحة.

االتفاقيات الخاصة لحقوق فرنسا من خالل  فيالمقومات القانونية للجالية الجزائرية : المطلب الثاني
 .االنسان

حيث اعتمدت ا١تنظمة أكثر من الصادرة عن منظمة العمل الدوليةىناؾ ٚتلة من االتفاقيات الدولية 
معاىدة تتعلق ٔتسائل معينة حوؿ قضايا عا١تية ٤تددة، ٔتا فيها تلك اليت تتناوؿ بشكل خاص حقوؽ  180

خذ العماؿ ا١تهاجرين، باإلضافة إذل تلك ا١تعاىدات ا١تلزمة قانونا، دونت منظمة العمل الدولية معايَت غَت ملزمة تت
 شكل "توصيات".

وقد شاركت منظمة العمل الدولية بشكل فعاؿ يف صياغة االتفاقية الدولية ٟتماية حقوؽ كافة العماؿ 
ا١تهاجرين وأفراد أسرىم، وىي تعًتؼ بالتعريف الذي تقدمو االتفاقية للعماؿ ا١تهاجرين وتعترب االتفاقية وثيقة 

 أساسية ٟتقوؽ العماؿ ا١تهاجرين.  
 عاجل ىذا ا١تطلب من خالؿ ما يلي:وعليو سوؼ ن

                                                           

، التعليق العام حول المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير التي يتعين على الدول اللجنة ا١تعنية ْتماية حقوؽ العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم -1
 . 06، ص (2008ماي  22)نيويورؾ: من االتفاقية 73األطراف تقديمها بموجب المادة 

:بعد اٟترب العا١تية األوذل قبل تأسيس األمم ا١تتحدة وىي اليـو وكالة متخصصة  1919تأسست منظمة العمل الدولية عاـ  منظمة العمل الدولية
همة على فهم العالقة تابعة لألمم ا١تتحدة، ىدفها تعزيز اٟتقوؽ يف العمل كما ىو واضح يف الشعار: "عمل الئق للرجاؿ والنساء كافة"، وترتكز ىذه ا١ت

 ا١تعقدة بُت حقوؽ العمل والعدالة االجتماعية، وشروط "السالـ الدائم، والتطور واالزدىار".
تأكيد على ىذا إف منظمة العمل الدولية ىي ا٢تيئة الوحيدة اليت ٢تا تفويض دستوري واضح ٟتماية العماؿ يف وضع ا٢تجرة الدولية للعمل وقد مت إعادة ال

 .1998، وإعالف منظمة العمل الدولية حوؿ ا١تبادئ واٟتقوؽ األساسية يف العمل 1994فيالديلفيا عامإعالف  ا١تفهـو يف
 : مهمة وأىداؼ منظمة العمل الدولية، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:أنظر في ذلك

www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS.../lang--fr/index.htm.(15-

04-2016) 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS.../lang--fr/index.htm
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 اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين: : األولالفرع 

وتعترب من أىم االتفاقيات اليت عاٞتت بشأن الهجرة للعمل:  1949( لسنة 97االتفاقية الدولية رقم ) -01
( دولة من 49غ عدد الدوؿ اليت صادقت عليها )، وبل1952موضوع ا٢تجرة، حيث دخلت حيز التنفيذ يف ماي 

 بينها دولة عربية واحدة فقط وىي اٞتزائر.

 بشأن العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(: 1975( لسنة 143االتفاقية الدولية رقم ) -02

ة ودل تصادؽ أي من الدوؿ العربية عليها، وتركز ىذه االتفاقي 1978التنفيذ يف ديسمرب  واليت دخلت حيز
على ا٢تجرة غَت ا١تشروعة واٞتهود الدولية ا١تطلوبة ١تقاومة ىذا النوع من ا٢تجرة، كما تركز أيضا على ٖتقيق ا١تساواة 

 يف الفرص وا١تعاملة بُت العماؿ ا١تواطنُت وغَتىم.
واليت دخلت حيز بشأن التمييز في االستخدام والمهنة:  1958( لسنة 111االتفاقية الدولية رقم ) -03

وىي من االتفاقيات العامة اليت تدعو إذل تكافؤ الفرص وا١تساواة يف ا١تعاملة يف  1960نفيذ يف يونيو الت
1االستخداـ وا١تهنة والقضاء على أي ٘تييز.

 

( 143تتميز بتوسع أكثر يف ا١تعايَت ا١تشار إليها يف االتفاقية رقم ):1975توصيات العمال المهاجرين  -04
اسكة حوؿ ىجرة اليد العاملة. وتسعى إذل تعزيز فعاؿ لتكافئ الفرص وا١تعاملة بُت ضمن إطار عمل سياسة متم

ا١تواطنُت والعماؿ وا١تهاجرين ا١تتواجدين بشكل قانوشل ضمن أراضي الدوؿ األعضاء ٞتهة التدريب ا١تهٍت والعملي، 
مل ا١تتساوي، باإلضافة إذل واألمن الوظيفي، وشروط العمل، والعضوية يف النقابات واألجر ا١تتساوي مقابل الع

شروط ا١تعيشة، ٔتا يف ذلك ا١تسكن، وا٠تدمات االجتماعية وفرص التعليم واٟتصوؿ على خدمات التعليم 
 .02المادة والصحة. 

وتشجع التوصيات الدوؿ األعضاء على تأمُت االختيار اٟتر للوظيفة والتنقل اٞتغرايف للعماؿ ا١تهاجرين 
 الذين ، تأمُت حل فعاؿ للعماؿ ا١تهاجرين غَت النظاميُت )أ( –6المادةيف البلد  قانوشل لالذين أقاموا بشك

مساوية بشأف بعض  معاملةوضعهم يف الدولة، وتأمُت م وكذلك للذين ال ٯتكن تنظيٯتكن جعل وضعهم نظاميا، 
واٟتاجات  ، وإعداد سياسة اجتماعية مالئمة للشروط08المادة.اٟتقوؽ الناشئة عن توظيف سابق أو حارل 

                                                           

. 101ٛتزة قدة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

.ىذه األحكاـ ٤تصورة باألشخاص الذين ىاجروا للعمل ١تدة سنتُت أو أقل 
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وتقدصل ا١تساعدة وا١تعلومات اليت  ،13المادة.، وتعزيز ٚتع مشل األسر09المادة.ا٠تاصة بالعماؿ ا١تهاجرين 
 24.1المادة.تساعد يف التأقلم مع البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد، حيث سيتم التوظيف

 ولية: حدود وصالحيات اتفاقيات منظمة العمل الدالفرع الثاني: 

  ٚتيع االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ا٢تادفة إذل ٛتاية حقوؽ العماؿ ا١تهاجرين وعدـ
 الالـز ٟتماية حقوؽ العمل للعماؿ ا١تهاجرين. التمييز وا١تساواة، ال ٘تثل سوى اٟتد األدسل

 جرين غَت حقوؽ العمل منظمة العمل الدولية تتمتع بصالحيات ٤تدودة يف اٟتقوؽ األخرى للعماؿ ا١تها
 مثل الثقافة والتعليم وا١تشاركة السياسية.

  اتفاقية ا١تنظمة تركز على العامل ا١تهاجر الشرعي وتستثٍت أفراد أسر العامل أو العماؿ ا١تهاجرين بشكل
2غَت شرعي.

 

ن ىذا وباإلضافة إذل اإلعالنات الصادرة عن اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة، حيث أصدرت ٣تموعة م
اإلعالنات ٓتصوص مواضيع ٤تددة هتم اجملموعة الدولية، ومن ٙتة العالقة بُت ىذه اإلعالنات والضمانات 
القانونية ٟتماية حقوؽ ا١تهاجرين، ذلك عادة ما يكونوف عرضة للتمييز العنصري، التعصب والكراىية، وعدـ 

نات الصادرة عن اٞتمعية العامة لألمم ٘تكينهم من ا٠تدمات الصحية الالزمة...إخل. ويف ما يلي أىم اإلعال
 3ا١تتحدة ذات الصلة هبذا الشأف:

 اإلعالف ا١تتعلق ْتقوؽ اإلنساف لألفراد الذين ليسوا من مواطٍت البلد الذي يعيشوف فيو. -1

 .1963إعالف األمم ا١تتحدة للقضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز العنصري  -2

 شكاؿ التعصب والتميز على أساس الدين أو ا١تعتقد.إعالف األمم ا١تتحدة بشأف القضاء على ٚتيع أ -3

 إعالف بشأف حقوؽ األشخاص ا١تنتمُت إذل أقليات قومية أو إثنية وإذل أقليات دينية أو لغوية. -4

 .2001إعالف وبرنامج عمل )دورباف جنوب إفريقيا(  -5

 ص ا٢تجرة، ومن بينها:ىذا وال ننسى بالذكر االتفاقات الثنائية خاصة تلك اليت أقامتها اٞتزائر يف ما ٮت
 1985وتعديالتو عاـ  1968اتفاؽ اٞتزائر وفرنسا يف ما ٮتص تنقل األشخاص وإقامتهم مع فرنسا ) -
 (.2001و 1994و

                                                           

 (.2006)نيويورؾ: لعاملة: مبادئ توجيهية غير ملزمة لمقاربة حول ىجرة اليد العاملة قائمة على الحقوقىجرة اليد ا منظمة العمل الدولية، -1
.  101ٛتزة قدة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

 

. 78 -74عبد القادر بطاىر، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 3
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 .2005اتفاؽ الشراكة مع االٖتاد األورويب إلدارة ا٢تجرة   -

اب يف اجمللس الوطٍت منذ ( نو 08اتفاقية اٞتزائر وفرنسا يف ما ٮتص اٟتماية االجتماعية )مت انتخاب ٙتانية )  -
1997.) 

األساسية  الوطنية التشريعاتفرنسا من خالل  فيالمقومات القانونية للجالية الجزائرية : المطلب الثالث
 )على مستوى الدستور(

ٕتد اٞتالية اٞتزائرية مقوماهتا القانونية خاصة ا١تتعلقة با١تشاركة السياسية اساسها ضمن نصوص التشريع 
ٝتى وثيقة  قانونية يف الدولة اٞتزائرية، واليت تسعى من خالؿ كل دستور او تعديل ألدستور (، كاالساسي ) ا

 دستور اذل ٤تاولة تقدصل الضمانات القانونية ٟتماية جاليتها ا١تقيمة با٠تارج، وعليو سوؼ ٨تاوؿ ضمن ىذا ا١تطلب
عنصريُت أساسيُت و٫تا: ا١تقومات  التطرؽ إذل ىذه ا١تقومات الدستورية، وذلك من خالؿ تقسيمنا لو اذل

على اعتبار اف  2016، وا١تقومات الدستورية بعد التعديل الدستوري 2016الدستورية قبل التعديل الدستوري 
 قد خصص للجالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج مادة تعزز فيو مكانتها ودورىا. 2016دستور 

ية اٞتزائرية يف فرنسا ٕتد أساسها ضمن نصوص التشريع للمشاركة السياسية للجال إف ا١تقومات القانونية
األساسي )الدستور(، والتشريعات العادية )القوانُت(، وعليو فهل ٕتد ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية يف فرنسا 

 أساسها ضمن التشريعات األساسية والعادية؟ ولإلجابة على ىذا التساؤؿ سوؼ نتطرؽ إذل ما يلي:
 .2016المقومات الدستورية للجالية الجزائرية في فرنسا قبل التعديل الدستوري ل: الفرع االو 

 م1963دستور  أوال:
: "على مقاومة كل 10مادتووىو أوؿ قانوف أساسي للدولة اٞتزائرية، يف  م1963سبتمبر  08نص دستور 

 لنا أف الدستور قد ذـ كل نوع إنو وحسب ىذه ا١تادة يتبُت 1نوع من التمييز وخاصة التمييز العنصري والديٍت"،
من التمييز والذي من شأنو أف يشكل عائقا أماـ ا١تواطنُت ا١تتواجدين با٠تارج يف ٦تارسة حقوقهم داخل الدولة 

 ألي سبب من األسباب.
يف ما ٮتص السلطة التنفيذية، حيث أنو ٯتكن لكل مسلم جزائري  39المادة إضافة إذل ما جاءت بو 

 2سنة على األقل ومتمتع ْتقوقو ا١تدنية والسياسية أف ينتخب رئيسا للجمهورية. 35األصل بلغ عمره 

                                                           

ـ. 1963راجع دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية، - 1
 

 . مرجع نفسو - 2
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ـ، قد تساىل يف مسألة اٞتنسية اٞتزائرية 1963وفقا ٢تذه ا١تادة نالحظ أف الدستور اٞتزائري لسنة 
تتمتع بازدواجية للمًتشح، وكذلك ألبويو، وبالتارل فتح اجملاؿ واٟترية بالنسبة للجالية ا١تهاجرة خاصة تلك اليت 

 اٞتنسية أف تًتشح ١تنصب رئيس اٞتمهورية شرط أف تكوف جنسيتو األصلية جزائرية.
قد ضمن ا١تساواة الشكلية للحقوؽ السياسية للجالية اٞتزائرية مع ا١تواطنُت  1963بذلك يكوف دستور 

ووضعها القانوشل والسياسي ا١تقيمُت يف الدولة، إال أنو دل يضع مادة واضحة وصر٭تة يف ما يتعلق باٞتالية 
 واالجتماعي وحىت الثقايف داخل الدولة.

 م 1976ثانيا: دستور 
فقد أقر ٔتبدأ ا١تساواة يف اٟتقوؽ والواجبات ٞتميع ا١تواطنُت، وذلك وفقا لنص 1976نوفمرب22دستور أما 

عرؽ أو اٟترفة، من خالؿ كما ألغى كل أنواع التمييز القائمة على أحكاـ مسبقة تتعلق باٞتنس أو ال  39المادة 
 1نفس ا١تادة.

فقد جاءت لًتسخ مبدأ ا١تساواة من خالؿ تكفل الدولة با١تساواة لكل ا١تواطنُت، وذلك  41أما ا١تادة 
بإزالة العقبات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقايف اليت ٖتد يف الواقع من ا١تساواة بُت ا١تواطنُت، وكذلك 

  2ف مشاركة فعلية لكل ا١تواطنُت يف التنظيم السياسي، واالقتصادي واالجتماعي والثقايف.من شأهنا أف ٖتوؿ دو 
 ترى أف كل مواطن تتوفر فيو الشروط القانونية، ناخبا وقابال لالنتخاب عليو. 58المادةكما أف نص 

 اٟتقوؽ إف ىذه ا١تواد السابقة كلها تصب يف سياؽ واحد وىو تكريس مبدأ ا١تساواة بُت ا١تواطنُت يف
 والواجبات.
فقد أكدت على أنو ال ٬توز انتخاب رئيس اٞتمهورية إال إذا   1963وعلى عكس دستور  107المادةأما

 3كانت لو اٞتنسية اٞتزائرية أصال.
بالرغم من أنو  ،1963للجمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية، ال ٮتتلف عن دستور  1976يبقى دستور 

ٟتقوؽ اليت ٕتسد ا١تساواة بُت ا١تواطنُت، إال أنو دل يتطرؽ يف مواده إذل ا١تواطنُت ا١تقيمُت حاوؿ إضافة نوع من ا
 با٠تارج.
 

 
                                                           

. 1976جع دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية را - 1
 

مرجع نفسو. - 2
 

مرجع نفسو. - 3
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 م 1989ثالثا: دستور 
، معادل 1989، ليحدد العالقة مع التصور الليبَتارل، حيث رسم دستور 1989فيفري 23دستور جاء 

 سياسيا.دٯتوقراطي اقتصاديا و تغيَت نظاـ اٟتكم من إتاه اشًتاكي إذل ٪تط رأٝتارل 

ـ، فأضاؼ حقوؽ 1976واشتمل الدستور على بنود خاصة باٟتقوؽ واٟتريات، إضافة ١تا جاء بو دستور 
 1جديدة ذات طابع سياسي أ٫تها: حرية التعبَت واٞتمعيات واالجتماع، اٟتق يف العمل، واٟتق النقايب...

من الفصل الرابع  28المادةجاءت بو نص  ، التمييز ألي سبب كاف، وذلك ما1989حارب دستور 
)اٟتقوؽ واٟتريات(: "كل ا١تواطنوف سواسية أماـ القانوف، وال ٯتكن أف يتذرع بأي ٘تييز يعود سببو إذل ا١تولد، أو 

 30المادةوىو ما ذىبت إليو 2العرؽ، أو اٞتنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرؼ أخر شخصي أو اجتماعي".
ؤسسات تضمن مساواة ٚتيع ا١تواطنُت وا١تواطنات يف اٟتقوؽ والواجبات، كما تعمل حيث ٖتدثت على أف ا١ت

على إزالة العقبات اليت تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، وٖتوؿ دوف مشاركة اٞتميع الفعلية يف اٟتياة السياسية 
 3واالقتصادية واالجتماعية، والثقافية.

متع باٟتقوؽ ا١تدنية والسياسية، وحق االختيار بكل على أحقية كل مواطن يف الت 41المادة يف حُت أقرت
 4حرية موطن إقامتو، باإلضافة إذل أف الدخوؿ إذل الًتاب الوطٍت وا٠تروج منو حق مضموف.

 ولتأكد على أحقية كل مواطن تتوفر فيو الشروط القانونية أف ينتخب  47المادة ىذا وجاءت 
يت ٕتسد مبدأ ا١تساواة وعدـ التمييز بُت ا١تواطنُت وذلك فهي كذلك من ا١تواد ال 48المادةأما  5وينتخب،

من خالؿ تساوي ٚتيع ا١تواطنُت يف تقلد ا١تهاـ والوظائف يف الدولة دوف أية شروط عدا تلك اليت ٭تددىا 
 6القانوف.

 م 1996رابعا: دستور 
واة بُت فقد نص ىو األخر على أف مبدأ ا١تسا 2008ـ، وا١تعدؿ يف 1996نوفمبر  28دستور أما 

يف  29المادة وىذا ما نصت عليو  ا١تواطنُت أماـ القانوف مكفوؿ، وال ٯتكن التذرع بأي ٘تييز يعود ألي سبب.

                                                           

 www.startimes.com/?t=16024252"ٛتاية حقوؽ اإلنساف يف الدساتَت اٞتزائرية"، نقال عن ا١توقع االلكًتوشل:  -1
 (. 2016مارس  12) 
 ـ. 1989راجع دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية  -2

مرجع نفسو.  - 3
 

مرجع نفسو. - 4
 

مرجع نفسو. - 5
 

مرجع نفسو. - 6
 

http://www.startimes.com/?t=16024252
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حوؿ دور ا١تؤسسات يف ضماف  1989من دستور  30المادة نفس ما ذىبت إليو على  31المادة حُت حافظت
 1ا١تساواة بُت ا١تواطنُت.
 .512و50المادتينر، وكذلك من نفس الدستو  44المادةإضافة إذل نص

وعلى قدر اختالفها غَت أهنا  م2008إذل غاية دستور  م1963إف الدساتَت اٞتزائرية السابقة منذ دستور 
ضمنت ا١تساواة بُت ا١تواطنُت دوف ٘تييز ألي سبب من األسباب ا١تذكورة سابقا، وتضمنت من بُت بنودىا تلك 

 حق ا١تشاركة السياسية، وبذلك يكوف ىذا اٟتق مكفوؿ يف ٚتيع ا١تساواة يف اٟتقوؽ السياسية، واليت منها
ـ، على الرغم من أف ىذه الدساتَت دل تتطرؽ إذل مادة 2008الدساتَت اٞتزائرية منذ االستقالؿ، وحىت دستور 

 صر٭تة حوؿ موضوع اٞتالية أو ا١تواطنوف اٞتزائريوف ا١تقيموف با٠تارج.
 :2016لجالية الجزائرية في فرنسا بعد التعديل الدستوري المقومات الدستورية لالفرع الثاني: 

واالقتصادية اليت عرفتها الدولة اٞتزائرية مؤخرا، مت اإلعالف عن ٚتلة من  نظرا للمشاكل السياسية
ضمن مشروع التعديل الدستوري لتصحيح االختالالت اٟتاصلة، فصادؽ الرب١تاف  2015اإلصالحات يف هناية 

، وقد ٙتن الرئيس عبد العزيز 2016مارس  07، ليصبح نافذا يف 2016شروع يف بداية بغرفتيو على ىذا ا١ت
بوتفليقة ا١تصادقة على مشروع تعديل الدستور، واعترب أف تسجيل رافضُت وامتناع اثنُت يثبت أف النقاش داخل 

 الرب١تاف دليل على الدٯتوقراطية.
 3مواد جديدة. 04دة مكرر واستحدثت ما 23مادة، وأضافت  67إف التعديالت الدستورية مست 

يعترب ىذا الدستور األوؿ من بُت الدساتَت اٞتزائرية السابقة، واليت وباإلضافة إذل ما نصت عليو من مواد 
مت فيهما التطرؽ إذل ا١تواطنُت  مادتين2016تضمن اٟتقوؽ ا١تختلفة ومنها السياسية للمواطنُت، فقد كرس دستور 

: "تعمل الدولة على ٛتاية حقوؽ مكرر27المادة  واضحة وصر٭تة، وىذا ما جاءت بو ا١تقيمُت با٠تارج بصورة
ا١تواطنُت يف ا٠تارج ومصاٟتهم، يف ظل احًتاـ القانوف الدورل واالتفاقيات ا١تربمة مع البلداف ا١تضيفة والتشريع 

 الوطٍت وتشريع بلداف اإلقامة. 
 ة، وتعبئة ػػػز روابطهم مع األمػػػػػػيمُت يف ا٠تارج وتعزية ا١تواطنُت ا١تقػػػػػػاظ على ىويػػػػػػة على اٟتفػػػػػػر الدولػػػتسه

 

                                                           

 .1989، ودستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية 2008ا١تعدؿ يف  1996راجع كل من دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية  -1
 مرجع نفسو. -2
 الرب١تاف اٞتزائري يصادؽ باألغلبية على تعديل الدستور اٞتديد، أخبار العادل، نقال عن ا١توقع االلكًتوشل: -3

https://arabic.rt.com/news/810305   (13-12- 2016.) 
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 1مسا٫تتهم يف تنمية بلدىم األصلي".
هتدؼ إذل التأكيد اذل عمل الدولة على ٛتاية حقوؽ ومصاحل اٞتالية  مكرر27المادة اعتبارا أف إضافة

٠تارج ببلدىم األصلي، وتعبئتهم اٞتزائرية يف ا٠تارج يف ظل احًتاـ القانوف الدورل، واٟتفاظ على ىوية اٞتزائريُت يف ا
 على ا١تسا٫تة يف تنميتو.

وكذلك اعتبار أف ىذه األحكاـ تؤكد أف اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج جزء ال يتجزأ من الشعب اٞتزائري، وٖتدد 
دور الدولة من أجل ٛتاية حقوقها ومصاٟتها يف ظل احًتاـ قانوف دولة اإلقامة والعالقات الثنائية مع بلداف 

 قامة.اإل
إف دسًتة ىذه األحكاـ كفيلة بتدعيم التالـؤ والتواصل بُت أبناء الشعب اٞتزائري الواحد، وتعزيز الروابط 

 2فيما بينهم، وٕتسيد ىذه العالقة يف مسا٫تة ا١تواطنُت با٠تارج يف التنمية الوطنية.
لة با١تزيد من الواجبات ما ىي إال مسا٫تة وتعبَت عن اضطالع الدو  2016من دستور  27المادةإف إضافة 

وتعزيز ٛتايتهم واٟتفاظ على ىويتهم االسالمية يف ديار الغربة، وتعزيز روابطهم مع األمة، إذ يرى العديد من 
ا١تواطنُت ا١تقيمُت با٠تارج، وبالرغم من أهنم ٭تملوف جنسية ٥تتلفة إال أهنم يرغبوف يف وقوؼ الدولة اٞتزائرية إذل 

 جانبهم.
من نفس الدستور حوؿ ما يلي: "يتساوى ٚتيع ا١تواطنُت يف تقلد  63المادة اء بو تعديلإضافة إذل ما ج

 ا١تهاـ والوظائف يف الدولة دوف أية شروط غَت الشروط اليت ٭تددىا القانوف.
 التمتع باٞتنسية اٞتزائرية دوف سواىا شرط لتورل ا١تسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية.

 قائمة ا١تسؤوليات العليا والوظائف السياسية.٭تدد القانوف 
 3 ٭تدد القانوف قائمة ا١تسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية الذكورة أعاله.

إف تعديل ا١تادة ا١تذكورة أعاله يشًتط التمتع باٞتنسية اٞتزائرية دوف سواىا لتقلد ا١تسؤوليات العليا 
 والوظائف السياسية.

                                                           

. 2016ية الدٯتوقراطية الشعبية لسنة راجع دستور اٞتمهورية اٞتزائر  - 1
 

فرباير  03، ا١توافق ؿ1437ربيع الثاشل  24، السنة الثالثة وا٠تمسوف، األربعاء 06اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية، اٞتريدة الرٝتية، العدد  -2
 .  2016سنة 
. 2016راجع دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتوقراطية الشعبية لسنة  - 3
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من الدستور تكرساف مبدأ ا١تساواة بُت ا١تواطنُت أماـ القانوف، وتؤكد دور  34و 32تُت إف اعتبار ا١تاد
ا١تؤسسات اليت تستهدؼ ضماف ىذه ا١تساواة، غَت أف ا١تشرع استثٌت من مبدأ ا١تساواة بعض ا١تسؤوليات أو 

 نساف وا١تواطن وحرياهتا.الوظائف اٟتساسة اليت سيحدد القانوف قائمتها. إف ىذه اإلضافة ال ٘تس البتة حقوؽ اإل
على نفس الشروط اليت أتى  2016حافظ دستور  حيث،87ىذا وباإلضافة إذل التعديل الذي مس ا١تادة 

عدـ التجنس ّتنسية أجنبية  إال أنو أضاؼ شرط ،يف ما ٮتص شروط انتخاب رئيس اٞتمهورية 1996هبا دستور 
 سنوات على األقل. 10اإلقامة يف اٞتزائر ١تدة  لك شرطوإثبات اٞتنسية اٞتزائرية األصلية لألب واألـ، وكذ

، واليت تنص على شرط اٞتنسية األصلية كلها تصب حسب 87المادة إف تعديل بعض الشروط يف 
ا١تشرع إذل ىدؼ أٝتى وىو احملافظة على روح الوطنية والوالء الكامل للوطن وخدمتو، وىي بعيدة كل البعد عن 

 األساسية. ضرب حقوؽ اإلنساف وحرياتو
ٔتثابة خطوة فعالة يف ٣تاؿ ٛتاية اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج، ذلك  2016إف التعديل الدستوري لسنة 

أف اٟتديث عن ٛتايتها ووضعها يف الدستور فهذه خطوة عمالقة تعرب عن النية اٟتسنة للدولة ٕتاه جاليتها يف 
 ا٠تارج.

توجيهات من وزارة ا٠تارجية لالىتماـ باٞتالية فقط، أما بعد أف  ذلك أنو يف السابق كانت ىناؾ فقط ٣ترد
أصبح ا١توضوع مدسًتا. فهذه خطوة عمالقة، ألف ا١تخالف يعٍت أنو ٮتالف الدستور ويصبح بإمكاف أعضاء 

 اٞتالية أف يرفعوا قضايا ضد من يقصر يف حقوقهم وعدـ احًتاـ الدستور اٞتزائري.
 العادية الوطنية التشريعاتفرنسا من خالل  فيانونية للجالية الجزائرية المقومات الق المطلب الرابع:

 (القوانين)
اليت تضمن وتسهل ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية عامة، وا١تتواجدة يف  (العادية إف القوانُت )التشريعات

ض اٟتقوؽ السياسية فرنسا خاصة، متنوعة، فهي تكفل ىذه ا١تشاركة بصفة مباشرة من خالؿ النص على بع
للجالية، أو تكفلها بطريقة غَت مباشرة من خالؿ ٘تكُت اٞتالية من بعض اٟتقوؽ غَت السياسية، لكنها حقوؽ 

 تؤدي إذل ٖتقيق تلك ا١تشاركة.
وعليو ومن خالؿ النقاط ا١توالية سنتناوؿ أىم ىذه القوانُت، اليت تكفل ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية 

 ذلك بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة. سواء كاف
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 قانون االنتخابالفرع األول: 

إف ا١تشاركة السياسية ىي حرص الفرد على أف يكوف لو دورا إ٬تابيا يف اٟتياة السياسية، من خالؿ مزاولة 
وكذلك  وىي يف آف واحد حق تقره الدساتَت الداخلية للدوؿ، 1إرادية ٟتق التصويت أو الًتشح للهيئات ا١تنتخبة.

 ا١تواثيق الدولية.
ؤتا أف الدٯتوقراطية ىي فكرة مبنية على أساس أف السلطة السياسية ىي ملك للشعب صاحب السيادة 
 فإهنا تستلـز إشراؾ ا١تواطن وبصورة متزايدة يف اٗتاذ القرارات عن طريق تعيُت النخب اليت تتوذل إدارة الشؤوف

تحقيقو، على أساس أف أغلب السلطات إف دل نقل كلها تتشكل ويعترب االنتخاب أ٧تع وسيلة ل 2العامة،
 3بواسطتو.

إف ا١تواطن ىو العنصر ا١تركزي و احملوري يف ىذه ا١تشاركة السياسية، سواء بإبداء رأيو ٔتناسبة كل انتخاب 
اجملموعة.  بصفتو جزءا من اجملموعة الوطنية صاحبة السيادة أو بتوليو مهاـ تسيَت الشؤوف العمومية كممثل ٢تذه

فا١تمارسة العملية للمشاركة السياسية ىي اليت تعطي شكال متميزا وصبغة خاصة لصاحبها فبينما يكوف يف أحد 
شكلي ا١تشاركة السياسية ناخبا، يصبح يف الشكل الثاشل منتخبا أو ٦تثال، ويف كال الشكلُت ىو فاعل يف 

4االنتخاب.
 

أوت  20الصادر بتاريخ  *306 -63ا١تستقلة ىو القانوف كاف أوؿ قانوف نظم االنتخابات يف اٞتزائر 
أوت  07ا١تؤرخ يف  13 -89، ليليو القانوف 1980أكتوبر  28ا١تؤرخ يف  085 -80، مث صدر القانوف 1963

                                                           

. 78(، ص 1979)القاىرة: مركز الدراسات السياسية واالسًتاتيجية،  الثقافة السياسية المتغيرةكماؿ ا١تنويف،    - 1
 

 إذل غاية دستور  1963نصت كل الدساتَت اٞتزائرية على حق ا١تشاركة السياسية بإقرار حق ا١تواطنة يف أف ينتخب وينتخب ابتداءا من دستور
منو حق كل فرد يف االشًتاؾ يف إدارة الشؤوف العامة لبالده. إما مباشرة أو عن طريق  21المادة الف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف يف ىذا وأقر اإلع 2016

 ٦تثلُت اختارىم حرا.
2-Michel Hasting, Aborder la science politique (paris : collection Mémo, 1996), p 57. 
3- Capitant Rene, Démocratie et participation politique dans les institutions françaises 

de 1875 à nos jours (paris : collection Etudes politiques, 1972), p 141.  
4- Pierre lalumiere, les régimes parlementaire européens (paris : presses universitaires de 

France (p.u.g) 1996), p 15.  
ليحدد سن االنتخابات، وينظم  1963أوت  20الصادر يف  58. ج ر. ج. ج، العدد 1963أوت  20 ء ىذا القانوف الصادر يفجا *

 .   1963أوت  20ا١تؤرخ يف  306 -63االستشارات االنتخابية القادمة، أما قانوف االنتخابات با١تعٌت الشكلي لو فجاء يف شكل مرسـو ٭تمل رقم 
.1980أكتوبر  28الصادر يف  44، ج، ر، ج، ج، العدد 1980أكتوبر  28صادر يف ال 08 -80القانوف  - 5
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ا١تعدؿ وا١تتمم  1997مارس  06ا١تؤرخ يف  072 -97مث القانوف العضوي الذي صدر ٔتوجب األمر  1989.1
 .2004فيفري  07الصادر يف  01 -04ٔتوجب القانوف 

سجل ىذا القانوف تطورا إ٬تابيا يف مسألة االنتخاب، ْتيث انتقل تنظيم شروط ٦تارسة حق االنتخاب من 
مرورا بالقوانُت العادية. يكمن الطابع اإل٬تايب ىنا يف  1997، إذل قانوف عضوي سنة ٣1963ترد مرسـو يف 

 1976إذل ٣تاؿ القانوف يف ظل دستوري  1963يف ظل دستور انتقاؿ تنظيم حق االنتخاب من ٣تاؿ التنظيم 
، مكسبة إياه حصانة أكثر ضد ما ٯتكن أف يتعرض إليو من تعديالت يف ٥تتلف جوانبو من طرؼ 1989و

 السلطة التنفيذية.
 1996نوفمبر 28غَت أف ما ٬تب تسجيلو ىو التحوؿ النوعي الذي جاء بو تعديل الدستور يف استفتاء 

ا جديدا من القوانُت يف ىـر القيم القانونية اٞتزائرية. أال وىي القوانُت العضوية وإدراج نظاـ االنتخابات ٓتلقو نوع
 3من ضمن ا١تواد اليت يشرع فيها الرب١تاف بقوانُت عضوية.

أل٫تية إف قانوف االنتخابات يف اٞتزائر قد أعطى أ٫تية بالغة ١تكانة اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج وىذه ا
 بارزة من خالؿ ما يلي: 

 رقابة اللجنة اإلدارية للتسجيل والشطب في القوائم االنتخابية: - أ

إف عملية إعداد القوائم االنتخابية من األعماؿ ا٢تامة والضرورية اليت تسبق ا١تشاركة بالتصويت يف أي موعد 
فة خاصة تلك اٟتاالت ا١تتعلقة انتخايب. ولتأمُت ىذه القوائم تتم مراجعتها بشكل دوري، أين تراقب بص

 4بتسجيالت ناخيب البلدية أو ا١تمثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.
ويف ىذا ا١تنحى أوذل ا١تشرع اٞتزائري أ٫تية بالغة بفئة ا١تواطنُت ا١تقيمُت با٠تارج. كما وفر كل الضمانات 

ورية ١تمارسة حق االقًتاع، وكاف مقيما خارج اليت تكفل بإشراؾ كل مواطن، يتوفر على الشروط القانونية الضر 
 الوطن.

                                                           

.1989الصادر يف أوت  32ا١تتضمن نظاـ االنتخابات ج، ر، ج، ج العدد  1989أوت  07الصادر يف  13/ 89القانوف  - 1
 

مارس  06الصادر يف  12ايب، ج، ر،  ج، ج، العدد مارس وا١تتضمن القانوف العضوي ا١تتعلق بالنظاـ االنتخ 06الصادر يف  07 -97األمر  -2
1997. 

مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي  -"النظام االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائريةعبد الوىاب عبد ا١تؤمن،  -3
 . 24، 23، ص ص 2007، 2006وري، قسنطينة، مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ، جامعة اإلخوة منت الجزائري"،

، احملدد لقواعد عمل اللجنة اإلدارية االنتخابية واليت 1997مارس سنة  15ا١تؤرخ يف  63 -97من ا١ترسـو التنفيذي رقم  03المادة :راجع -4
 سَت اللجنة اإلدارية االنتخابية.واحملدد لقواعد  2012فرباير  14ا١تؤرخ يف  81 -12من ا١ترسـو التنفيذي رقم  03المادة تقابلها 
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كما منح النظاـ االنتخايب اٞتزائري للمقيمُت با٠تارج، حرية اختيار أنفسهم يف القوائم االنتخابية داخل 
 1الوطن أو خارجو.

فيمكن لكل ناخب جزائري مقيم با٠تارج، أف يطلب تسجيل اٝتو يف القوائم اليت يتم إعدادىا داخل 
 ن، وبالنسبة النتخابات اجملالس الشعبية البلدية واجملالس الشعبية الوالئية، يف إحدى البلديات اآلتية:الوط

 بلدية مسقط رأس ا١تعٍت؛ -

 بلدية آخر موطن للمعٍت؛ -

 بلدية مسقط رأس أحد أصوؿ ا١تعٍت؛ -

تم التسجيل يف أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية واالستشارات االستفتائية، ي
 2القائمة االنتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية اٞتزائرية ا١توجودة يف بلد إقامة الناخب.

، فإف الناخب ا١تقيم با٠تارج يف حالة تسجيلو يف 10 -16من القانوف العضوي  09المادة وفقا لنص 
لذي شارؾ يف االنتخابات احمللية، يقـو مرة إحدى القوائم االنتخابية بإحدى البلديات ا١تشار إليها سابقا، وا

أخرى بتسجيل نفسو يف القائمة االنتخابية با١تمثليات الدبلوماسية والقنصلية اٞتزائرية ا١توجودة يف بلد إقامة 
 الناخب، يف حالة ا١تشاركة يف االنتخابات التشريعية أو الرئاسية.

و يف إحدى ا١تمثليات الدبلوماسية أو القنصلية، أما يف حالة اختيار الناخب ا١تقيم با٠تارج تسجيل اٝت
فإنو يف ىذا اإلطار، وهبدؼ تسهيل عملية مراجعة القوائم االنتخابية با٠تارج ومراقبتها، مت إنشاء اللجاف اإلدارية 

 3با٠تارج، بتشكيلة متميزة عن التشكيلة بداخل الوطن.
تشكيلة واحدة ٘تيز اللجنة اإلدارية ٓتصوص ىذه التشكيلة فإف ا١تشرع اٞتزائري دل يستقر على 

، ٥تتلفة عن ما جاءت بو تشكيلة القانوف  العضوي 01 -97االنتخابية، فكانت ىذه التشكيلة يف ظل األمر 
12- 01. 
 :07 -97التشكيلة في ظل األمر  -

 نية للتسجيل يعترب ناخبا مقيما با٠تارج وفقا للنظاـ االنتخايب اٞتزائري، كل مواطن تتوفر فيو الشروط القانو 

                                                           

، أطروحة دكتوراه يف دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في االنتخابات الرئاسية والتشريعية" –"المنازعات االنتخابية ٝتاعُت لعبادي،  -1
 . 21سكرة، ص اٟتقوؽ، ٗتصص قانوف عاـ، كلية اٟتقوؽ والعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، جامعة ٤تمد خيضر ب

ا١تتعلق بنظاـ االنتخابات. 2016غشت  25، ا١تؤرخ يف 50، ج، ر، ج، ج، العدد 10/ 16القانوف العضوي  - 2
 

. 22ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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يف القائمة االنتخابية، ويكوف مسجال بانتظاـ يف ا١تمثلية الدبلوماسية أو القنصلية اليت يتبعها مكاف 
 1إقامتو.

٢تذا الغرض، أحدث ا١تشرع اٞتزائري يف إطار إعداد القوائم االنتخابية، للمواطنُت اٞتزائريُت ا١تقيمُت 
أو 3الرئاسية سواء بالنسبة لالنتخابات 2ل ٦تثلية دبلوماسية أو قنصلية،با٠تارج، ٞتنة إدارية انتخابية على مستوى ك

 أعضاء: 04التشريعية، وتتكوف ىذه اللجنة من 
 رئيس ا١تمثلية الدبلوماسية، أو رئيس ا١تركز القنصلي، يعينو السفَت رئيسا؛ -

 ناخباف عضواف من بُت ا١تواطنُت ا١تسجلُت يف القائمة االنتخابية؛ -

4با للجنة.موظف قنصلي كات -
 

ٕتتمع ىذه اللجنة ٔتقر القنصلية باستدعاء من رئيسها، وتوضع ٖتت تصرؼ ىذه اللجنة كتابة دائمة 
ينشطها كاتب اللجنة، وتوضع ىذه الكتابة ٖتت رقابة رئيس اللجنة قصد ضماف مسك القائمة االنتخابية طبقا 

 5لألحكاـ التشريعية والتنظيمية.
 : 01 -12ي التشكيلة في ظل القانون العضو  -

احتفظ ا١تشرع اٞتزائري بنفس التشكيلة، متداركا الغموض الذي اكتنف كيفية اختيار الناخبُت االثنُت يف 
 6ة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية.اللجنة، حيث ٮتتص رئيس اللجنة بتعيينها من ا١تسجلُت يف القائم

لية: يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل دائرة حيث جاء النص يف القانوف العضوي بالصيغة التا
 قنصلية ٖتت مراقبة ٞتنة إدارية انتخابية تتكوف ٦تن يأيت: 

 رئيس ا١تمثلة الدبلوماسية، أو رئيس ا١تركز القنصلي، يعينو السفَت رئيسا؛ -

 يعينها رئيس اللجنة عضوين؛ ناخباف اثناف مسجالف يف القائمة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، -

 موظف قنصلي كاتبا للجنة. -

                                                           

1 .29.  وأيضا ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص 94(، ص 2009)اٞتزائر: دار بلقيس،  نظام االنتخاباتمولود ديداف،  -
 

الذي ٭تدد  62 -97من ا١ترسـو التنفيذي رقم  06ا١تتضمن القانوف العضوي ا١تتعلق باالنتخابات. وكذلك ا١تادة  07/ 97من األمر  20ا١تادة  -2
 شروط تصويت ا١تواطنُت اٞتزائريُت ا١تقيمُت با٠تارج يف انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي وكيفيات ذلك. 

الذي ٭تدد شروط تصويت ا١تواطنُت با٠تارج يف االنتخابات لرئاسة  1999مارس  02ا١تؤرخ يف  57 -99ـ التنفيذي رقم من ا١ترسو  10ا١تادة  -3
 اٞتمهورية وكيفيات ذلك. 

. 62 -97من ا١ترسـو التنفيذي  07ا١تادة  - 4
 

. 23ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
 

6 01 -12من القانوف العضوي  16ا١تادة  -
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توضع ٖتت تصرؼ ىذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة، وتوضع ىذه الكتابة ٖتت رقابة رئيس 
 اللجنة قصد ضماف مسك القائمة االنتخابية طبقا لألحكاـ التشريعية والتنظيمية ا١تعموؿ هبا.

، وضح بأف وزير الشؤوف ا٠تارجية ىو الوحيد 28 -12رسـو التنفيذي رقم وبالعودة إذل التنظيم، فإف ا١ت
 1الذي ٭تدد بقرار التشكيلة االٝتية ألعضاء اللجنة.

 اجتماع اللجنة لمراجعة القوائم االنتخابية: -

، إذل 01 -12ا١تتضمن القانوف العضوي ا١تتعلق باالنتخابات، وال القانوف العضوي  07/ 97دل يشر األمر 
بداية عمل اللجنة واجتماعها، حيث أسند قواعد سَت عملها إذل التنظيم، فإف ىذه األخَتة ٕتتمع وفق  تاريخ

وىي نفس ا١تواد ا١تتطابقة مع  07 -97من األمر  18و 17و 16الموادالشروط ا١تنصوص عليها يف 
األخَت من كل سنة، . وىذا معناه أف اللجنة ٕتتمع خالؿ الثالثي 01 -12من القانوف العضوي  16و15المواد

ابتداءا من الفاتح أكتوبر بعد أمر من رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتعليق إشعار فتح فًتة ا١تراجعة العادية للقوائم 
 2االنتخابية.

أما يف حالة ا١تراجعة االستثنائية، فيحدد تاريخ افتتاح فًتة ا١تراجعة واختتامها ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي 
ا٢تيئة الناخبة، وٕتتمع ىذه اللجنة ٔتقر اجمللس الشعيب البلدي بناءا على استدعاء من رئيسها.  ا١تتضمن استدعاء 

 3كما ٕتتمع ىذه اللجنة يف ا٠تارج ٔتقر ا١تمثلية الدبلوماسية أو القنصلية ا١تعنية بناء على استدعاء من رئيسها.
بية وبصفة خاصة تلك ا١تتعلقة بتسجيالت إف اجتماع اللجنة اإلدارية ١تراقبة شروط مراجعة القائمة االنتخا

ناخيب البلدية أو ا١تمثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم، تنصب أساسا على تلك الطلبات ا١ترسلة إذل ا١تصاحل 
 البلدية ا١تختصة، خاصة بالنسبة للجزائريُت واٞتزائريات ا١تتمتعُت ْتقوقهم ا١تدنية والسياسية والذين 

 
 
 

                                                           

احملدد لشروط تصويت ا١تواطنُت اٞتزائريُت ا١تقيمُت يف ا٠تارج  2012فرباير  06ا١تؤرخ يف  28 -12من ا١ترسـو التنفيذي رقم  06المادة ر أنظ -1
 النتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت وكيفيات ذلك؟

. 30 -29ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
 

ا١تؤرخ يف  81 -12من ا١ترسـو التنفيذي  2المادة احملدد لقواعد عمل اللجنة اإلدارية ا١تطابقة ألحكاـ  63 -97من ا١ترسـو التنفيذي  2المادة  -3
احملدد لشروط تصويت اٞتزائريُت ا١تقيمُت  62 -97من ا١ترسـو التنفيذي رقم  8المادة فرباير احملدد لقواعد سَت اللجنة اإلدارية االنتخابية وكذلك  14

ا١تعدؿ با١ترسـو التنفيذي  57 -99من ا١ترسـو التنفيذي رقم  12المادة بات أعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت وكيفيات ذلك. وكذلك با٠تارج يف انتخا
 واحملدد لشروط تصويت ا١تواطنُت اٞتزائريُت ا١تقيمُت با٠تارج يف االنتخابات لرئاسة اٞتمهورية وكيفيات ذلك. 68 -04
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 1.*سنة باحتساب يـو االقًتاع، ودل يوجدوا يف إحدى اٟتاالت فقداف األىلية 18 بلغوا من العمر
من  12المادةاستكماال لعملية ا١تراجعة للقائمة االنتخابية تقـو اللجنة اإلدارية ٔتراقبة مدى تطبيق أحكاـ 

نتخابية اٞتدوؿ ، كما تعٍت على إثر اإلجراءات السابقة تضبط اللجنة اإلدارية اال01 -12القانوف العضوي 
التصحيحي، الذي يشتمل على قائمة الناخبُت اٞتدد أو ا١تشطوبُت، ويبُت اٞتدوؿ ألقاب األشخاص ا١تسجلُت 
أو ا١تشطوبُت وأٝتاءىم وتواريخ ميالدىم وأماكنها وعناوينهم، ويسهر يف األخَت رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

( اليت تلي 24اٞتدوؿ التصحيحي خالؿ األربع والعشرين ساعة ) ورئيس ا١تركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق
 2قرار اللجنة اإلدارية االنتخابية.

 الفصل في الطعون واالحتجاجات: -

ٔتجرد تعليق اٞتدوؿ التصحيحي، تعقد اللجنة اجتماعات للبت يف االحتجاجات على التسجيل والشطب 
 اليت يتقدـ هبا الناخبوف.

يت ٘تارسها اللجنة اإلدارية االنتخابية على مستوى البلدية أو اللجنة اإلدارية يف إذا كانت ىذه الوظيفة ال
ا١تركز الدبلوماسي أو القنصلي، ىي وظيفة مشًتكة وأساسية، فإف ىذه األخَتة منحها النص التنظيمي اختصاصا 

ى كل دائرة دبلوماسية أو فتختص اللجنة اإلدارية االنتخابية على مستو  3إضافيا، مشل فقط االنتخابات الرئاسية.
قنصلية أيضا بالتحري يف النتائج ا١تسجلة وٚتعها عند اختتاـ عمليات التصويت، وترسل ىذه النتائج إذل اللجنة 

 4االنتخابية ا١تشرفة على تصويت ا١تواطنُت اٞتزائريُت ا١تقيمُت با٠تارج.
 

                                                           

مدى توافر الشروط ا١تتعلقة با١تسجلُت يف القائمة االنتخابية، وذلك باالتصاؿ مع السلطة القضائية ا١تختصة لتمكُت تشمل عملية الرقابة، التحقق من *
ليت ٭تكم فيها اللجنة اإلدارية من بسط رقابتها، فال يسجل يف القائمة االنتخابية، احملكـو عليهم يف جناية واحملكـو عليهم بعقوبة اٟتبس يف اٞتنح ا

من قانوف العقوبات، وكذلك الذين سلكوا سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا ١تصاحل  14ومكرر  9و 9للموادن ٦تارسة حق االنتخاب وفقا باٟترماف م
ٝتائهم شطب أ الوطن، وا١تشهر إفالسهم، ودل يرد اعتبارىم واحملجوز عليهم. فتقصى بذلك ىذه الفئة من القائمة االنتخابية وتعمل اللجنة اإلدارية على

 منها، با١تقابل فإف اللجنة اإلدارية تسجل كل من استعاد أىليتو االنتخابية.
. 31ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 

. 81 -12من ا١ترسـو التنفيذي  08اليت تقابلها ا١تادة  63 -97من ا١ترسـو التنفيذي رقم  8المادة  - 2
 

الذي ٭تدد شروط تصويت ا١تواطنُت اٞتزائريُت با٠تارج يف االنتخاب لرئاسة اٞتمهورية وكيفيات  57 -99من ا١ترسـو التنفيذي رقم  16المادة  -3
 ذلك.

ا١تتضمن القانوف العضوي لالنتخابات. 07 -97من األمر  21ا١تادة  - 4
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*الرقابة القضائية على القوائم االنتخابية: - ب
 

اٞتهة القضائية ا١تختصة بالنظر يف الطعوف اليت قد تشار ضد قرارات اللجنة اإلدارية  فيما يتعلق بتحديد
، سواء  01 -12، أو يف ظل القانوف العضوي 07 -97با٠تارج، فإنو دل يرد ٘تاما أي نص، سواء يف ظل األمر 

نعثر على نص قانوشل كاف تنظيميا أو تشريعيا يبُت اختصاص القضاء اإلداري يف ىذا الشأف، ويف ىذا الصدد ال 
 ٮتوؿ ا١تواطن يف ا٠تارج بأف يطعن يف قرارات اللجنة اإلدارية على مستوى ا١تمثليات الدبلوماسية والقنصلية.

أنو يسجل الطعن ٔتجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدـ أماـ احملكمة ا١تختصة إقليميا  21المادة وحسب
( أياـ دوف ١5تقيمة با٠تارج اليت ثبت فيو ْتكم يف أجل أقصاه ٜتسة )أو ٤تكمة اٞتزائر بالنسبة للجالية اٞتزائرية ا

 1( أياـ.3مصاريف االجراءات وبناءا على اشعار يرسل إذل األطراؼ ا١تعنية قبل ثالثة )
 الحصول على بطاقة الناخب: -ج

بطاقة الناخب  فإف إدارة الوالية أو ا١تمثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد 10 -16وفقا للقانوف العضوي 
 2اليت تكوف صاٟتة لكل االستشارات االنتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل يف القائمة االنتخابية.

 نظام التصويت بالوكالة: -د
فإف الناخبوف ا١تقيموف با٠تارج ٯتارسوف حقهم  10 -16من القانوف العضوي  54المادةوفقا ١تا أقرتو نص 

واالنتخابات التشريعية واالستشارات االستفتائية لدى ا١تمثليات الدبلوماسية يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية 
 والقنصلية اٞتزائرية يف بلداف إقامتهم.

إضافة إذل أنو ٯتكن للناخبُت ا١تذكورين يف الفقرة السابقة ٦تارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا 
 3ت الدبلوماسية والقنصلية اٞتزائرية.تعذر عليهم أداء واجبهم يـو االقًتاع لدى ا١تمثليا

وبالتارل فإف ىذا النظاـ يساوي بُت ا١تواطنُت داخل وخارج الوطن يف ٦تارسة ىذا اٟتق باإلضافة إذل أنو 
يسمح ٔتشاركة سياسية أوسع بُت فئات وشرائح الطبقة ا١تهاجرة يف االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية 

 وكذلك االستفتاءات.
                                                           

ها، العادية منها واإلدارية، ويف ىذا الصدد سجل ال ٗتضع القوائم االنتخابية للرقابة اإلدارية فحسب، وإ٪تا أيضا للرقابة القضائية. رقابة قضائية بنوعي*
زائر، تذبذب ا١تشرع اٞتزائري يف منح االختصاص للقضاء العادي للنظر يف ىذا النوع من النزاعات. أما على مستوى اختصاص القضاء اإلداري يف اٞت

 راجعة القوائم االنتخابية من قبل اللجنة اإلدارية.فقد مشل أيضا منازعات الناخبُت دوف الًتكيز على اٞتانب اإلداري يف عملية إعداد وم
 .46ٝتاعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  أنظر في ذلك:

ا١تتعلق بنظاـ االنتخابات.  10 -16من القانوف العضوي  21المادة  - 1
 

ا١تتعلق بنظاـ االنتخابات.  10 -16من القانوف العضوي  24المادة  - 2
 

ا١تتعلق بقانوف االنتخابات 10 -16ي من القانوف العضو  54ا١تادة  - 3
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 يقف ا١تشرع عند ىذه االستحقاقات فقط بل أجاز للجالية ا١تقيمة يف ا٠تارج ٦تارسة حق التصويت ودل
 بالوكالة يف االنتخابات للمجالس الشعبية البلدية والوالئية.

تعد ىذه الوكاالت ا١تمنوحة من طرؼ األشخاص ا١توجودين خارج الًتاب الوطٍت بعقد ٭ترر أماـ ا١تصاحل 
 1القنصلية.
 حكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني:األ -ه

فإف انتخابات ٦تثلي اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج،  10 -16من القانوف العضوي  84المادةوفقا ألحكاـ 
 2ٖتدد الدوائر االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد ا١تقاعد ا١تطلوبة شغلها عن طريق القانوف.

مقاعد منها اربع بالنسبة للجالية  8عد ا٠تاصة باٞتالية اٞتزائرية يف ا٠تارج بويف ىذا حدد عدد ا١تقا
 اٞتزائرية يف فرنسا.

 اللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية:  -و
تنشأ ٞتاف انتخابية دبلوماسية أو قنصلية ٭تدد عددىا وتشكيلتها عن طريق التنظيم، إلحصاء النتائج 

 ٣تموع مكاتب التصويت يف الدوائر االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. احملصل عليها يف
ويف إطار اللجاف دائما تنشأ ٞتنة انتخابية للمقيمُت يف ا٠تارج مكونة بنفس الشروط ا١تنصوص عليها يف 

ائر وذلك قصد ٚتع النتائج النهائية ا١تسجلة من قبل ٚتيع ٞتاف دو  10 -16من القانوف العضوي  154ا١تادة 
 3الدبلوماسية أو القنصلية. 

( يتم تعيينها بقرار مشًتؾ بُت الوزير ا١تكلف بالداخلية 2حيث يستعُت أعضاء ىذه اللجنة ٔتوظفُت اثنُت )
 4والوزير ا١تكلف با٠تارجية.

 ويف ما يلي شكل يبُت تنظيم اإلدارة االنتخابية يف اٞتزائر.

 

 
 
 

                                                           

. 10 -16من القانوف العضوي  56المادة  راجع - 1
 

.10 -16من القانوف العضوي  84المادة  راجع - 2
 

.10 -16من القانوف العضوي  154و 162المادتين  - 3
 

ا١تتعلق باالنتخابات. 10 -16من القانوف العضوي  163المادة  - 4
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 بية في الجزائر.: يبين تنظيم اإلدارة االنتخا06الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 االنتخابية التوكيالت والقوائم

 
 

 
 
 
 

 والتهيئة العمرانية وزارة الداخلية والجماعات المحليةالمصدر: 
 

 

 

اللجنة الوطنية لمراقبة 
االنتخابات )األحزاب 

 السياسية(

وزارة الداخلية مصلحة 
الحريات العمومية والشؤون 

 القانونية

ف اللجنة الوطنية لإلشرا
على االنتخابات 

 )القضاة(

والية( 48اللجان الوالئية االنتخابية ) اللجنة االنتخابية للمقيمين في الخارج  
 )مقرىا العاصمة(

اللجان االنتخابية 
1541البلدية   

اللجان االنتخابية 
1541اإلدارية   

للدوائر الديبلوماسية اللجان االنتخابية 
 أو القنصلية )مقرىا في الخارج(

كاتب االقتراع/ مراكز االقتراع م  

 الجزائر.

 مكاتب االقتراع/ مراكز االقتراع 

 في الخارج.

 الناخبات والناخبون
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 قانون الجنسية:الفرع الثاني: 

 اٞتنسية بشكل عاـ تعٍت تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بُت الفرد والدولة. ْتيث يصبح الفرد
ٔتوجبها أحد سكاهنا، وقد عرفت ٤تكمة العدؿ الدولية اٞتنسية بأهنا عالقة قانونية تقـو على أساس رابطة 
اجتماعية وعلى تضامن ا١تعيشة وا١تصاحل وا١تشاعر، ومت االعًتاؼ دوليا ْتق كل إنساف بأف يتمتع ّتنسية دولة ما، 

من اإلعالف العا١تي ٟتقوؽ 1الفقرة :15ادة المعلى ىذا اٟتق، وكذلك  1930وذلك بالنص يف معاىدة جنيف
 1948.1اإلنساف لسنة 

ا١تؤرخ  86 -70إف التعديالت اليت أدخلت على القانوف ا١تتضمن قانوف اٞتنسية اٞتزائرية ا١تعدؿ باألمر رقم 
ود من منو إذل اعتبار الولد ا١تول 6المادة، ا١تتضمن قانوف اٞتنسية اٞتزائرية، هتدؼ وحسب 1970ديسمرب  15يف 

 2أب جزائري وأـ جزائرية.
 أب جزائري: -

 االبن ا١تولود من أب ذو جنسية جزائرية أصلية. -

 الطفل ا١تولود بعد ٖتصل األب على اٞتنسية اٞتزائرية. -

 الطفل ا١تولود من أب ٖتصل على اٞتنسية اٞتزائرية بواسطة حكم قضائي. -

 أم جزائرية:  -

 .الطفل ا١تولود من أـ ذو جنسية جزائرية أصلية -

 الطفل ا١تولود بعد اكتساب األـ على اٞتنسية اٞتزائرية. -

 الطفل ا١تولود من أـ ٖتصلت على اٞتنسية اٞتزائرية بواسطة حكم قضائي. -

فإنو ٯتكن اسًتداد اٞتنسية اٞتزائرية  14المادةأما فيما ٮتص اسًتداد اٞتنسية اٞتزائرية، فإنو وحسب نص 
شهرا  18نسية أصلية وفقدىا، وذلك عن طريق تقدصل طلب بعد ٔتوجب مرسـو لكل شخص كاف متمتعا هبا كج

 3على األقل من اإلقامة ا١تعتادة وا١تنتظمة يف اٞتزائر.
إف عالقة اٞتنسية باٟتياة السياسية يف اٞتزائر، يف كوف النظاـ السياسي اٞتزائري اشًتط صراحة إف الناخب 

 الشؤوف العامة للدولة، وامتد ىذا اٟتق حىت لألجانب  ٬تب أف يكوف جزائريا، حىت يتسٌت لو ا١تشاركة يف تسيَت
 كقاعدة عامة على أساس أهنم يعتربوف ضيوفا.

                                                           

، نقال عن ا١توقع االلكًتوشل:2011ديسمرب  05، "مفهـو اٞتنسية"، ا١تنتدى القانوشل العريب - 1
 

https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321005537929016&id (15 -09- 2016.)  

. 1970ا١تؤرخ يف ديسمرب  86 -70زائري، وا١تعدؿ باألمر رقم قانوف اٞتنسية اٞت - 2
 

. 1970ا١تؤرخ يف ديسمرب  86 -70قانوف اٞتنسية اٞتزائري، ا١تعدؿ باألمر رقم  - 3
 

https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321005537929016&id
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ويف ىذا الصدد، ٧تد األنظمة السياسية ا١تقارنة عادة ما تفرؽ بُت ا١تواطنُت األصليُت وا١تواطنُت ا١تتجنسُت 
مدة زمنية معينة بعد ٕتنسهم. غَت أنو بالرجوع  حيث يعلق القانوف تقرير حق االنتخاب بالنسبة للفئة الثانية ٔترور

إذل القانوف االنتخايب اٞتزائري خالؿ مرحلة التعددية اٟتزبية، فإنو دل ٭تدد ا١تدة القانونية اليت ٬تب أف يقضيها 
ا١تتضمن قانوف اٞتنسية على  86/ 70من األمر  15المادة الشخص الذي يكتسب اٞتنسية اٞتزائرية، حيث تنص

ع الشخص الذي يكتسب اٞتنسية اٞتزائرية ّتميع اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالصفة اٞتزائرية ابتداءا من تاريخ أنو يتمت
 1اكتساهبا.

يف   86 -70، وا١تعدؿ لقانوف رقم 2005شباط/ فرباير  27الصادر يف  01 -5 ىذا ويعترب قانوف رقم
ىذا القانوف با١تواطن اٞتزائري كما يورد  قانوف اٞتنسية الرٝتي يف اٞتزائر. يعرؼ 1970.2كانوف األوؿ/ ديسمرب 

اإلجراءات الواجب أف يتبعها غَت اٞتزائريُت لنيل اٞتنسية، ؤتوجب القانوف نفسو، ٭تق للمواطنُت اٞتزائريُت 
ا١تقيمُت با٠تارج أف ٭تصلوا على جنسية مزدوجة، فال يفقدوف جنسيتهم األصلية يف حاؿ اكتسب طوعا جنسية 

ذلك، نسجل بعض الشروط اليت يفقد ٔتوجبها ا١تواطنوف اٞتزائريوف جنسيتهم األصلية، يف أجنبية جديدة. رغم 
 حاؿ اكتسبوا جنسية جديدة. 

اضافة اذل ما سبق ذكره من القوانُت اليت ٢تا دور مباشر يف تفعيل حقوؽ اٞتالية اٞتزائرية يف ا٠تارج، ىناؾ 
يف تدعيم وترسيخ الثقافة السياسية وروح ا١تواطنة للجالية  ايضا بعض القوانُت األخرى واليت ٢تا صلة غَت مباشرة

 اٞتزائرية يف فرنسا ومن ٚتلة ىذه القوانُت ما يلي: 
 قانوف األسرة. -

 قانوف العمل. -

 تنظيم وترقية الصحة. -

 قانوف العقوبات. -

 اللجنة الوطنية االستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف وٛتايتها. -

 
 
 

 

                                                           

ؽ والعلـو أطروحة دكتوراه يف القانوف العاـ، كلية اٟتقو  دراسة مقارنة"، -"دور النظام االنتخابي في إصالح النظم السياسيةزىَتة بن علي،  -1
 . 43 -42، ص ص 2015/ 2014السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف ، 

ا٠تاص بقانوف اٞتنسية. 1970ديسمرب  86/ 70، ا١تعدؿ لقانوف رقم 2005الصادر يف فيفري  01/ 5قانوف  - 2
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للمشاركة السياسية  المحددةستراتيجيات السياسية واالقتصادية المبحث الثاني: المقومات واال
 الجزائرية في فرنسا للجالية

دورا ىاما يف دعم اٞتالية اٞتزائرية عامة واٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا  االقتصاديةتلعب ا١تقومات السياسية 
اف تعزز مكانتها ودورىا سواءا كاف واقتصادية من شأهنا  حقوقا سياسية، فيمنحها خاصة باعتبارىا أكرب جالية،

ذلك داخل الدولة اٞتزائرية أو خارجها خاصة يف فرنسا، أف ٖتسن اٞتالية اهنا جزء ال يتجزأ عن دولتها االـ ٦تا 
  يولد لديها شعور باالنتماء والوطنية.

 سنعاجل ىذا ا١تبحث من خالؿ تقسيمو اذل اربع مطالب كااليت:
 حزاب السياسية ة الوطنية بالخارج في الخطاب السياسي واأل: مكانة الجالياألولالمطلب 

ٖتتل اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج  مكانة مهمة سواءا كاف ذلك يف ا٠تطابات السياسية للقادة والسؤولُت 
 السياسيُت، أو يف االحزاب السياسية ٔتختلف تشكيالهتا و ايديولوجياهتا .

  ا١تواليُت:وعليو سوؼ نعاجل ىذا الطلب ضمن الفرعيُت

 الخطاب السياسي.مكانة الجالية الوطنية بالخارج في الفرع األول: 
نادرا ما يظهر كبار القادة السياسيُت دعمهم القوي ٟتقوؽ اٞتالية، خصوصا ٟتقوقها السياسية يف 

تو، أخذ خطاباهتم السياسية، ولكن يف ظل ا١تستجدات الدولية من ٖتوؿ دٯتوقراطي وانتشار حقوؽ اإلنساف وحريا
 االىتماـ باٞتاليات يتزايد سواء كاف ذلك على مستوى القوانُت والدساتَت، أو على مستوى ا٠تطابات السياسية.

تعد اٞتزائر من بُت الدوؿ اليت وجهت سياستها لالىتماـ ّتاليتها ا١تقيمة با٠تارج، وذلك خاصة بعد 
ابات السياسية، واليت بدورىا جسدت توجهات ، والذي انعكس على ا٠تط2016التعديل الدستوري األخَت لسنة 

 الدولة ٕتاه جاليتها.
ويف ىذا اجملاؿ نورد بالذكر ا٠تطابات اليت حرص ويف كل مرة األمُت العاـ للتجمع الوطٍت الدٯتوقراطي، 

حيث  على تأكيد توجو سياسة الدولة اٞتزائرية على تفعيل دور ومكانة اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج، "أحمد أويحيى"
قاؿ خالؿ افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطٍت للحزب بتعاضدية عماؿ البناء بزرالدة "أننا ٨تيي القرارات اليت 

 1اٗتذىا رئيس اٞتمهورية عبد العزيز بوتفليقة ٓتصوص اٞتالية اٞتزائرية...".

                                                           

، نقال عن ا١توقع 2018مارس  30، اٞتمعة ئرية""إننا نحيي القرارات التي اتخذىا رئيس الجمهورية بخصوص الجالية الجزاالشروؽ، أو٭تي:  -1
 https://tv.echoroukonline.com/article(03-03-2018.)االلكًتوشل:

https://tv.echoroukonline.com/article
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ة ا١تقيمة يف فرنسا من عن إعالف تدابَت يف صاحل اٞتالية الوطني "أحمد أويحيى"ىذا وأكد الوزير األوؿ 
واليت  2017ديسمرب  07خالؿ الكلمة اليت ألقاىا أماـ أعضاء اٞتالية اٞتزائرية بفرنسا ٔتقر سفارة اٞتزائر يف 

أعرب فيها عن "اٞتهود اليت تبذ٢تا الدولة اٞتزائرية من أجل جاليتها با٠تارج وعما تعتـز القياـ بو لفائدهتا"، ووضح 
زدوجي اٞتنسية واليت أثارت ضجة كبَتة غرضها ضرب اٞتزائريُت يف أصو٢تم وىويتهم يف نفس ا٠تطاب مسألة م

حيث أكد أف ىذه القاعدة )حصر بعض مناصب ا١تسؤولية العليا لذوي اٞتنسية اٞتزائرية فقط( ٬تري هبا العمل 
ا ٔتن فيهم مزدوجي يف كل البلداف، وأف ىذه القاعدة ال ٘تس ٚتيع مناصب العمل، بل تبقى متاحة ٞتميع مواطنيه

 اٞتنسية، وأف القانوف جاء ليؤكد ذلك.
قنصلية بفرنسا مع  18مؤكدا كذلك أف الدولة تسهر على أداء واجباهتا يف ٣تاؿ اٟتماية القنصلية مع 

مصاحل إدارية تتميز بنجاعة متزايدة وال سيما بفضل تطوير األنظمة ا١تعلوماتية لتسليم وثائق ا٢توية أو الوثائق 
 ئية انطالقا من اٞتزائر.القضا

كذلك يف نفس ا٠تطاب على أف الدولة اٞتزائرية "تسهر على ترقية ٘تثيل اٞتالية على   "أويحيى"كما تفضل 
 مستوى مؤسساهتا، وذلكم ىو اٟتاؿ بالنسبة للنواب عن اٞتالية ا١تنتخبُت يف اجمللس الشعيب الوطٍت، وسيكوف 

ؿ حضور ٦تثلُت عن الشبيبة اٞتزائرية ا١تهاجرة ضمن من خال -يف غضوف بضعة أسابيع-الشأف كذلك
 .*اجمللس الوطٍت للشباب

                                                           

لس األعلى للشباب وتنظيمو وسَتع، : صدر يف العدد األخَت من اٞتريدة الرٝتية ا١ترسـو الرئاسي الذي ٭تدد تشكيلة اجملالمجلس الوطني للشباب*
 وىو عبارة عن ىيئة استشارية توضع لدى رئيس اٞتمهورية ويتمتع بالشخصية ا١تعنوية واالستقالؿ ا١تارل.

قايف لثويتوذل اجمللس يف إطار مهامو تقدصل أراء وتوصيات حوؿ ا١تسائل ا١تتعلقة ْتاجات الشباب وازدىارىم يف اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي وا
ن قبل رئيس والرياضي، وا١تسا٫تة يف ترقية القيم الوطنية والضمَت الوطٍت واٟتس ا١تدشل والتضامن االجتماعي يف أوساط الشباب، وٯتكن لو أف ٮتطر م

 اٞتمهورية ومن قبل الوزير األوؿ، كما ٯتكن أف ٮتطر ٔتبادرة منو ٓتصوص كل مسألة ترتبط ٔتجاؿ نشاطو.
( بالتساوي )رجل وامرأة( عن كل 02( عضوا بعنواف الشباب، اثناف )96-عضوا، منهم ستة وتسعوف  172للشباب من  ويتشكل اجمللس الوطٍت
 من النساء. %30( عضوا بعنواف ٦تثلي شباب اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج من ضمنهم 24والية وأربعة وعشروف )

( ٜتسة أعضاء بعنواف 05( عضوا بعنواف اٟتكومة، باإلضافة إذل )21وواحد وعشروف ) ( عشرة أعضاء يعينهم رئيس اٞتمهورية.10كما يتكوف من )
 ا١تؤسسات ا١تكلفة بشؤوف الشباب.

سنة وإثبات مستوى تعليمي، التمتع  35إذل  18من ىذا ا١ترسـو شروط الًتشح ٢تذا اجمللس بعنواف الشاب ، وىي بلوغ سن  06المادة وحددت 
وف ا١تًتشح ٤تل عقوبة ٥تلة بالشرؼ، ويشًتط كذلك أف ال ٯتارس عهدة انتخابية أو ٘تثيلية و/ أو منتخبة وطنية أو ٤تلية .مدة باٟتقوؽ ا١تدنية وأف ال يك

 ( سنوات قابلة للتجديد.04العهدة أربع )
، نقال عن ا١توقع: 2017 -05 -10"، صدور المرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلة المجلس األعلى للشباب وتنظيموأنظر: اإلذاعة اٞتزائرية، "

www.radioalgerie.dz/news/ar/node/11165902-11-2017(.اإللكًتوشل(  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/node/111659??????????
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/node/111659??????????
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كما سيكوف كذلك الشأف يف السنة ا١تقبلة حيث ستمثل اٞتالية يف اجمللس الوطٍت االقتصادي 
 1واالجتماعي".

ارج، فقد " بأفراد اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تعبدالقادر مساىلويف خضم لقاء وزير الشؤوف ا٠تارجية، "
أكد دور اٞتالية يف التنمية الوطنية وا١تسا٫تة اليت يقدموهنا لإلشعاع الثقايف للجزائر. كما حاوؿ إبراز االىتماـ 
ا٠تاص الذي يوليو رئيس اٞتمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجالية مشَتا على أف القرارات اليت اٗتذىا رئيس الدولة يف 

لى أهنا تندرج يف إطار مسعى شامل ومتكامل لفائدة اٞتزائريُت ا١تقيمُت ىذا اإلطار تشكل دليال واضحا ع
 با٠تارج.

 كما تناوؿ أيضا اإلصالحات واإلجراءات اليت اٗتذهتا اٟتكومة اٞتزائرية يف إطار مواصلة إقامة دولة 
 2ج أف تساىم فيو.القانوف والتنمية االجتماعية واالقتصادية وىو اجملهود الذي ٯتكن للجالية اٞتزائرية با٠تار 

خالؿ ندوة "بلقاسم ساحلي" ومن جهة أخرى فقد أكد كاتب الدولة ا١تكلف باٞتالية الوطنية يف ا٠تارج 
حوؿ اٞتاليات ا١تنعقد يف جنيف أف اٞتالية اٞتزائرية تتمتع بنفس اٟتقوؽ السياسية وا١تدنية اليت يتمتع هبا ا١تواطنوف 

" يف مداخلة لو حوؿ التقرير ا١تتعلق بالعالقة بُت اٞتالية والدولة أف "كل ساحليا١تقيموف يف اٞتزائر. وقد أوضح "
القوانُت األساسية الوطنية ٘تنح للجالية اٞتزائرية نفس اٟتقوؽ السياسية وا١تدنية اليت يتمتع هبا مواطنوىا ا١تقيموف يف 

ا اٞتمعوية، ودور التأطَت الذي تقـو بو " ٕتربة اٞتالية اٞتزائرية التارٮتية وتنظيمها وحركتهساحليا٠تارج". وقدـ "
 الشبكة الدبلوماسية والقنصلية مع تقييم دعم أعضاء اٞتالية ٞتميع مراحل تدعيم الدولة اٞتزائرية.

ىيئة حكومية تدعى تارة وزارة منتدبة وتارة أخرى كتابة الدولة مكلفة  1996كما وضح أف إنشاء منذ 
ية اليت توليها السلطات اٞتزائرية ٞتاليتها". كما أبرز من جهة أخرى ا٠تطوط باٞتالية الوطنية با٠تارج "يعكس األ٫ت

العريضة لربنامج عمل اٟتكومة اٞتزائرية ٕتاه اٞتالية اٞتزائرية، ومن بُت ىذه ا١تبادرات تنظيم لقاءات منتظمة حوؿ 
سية واالقتصادية يف اٞتزائر. كما ا١تسائل ذات االىتماـ ا١تشًتؾ، ووضع ىياكل استشارية ومشاركتها يف اٟتياة السيا

أف اٞتزائر تعترب من بُت البلداف اليت تسعى إذل إشراؾ فعلي ٞتاليتها يف ا٠تارج من  ساحلي"جاء يف خطابات "
 3خالؿ ٘تثيلها يف ا٢تيئات التشريعية وتلك ا١تكلفة با١تسائل اليت ٗتص بشكل مباشر جاليتنا.

                                                           

 . 2017ديسمرب  07ريس، اٛتد او٭تي، "كلمة السيد أٛتد أو٭تِت أماـ أعضاء اٞتالية اٞتزائرية بفرنسا"، مقر سفارة اٞتزائر، با -1
 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: 2018مارس  26اٞتزائر، "مساىل يربز اىتماـ الرئيس بوتفليقة باٞتالية اٞتزائرية با٠تارج"،  -2

www.eldjazaironline.net (30-03- 2018 .)  

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2013 -06 -20تمتع بنفس اٟتقوؽ اليت يتمتع هبا ا١تواطنوف ا١تقيموف با٠تارج"، النهار، "اٞتالية اٞتزائرية ت - 3
 

www.constantine-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article (20- 08-2016.)  

http://www.eldjazaironline.net/
http://www.constantine-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article
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 ان لعمامرة"ط"رمر الشؤوف ا٠تارجية والتعاوف الدورل السابق، ومن جهة أخرى فقد أكد وزير الدولة، وزي
إف التزاـ اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج يف بناء مستقبل اٞتزائر يشكل امتدادا طبيعيا للقيم اليت كرستها 

 *.1961أكتوبر  17انتفاضة 
ا٠تارج. بصفتها جزءا ال يتجزأ من وأشار يف ىذا الصدد، إذل أنو منذ االستقالؿ، "فرضت اٞتالية اٞتزائرية ب

األمة اٞتزائرية نفسها كفاعل ومستفيد من عالقات الصداقة والتعاوف اليت عملت اٞتزائر على ترقيتها وتطويرىا يف 
 ٣تاالت واسعة للتبادؿ على أساس ا١تصلحة ا١تشًتكة".

أولويات النشاط واألجندة الدوليُت واعترب كذلك أف "كرامة اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج ومصاٟتها وتوقعاهتا من 
 للجزائر".

مذكرا كذلك بالدور الفعاؿ الذي تتمتع بو اٞتالية يف السياؽ الوطٍت ال سيما بفضل ٦تارستها السلطة 
( باجمللس الشعيب الوطٍت، وكذلك من خالؿ ا١تكانة اليت ٖتتلها يف دوؿ 08التشريعية من خالؿ ٦تثليها الثمانية )

 1نها من اإلسهاـ يف خدمة مصاحل البالد بصفتها ٦تثلة للمبادئ والقيم والثقافة اٞتزائرية با٠تارج".ا١تهجر" اليت ٯتك
إف ا٠تطابات السابقة واليت تصب كلها يف إتاه واحد وىو رغبة الدولة بناء جسر تواصل بينها وبُت 

سبيل اٟتصر، ذلك أف أىم  مواطنيها يف ا٠تارج، ىذه ا٠تطابات اليت مت تقدٯتها على سبيل ا١تثاؿ ال على
 ا٠تطابات السياسية ويف أغلب ا١تناسبات السياسية كانت ٔتثابة ركيزة ٞتاليتنا يف ا٠تارج.

 
 

                                                           

أحد أسوأ األحداث يف تاريخ الثورة اٞتزائرية ويوصف باجملزرة اليت ارتكبتها فرنسا ضد متظاىرين جزائريُت خرجوا يف  1961أكتوبر 17عدي*
. أين أطلقت الشرطة الفرنسية بأمر من ٤تافظ شرطة باريس 1961احتجاجات سلمية على حظر التجوؿ الذي فرض على اٞتزائريُت يف باريس عاـ 

النار على جزائريُت مهاجرين نزلوا إذل الشوارع يف مسَتات ضخمة قدر ا١تشاركوف فيها باآلالؼ بدعوة من جبهة التحرير الوطٍت،  ابون"موريس ب"
 واحتجاجا على قانوف صدر ضدىم، وللمطالبة باستقالؿ بالدىم، اليت كانت قد اجتازت قرابة سبع سنوات من الكفاح ا١تسلح حينها.

عمدا يف الشوارع و٤تطات مًتو األنفاؽ، وألقت بالعشرات منهم يف هنر السُت حىت طفت جثثهم على سطحو، يف عمليات قمع قتل العشرات منهم 
 للمسَتات ال يعرؼ ٖتديدا عدد ضحاياىا.

 كًتوشل:. نقال عن ا١توقع اإلل2016 -10 -20... يـو رمت فرنسا باٞتزائريُت يف السُت"، 1961أكتوبر  17موسوعة اٞتزيرة، " أنظر:
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/ (2016/10/20/17) 

 17يعيا لقيم انتفاضة سفارة اٞتزائر بالرياض ا١تملكة العربية السعودية، "التزاـ اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج يف بناء مستقبل اٞتزائر يشكل امتدادا طب -1
http://algerianembassy-، نقال عن ا١توقع االلكًتوشل:2015 -10 -17"، اٞتزائر يف 1961أكتوبر 

6119-17-saudi.com/nouveau_site/index.php/info/info1/521     (04-04-2017) 
 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/
http://algerianembassy-saudi.com/nouveau_site/index.php/info/info1/521-17-1961
http://algerianembassy-saudi.com/nouveau_site/index.php/info/info1/521-17-1961
http://algerianembassy-saudi.com/nouveau_site/index.php/info/info1/521-17-1961


لجالية الجزائرية في فرنسا.المحددة للمشاركة السياسية لستراتيجيات .....المقومات و اإل:الثالثالفصل   

 

 

230 

 الفرع الثاني: األحزاب السياسية والجالية الوطنية في الخارج.
ن، نتيجة ١تا األحزاب السياسية دورا مركزيا وإف كاف متفاوت يف ٚتيع األنظمة السياسية يف الوقت الراى ٘تثل

تقـو بو من أدوار ومهاـ يف ٣تاؿ النشاط السياسي، ألجل تفعيل حركية الفعل السياسي، وبناءا على ذلك فهي 
 تصبح وسيطا بُت ا١تواطن واٟتكومة لتعرب عن تطلعات ومطالب ا١تواطنُت.

البعض األخر إذل ينظر البعض إذل قضية اٞتالية ومشاركتها السياسية على أهنا قضية سياسية ْتت، وينظر 
أف ا١تشاركة السياسية تنحصر يف عملية االنتخاب والًتشيح فقط، ويتطلب عمال يف مواسم ٤تددة بعيدة كل البعد 
عن اٞتهد السياسي ا١تنتظم والدائم، وا١تشاركة ا١تستمرة اليت تعرب عن رؤية اسًتاتيجية تتمثل يف اال٩تراط الفعاؿ يف 

 1تمع ا١تدشل.األحزاب السياسية ومنظمات اجمل
إف األحزاب السياسية يف اٞتزائر قد أدركت حق ا١تواطنة وحق اشراؾ ٚتيع شرائح اجملتمع دوف استثناء، فقد 
أعطت مكانة للجالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج باعتبارىا جزء ال يتجزأ من ا١تواطنُت األصليُت للدولة، وكذلك 

حلقة الوصل بُت الدولة واٞتالية، للتعبَت عن حقوقها ومشاكلها.  يف استكماؿ -األحزاب السياسية-رغبة منها 
لذلك سوؼ ٨تاوؿ من خالؿ ما يلي عرض لبعض ىذه األحزاب على سبيل ا١تثاؿ ال على سبيل اٟتصر واليت دل 

 تقصي اٞتالية من ٘تثيلها:
 : RNDحزب التجمع الوطني الديموقراطي : أوال

والذي  ،من خالؿ خطابات أمُت حزب التجمع الوطٍت الدٯتوقراطي باإلضافة إذل ما قد سبق التطرؽ إليو
يعرب عن توجهات كل من الدولة وحزبو بالنسبة لقضية اٞتالية الوطنية، حيث ٧تد أف القانوف األساسي للحزب 

 منو على أف "أعضاء اجمللس الوطٍت ا١تنتخبوف من طرؼ ا١تؤ٘تر ىم:  37المادةحيث نصت 
قبل مندويب كل والية وكل مقاطعة للجالية الوطنية يف ا٠تارج طبقا ألحكاـ ىذا األعضاء ا١تنتخبوف من  - أ

 القانوف األساسي؛

كأقصى حد من العدد اإلٚتارل ألعضاء %10األعضاء ا١تقًتحوف من طرؼ األمُت العاـ يف حدود قدرىا  - ب
2مة با٠تارج.اجمللس الوطٍت ا١تنتخبوف من قبل مندويب الواليات ومقاطعات اٞتالية الوطنية ا١تقي

 

                                                           

مذكرة ماجستَت يف العلـو  دراسة مقارنة"، -2004من االستقالل إلى –"المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر وتونس سهاـ بن رحو،  -1
، ص 2007 -2006 ، اٞتزائر،-السياسية ٗتصص نظم سياسية مقارنة، كلية اٟتقوؽ والعلـو السياسية والعالقات الدولية، جامعة وىراف، السانيا

91 . 
 .2016القانوف األساسي للتجمع الوطٍت الدٯتوقراطي، -2
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منو فقد نصت على أف "لكل والية ودائرة انتخابية للجالية الوطنية يف ا٠تارج عدد من  38المادة أما
أعضاء اجمللس الوطٍت ا١تنتخبُت يعادؿ نصف ٣تموع مقاعد النواب ا١تخصصة ٢تا يف اجمللس الشعيب الوطٍت زائد 

 1مقعد واحد.
لى كل والية ومقاطعة للجالية الوطنية يف ا٠تارج اٟترص على لتبُت أنو "يتعُت ع 39المادةيف حُت جاءت 

من ىذا  20انتخاب ٦تثليها يف اجمللس الوطٍت على ضماف ٘تثيل النساء والشباب طبقا للحصص ا١تقررة يف ا١تادة 
 2القانوف األساسي.

ارج من خالؿ نالحظ أف حزب التجمع الوطٍت الدٯتوقراطي قد أعطى مكانة للجالية الوطنية ا١تقيمة با٠ت
ٗتصيص مقاعد باجمللس الوطٍت للحزب ألعضاء اٞتالية، مع العلم أف اٟتزب يتكفل ٔتصاريف الذىاب واإلياب 
واإلقامة باٞتزائر ١تناضلي اٟتزب أثناء فًتة الدورات العادية واالستثنائية للحزب، إضافة إذل السهر على التأطَت 

لفرصة بانتخاهبم يف اجمللس الوطٍت، حيث تقاـ دورات تدريبية على اٟتزيب بالنسبة للمناضلُت الذين تسمح ٢تم ا
 مستوى كل مقاطعة يف دولة تقيم فيها اٞتالية.

باإلضافة إذل ما تضمنتو الالئحة التنظيمية للدورة الثامنة العادية للمجلس الوطٍت للتجمع الوطٍت 
تنويع بالتقدـ ا١تعترب على ا١تستوى القاعدي أين مت ال 2017مارس  02 -01الدٯتوقراطي ا١تنعقد بالعاصمة يومي 

للحزب عرب ٥تتلف واليات الوطن وضمن صفوؼ اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج، كذلك من خالؿ تعزيز ا٢تيئات احمللية 
 3للحزب لدى اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج، وبا٠تصوص يف فرنسا.

طات ا١تتواصلة ١تًتشحي اٟتزب مثل ا١تًتشحة ومن النشاطات اٟتزبية للتجمع الوطٍت الدٯتوقراطي تلك النشا
"، أين بادرت لقاءاهتا اٞتوارية مع أفراد اٞتالية اٞتزائرية يف مشاؿ فرنسا، يف إطار التحضَت رشيدة عبد الجبار"

 ، يف ا١تنطقة االنتخابية األوذل.2017لالنتخابات التشريعية ماي 
فراد جاليتها يف كل من باريس وسًتاسبورغ، وتنقلت ا١تًتشحة بُت كل من باريس وليل، حيث زارت أ

 بونتواز لوىافر، يف لقاءات ٖتسيسية للتعريف بربنامج وقائمتها.
ومن بُت ا١تواضيع اليت ركزت عليها ا١تًتشحة سعر تذكرة الطائرة، نقل جثامُت اٞتزائريُت ا١تتوفُت يف فرنسا 

عاشات التكميلية اليت ٬تب دفعها للمتقاعدين ا١ت -مع السلطات الفرنسية–ومسألة ا١تتقاعدين وضرورة دراسة 
اٞتزائريُت وإمكانية تنظيم تربصات يف اٞتزائر لفائدة الطلبة اٞتزائريُت الذين يزاولوف دراستهم يف فرنسا .كلها 

                                                           

 مرجع نفسو. -1
 مرجع نفسو. -2

(.2017)تقرير الدورة الثامنة العادية للمجلس الوطٍت الدٯتوقراطي - 3
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مسائل دار النقاش فيها بُت أفراد اٞتالية و٦تثل اٟتزب و٦تثليو من مًتشحُت ومناضلُت بأىم مشاكل اٞتالية 
 1صياغة سياسة وطنية ٠تدمة أفراد اٞتالية. وإمكانية

 :FLNحزب جبهة التحرير الوطني ثانيا: 

يعد حزب جبهة التحرير الوطٍت من بُت األحزاب اليت تورل اىتماما بأعضاء اٞتالية الوطنية، ونلمس ذلك 
 فيما ٮتص تكوين ا٢تيكل العاـ للحزب، حيث يتكوف من: 30المادةمن خالؿ نص 

 األمُت العاـ. -ا١تكتب السياسي -رئاسة اٟتزب -اللجنة ا١تركزية -ا١تؤ٘تر :الهيئات الوطنية -

2٘تثيليات اٟتزب خارج الوطن. -ا٠تلية -القسمة -احملافظة الهياكل والهيئات القاعدية: -
 

على ٖتديد ا١تشاركوف يف ا١تؤ٘تر وىم أعضاء اللجنة ا١تركزية ا١تندوبوف  33المادة إضافة إذل ما جاءت بو 
وبات ا١تنتخبوف من القاعدة، ٦تثلوا اٞتالية، أمناء احملافظات، ونواب اٟتزب يف ا٢تيئة التشريعية بغرفتيها وا١تند

 3وأعضاء اٟتكومة التابعوف للحزب.
أين "ٗتضع ىيكلة ا١تناضلُت ا١تقيمُت خارج الوطن إذل تنظيم  73المادة ىذا وفضال على ما نصت عليو 

هم النضارل طبقا للقواعد القانونية يف البلداف ا١تضيفة مع احًتاـ األحكاـ خاص ومرف يسمح ٢تم بالقياـ بواجب
 4يبُت النظاـ الداخلي للحزب وكيفيات ذلك". -والقواعد العامة يف ىذا القانوف

إف نشاط وعالقة حزب جبهة التحرير الوطٍت باٞتالية الوطنية با٠تارج ليست وليدة اليـو فقط بل تعود إذل 
ؿ وكيف سا٫تت جبهة التحرير يف بناء الوعي الوطٍت للجالية اٞتزائرية يف فرنسا وربطها بالقضية ما قبل االستقال

ا١تناىضة للهمجية الفرنسية، واليت وصلت ذروهتا يف معاملتها ألبناء  1961أكتوبر  17الوطنية، وتعد مظاىرات 
العمليات ا١تسلحة داخل الًتاب  اٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا، خَت دليل على ذلك، حيث كاف ا٢تدؼ من ىذه

الفرنسي ىو الضغط على السلطات الفرنسية حىت تتوقف عن عملية تدعيم تواجدىا العسكري داخل اٞتزائر، 
حيث رأت فدرالية جبهة التحرير الوطٍت أنو من الضروري القياـ ٔتسَتة سلمية تعبَتا عن الوضعية ا١تزرية اليت آلت 

 جراء ا١تعامالت الالإنسانية. وقد جعلت من باريس نقطة انطالؽ للمظاىرات اليت مشلت إليها اٞتالية اٞتزائرية من 
 

                                                           

 عن ا١توقع اإللكًتوشل:  ، "مرشحة اٞتالية يف أوروبا: على اٞتالية أف تنتخب من ٮتدمها ال من يستغلها"، نقال24اٞتزائر  -1
http://aljazair24.com/national/41956.html (24 /12 /2017.)  

القانوف األساسي ٟتزب جبهة التحرير الوطٍت. - 2
 

مرجع نفسو. - 3
 

مرجع نفسو. - 4
 

http://aljazair24.com/national/41956.html
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 1فئة العماؿ والطلبة خاصة.
أكتوبر تتجلى العالقة واالمتداد الطبيعي والتارٮتي بُت ما كاف يعرؼ بفدرالية  17إنو ومن خالؿ مظاىرات 

 ، ومدى الًتابط العضوي بُت أبناء اٞتزائر يف الداخل وا٠تارج.جبهة التحرير الوطٍت وأفراد اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج
" متصدر نورالدين بلمداحأما من أىم انشغاالت مناضلي ومًتشحي حزب جبهة التحرير با٠تارج مثل "

 قائمة جبهة التحرير الوطٍت بأوروبا، أمريكا وكندا سيكوف ٖتقيق أىم ا١تطالب اليت لطا١تا دعا إليها مغًتبوا اٞتزائر
يف ا٠تارج وعلى رأسها إنشاء اجمللس االستشاري للجالية، ٗتفيض قيمة تذاكر السفر، إنشاء بنوؾ جزائرية يف 
ا٠تارج، إذل جانب العديد من االنشغاالت اليت مت تسجيلها من خالؿ اللقاءات اليت ٚتعتو ببعض ٦تثلي اٞتالية 

 2أس مكتبها التنفيذي منذ سبع سنوات.خالؿ نشاطات فدرالية ٚتعيات اٞتزائريُت بأوروبا واليت يًت 
 :   MSPحركة مجتمع السلم ثالثا: 

منو، واليت تضمن تشكيلة ٣تلس  18المادةا١تخصص جمللس الشورى الوطٍت ووفقا لنص  ضمن الفرع الثاشل
 3( ٦تثلُت عن اٞتالية.05الشورى الوطٍت، حيث خصصت ٜتسة )

ب التنفيذي الوطٍت والذي خصص أمينا وطنيا مكلفا منو وا١تتضمنة للمكت 35المادة باإلضافة إذل أف
 وذلك من أجل االىتماـ ومتابعة قضايا اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج.4باٞتالية والعالقات ا٠تارجية.

عبد ويف إطار نشاطات اٟتركة ومن تنظيم األمانة الوطنية للعالقات ا٠تارجية واٞتالية، قاـ رئيس اٟتركة "
من اللقاءات ٔتمثلُت من اٞتالية بفرنسا، من رؤساء ٚتعيات وناشطُت يف اجملتمع ا١تدشل بالعديد  الرزاق مقري"

و٦تثلُت عن مراكز إسالمية بباريس، حيث ٝتح ىذا النشاط للحركة بالتعرؼ عن قرب على أحواؿ جاليتنا وشرح 
كة قاـ بعرض للحضور حوؿ األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف اٞتزائر، باإلضافة إذل أف رئيس اٟتر 

 5تصور اٟتركة لعمل اٞتالية، واستمع لتطلعات وتساؤالت واقًتاحات اٞتالية.

                                                           

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2008 -09 -12" ، 1961أكتوبر  17ؿ فرنسا ٔتظاىرات صاحل ٥تتاري، "حزب جبهة التحرير الوطٍت يزلز  - 1
 

http://mokhtari.over-blog.org/article-22746185.html  (22-03-2016      )  

، نقال عن ا١توقع 2012 -04 -11جاليتنا ٞتبهة التحرير الوطٍت ضماف لالستقرار الداخلي للبالد"، اٯتاف سايح، "نور الدين بلمداح: تصويت  -2
 https://www.djazairess.com/alahrar/28045(.2016 -03 -22) اإللكًتوشل:

 القانوف األساسي ٟتركة ٣تتمع السلم. -3
رجع نفسو. م - 4

 

عبد الرزاؽ مقري،" لقاء مع ٦تثلُت عن اٞتالية اٞتزائرية بفرنسا"، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: - 5
 

  (23- 03- 2016.) https://www.djazairess.com/alfadjr/292324 

http://mokhtari.over-blog.org/article-22746185.html
https://www.djazairess.com/alahrar/28045
https://www.djazairess.com/alfadjr/292324
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إف مثل ىذا النشاط ٔتثابة حلقة وصل بُت الدولة ومواطنيها با٠تارج من خالؿ نقل أوضاع البالد والتعريف 
 بأىم مشاكل وانشغاالت اٞتالية الوطنية با٠تارج. 

السياسية اٞتزائرية قد أعطت اىتماما بالغا للجالية الوطنية با٠تارج، قناعة منها أهنم  ٧تد أف أغلب األحزاب
مواطنوف وينتموف إذل بلدىم األصل ٢تم وعليهم ما على ا١تواطنوف األصليوف، ذلك أف عدـ إقصائهم يزيدىم من 

 يف صنع القرار السياسي.والئهم لبلدىم األصلي و٭تفزىم أكثر على ا١تشاركة السياسية وبالتارل ا١تشاركة 
وهبذا تكوف األحزاب قد سا٫تت يف نشر الوعي والثقافة السياسية لدى اٞتالية، أين ٧تد مثال حزب جبهة 
ا١تستقبل، وضمن قانونو األساسي من أىدافو إيالء اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج العناية الالزمة ٖتقيقا للتواصل 

 1بنائو.بالبلد األمم وا١تشاركة يف 
وىذا يعكس التوجو الدٯتوقراطي لألحزاب السياسية يف اٞتزائر والعمل على تفعيل ا١تشاركة السياسية لدى 

 ٚتيع ا١تواطنُت.
 .الموجو للجالية الوطنية بالخارج : المؤسسات والتخطيط االستراتيجيالمطلب الثاني

رج، خاصة ا١تقيمة يف فرنسا باعتبارىا أكرب عملت الدولة اٞتزائرية على ترقية مكانة جاليتها الوطنية با٠تا
جالية، وذلك من خالؿ استحداث العديد من ا١تؤسسات ووضع وتوجيو ٥تططات اسًتاتيجية، تعمل كلها لصاحل 

 اٞتالية، من أجل إشراكها يف التنمية الوطنية، وىذا ما يفسر لنا إرادة الدولة يف استقطاب و ادماج جاليتها.

ىذه االليات ا١تؤسسية وا١تخططات االسًتاتيجية الدالة على مراعاة اشكالية ا٢تجرة ومن اجل التعرؼ على 
واٞتالية يف سياسة الدولة اٞتزائرية و برا٣تها ، سَتكز التحليل على ا١تؤسسات اٟتكومية ا١تعنية با٢تجرة الدولية من 

 اجل التعرؼ عليها وعلى مهامها وسياساهتا ، وذلك من خالؿ ما يلي:
 شؤون الهجرة والجالية في الجزائرالهيئات المؤسسية المكلفة بمراعاة  الول:الفرع ا

 2ترتكز تعبئة القدرات االقتصادية والبشرية للجالية ا١تقيمة با٠تارج على أربعة ٤تاور رئيسية وىي:
 ٬تب أف تعيد اٞتزائر استقطاب جاليتها ا١تهاجرة. -

 لبالد، وهبذا الغرض تتكلف اٟتكومة باٗتاذ القرارات ا١تالئمة.يتعُت على اٞتالية الوطنية ا١تسا٫تة يف تنمية ا -

                                                           

بل. القانوف األساسي ٟتزب جبهة ا١تستق - 1
 

، ا١تذكرة البعد االجتماعي السياسي لقضية الهجرة والتنمية في الجزائر، اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدوليةاٟتسُت العبدالوي،  -2
جانب وا٢تجرة ، الشق االجتماعي السياسي، مشروع التعاوف يف القضايا ا١ترتبطة باإلدماج االجتماعي للمهاجرين األ2009/ 24التحليلية والتلخيصية 

 وتنقل األفراد.
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مكنت اٞتهود ا١تبذولة لتنفيذ اإلصالحات وإعادة ترسيخ السالـ االجتماعي من إنشاء مناخ مالئم  -
 لالستثمار يوفر فرصا حقيقية للكفاءات الوطنية ا١تستقرة با٠تارج.

 رامة والدفاع عن ٝتعتو.حث اٞتالية ا١تقيمة با٠تارج عن ٘تثيل بلدىا بكل ك -

 1ولتوفَت وسائل تنفيذ ىذه احملاور، أحدثت اٞتزائر عدة مؤسسات معنية با٢تجرة للمسا٫تة يف تنمية البالد.
 وزارة الشؤون الخارجية:أوال: 

٘تثل وزارة الشؤوف ا٠تارجية النواة ا١تركزية، إضافة إذل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية، ٖتتضن ىيئة مكلفة 
با٢تجرة الدولية، وىي كتابة الدولة ا١تكلفة باٞتالية الوطنية با٠تارج، وإذل جانب الوزارات وا٢تيئات العمومية ا١تعنية 
بقضايا ا٢تجرة والتنمية، و٘تثل مشاركة اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج يف اٟتياة السياسية الوطنية ٕتربة مثمرة. إذ ٭تظى 

نواب( يف  8القة وطيدة مع بلدىم على ا١تستوى الوطٍت عرب ٦تثليهم ا١تنتخبُت)أفراد اٞتالية الوطنية با٠تارج بع
 الرب١تاف.

أحدثت وزارة ا٠تارجية يف ٥تطط جديد لتنظيم إدارهتا ا١تركزية ثالث مديريات جديدة مكلفة بالشؤوف 
ة يف ا٠تارج ىي متابعة وتنفيذ السياسية واألمن واٞتالية الوطنية يف ا٠تارج، ومن مهاـ ا١تديرية العامة للجالية الوطني

السياسة الوطنية ٕتاه اٞتالية اٞتزائرية يف ا٠تارج وٛتايتها، وتتفرع عن ا١تديرية اٞتديدة مديرية فرعية كلفت ْتماية 
اٞتالية الوطنية يف ا٠تارج والدفاع عن مصاٟتها، من خالؿ مساعدة وضماف متابعة الربامج ا١توجهة للجالية الوطنية 

بالتنسيق مع الدوائر وا١تؤسسات ا١تعنية، كما مت استحداث مديرية فرعية ثانية خاصة بالكفاءات  يف ا٠تارج،
الوطنية يف ا٠تارج كلفت ٔتتابعة العمليات والربامج ا١توجهة للجالية الوطنية يف ا٠تارج وتضم مديريتُت فرعيتُت ٫تا: 

إنشاء بطاقية حوؿ اٟتركة اٞتهوية اٞتزائرية والكفاءات ا١تديرية الفرعية للكفاءات الوطنية يف ا٠تارج اسندهتا مهمة 
الوطنية يف ا٠تارج وا١تسا٫تة يف تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية يف جهود التنمية الوطنية، باإلضافة 

 إذل مديرية مكلفة بالشؤوف االجتماعية من ضمن مهامها إعداد إحصاء متعلق باٞتالية الوطنية يف ا٠تارج.
قد مت إٟتاؽ ملف التكفل باٞتالية الوطنية با٠تارج بوزارة ا٠تارجية بعد حوارل أربع سنوات من الفراغ بعد ل

بعد إنشاء  2،"أحمد أويحيى"إلغاء اٟتقيبة الوزارية ا١تنتدبة ا١تكلفة باٞتالية على إثر التعديل اٟتكومي الذي أتى بو 

                                                           

المساىمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وعبرىا وانطالقا منها )من أجل رؤية إنسانية تجاه ظاىرة اللجنة األوروبية،  -1
(، ص 2013)ديسمرب: تلطةالهجرة(، تم إعداده في إطار مشروع ، الجزائر: تعزيز حماية المهاجرين والقدرات لتدبير تدفقات الهجرة المخ

62 . 
. نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2008. 06. 17ليلى س،" وزارة ا٠تارجية ٖتدث مديريات للجالية والشؤوف السياسية واألمن"، جزايرس،  - 2
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مشاركتها يف جهود التنمية الوطنية خطوة أوذل من نوعها مديرية خاصة بالكفاءات الوطنية يف ا٠تارج تسهيل 
تنسجم واألىداؼ ا١تسطرة يف برنامج رئيس اٞتمهورية، الذي حرص يف خطاباتو الرٝتية على تأكيد ضرورة إدراج 

 .توظيف الكفاءات اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج واالستفادة منها لتنمية البالد يف كل ا١تيادين ضمن أولويات اٟتكومة
 كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج:ثانيا:  

تتضمن مهاـ ىذه الكتابة النهوض ٔتشاركة اٞتالية اٞتزائرية يف تنمية البلد يف إطار انفتاحو االقتصادي 
 اٟتارل، ويبٌت عمل الكتابة على ثالثة مبادئ: االعًتاؼ بالتنظيم الذايت للمهاجرين، وا١تشاركة يف تنمية البلد

 األصل، سواء بالعودة النهائية أو دوهنا، ومنح ا١تهاجرين امتيازات وتسهيالت يف ٣تاؿ االستثمار.

 المجلس االستشاري للجالية الوطنية بالخارج:ثالثا: 

، عن ا١ترسـو الرئاسي القاضي بإنشاء اجمللس االستشاري "عبد العزيز بوتفليقة"أفرج رئيس اٞتمهورية 
عضوا، ويعترب ىذا اجمللس  94ج، ودعا اٟتكومة إذل اإلسراع يف تنصيب اجمللس ا١تتكوف من للجالية الوطنية با٠تار 

ا٢تيئة اليت ترمي إذل تطوير اٟتوار الدائم مع اٞتالية الوطنية با٠تارج وتعزيز العالقات مع أبناء الوطن ا١تغًتبُت وترقية 
 إسهامهم يف التنمية الوطنية.

٦تثال عن اإلدارات  33ت وطنية من بُت ا١تشاركُت ا١تخولُت، و٦تثال أثناء جلسا 56يتم انتخاب 
شخصيات يعينها رئيس اٞتمهورية، من بُت الوجوه ا١تشهود ٢تا بالكفاءة  5وا١تؤسسات العمومية، إذل جانب 

 وااللتزاـ با١تسائل ذات الصلة باٞتالية الوطنية با٠تارج.
وفضال عن الدورات العامة العادية، ستكوف للمجلس ٞتاف دائمة مكلفة بالكفاءات الوطنية ا١تقيمة خارج 
الوطن والبحث العلمي ؤتسائل االقتصاد واالستثمار وبالشبيبة والتضامن الوطٍت واألسرة وبالنشاطات الثقافية 

 1واالتصاؿ واإلعالـ با٠تارج.
تاريخ اٞتزائر تعٍت با١تهاجرين اٞتزائريُت فهو أوؿ فضاء يتشاور فيو  يعد ىذا اجمللس أوؿ ىيئة رٝتية يف

ا١تغًتبوف بكل حرية من أجل توثيق الروابط بينهم وبُت بلدىم، من خالؿ اإلصغاء باستمرار ألفراد اٞتالية الوطنية 
الوطنية ويعزز دورىا يف  با٠تارج والتقرب منها والرد ا١تناسب على حاجياهتا والتفاعل مع تطلعاهتا ٔتا يزيد اللحمة
 ا١تسا٫تة الفعالة يف التنمية الوطنية على غرار دورىا البطورل يف الكفاح ا١تسلح وٖترير البالد.

 

                                                           

 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2009. 08. 27شريفة ع، "الرئيس يفرج عن اجمللس االستشاري للجالية الوطنية با٠تارج"، جزايرس،  -1
https://www.djazairess.com/alfadjr/123057.(28- 03- 2016) 
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 وزارة الداخلية والجماعات المحلية:رابعا: 
ٔتا أف وزارة الداخلية وزارة سيادية وذات طابع أفقي، فتتواجد مع اٞتماعات احمللية يف صلب تدبَت  
ا٢تجرة ا١تختلطة فيما يتعلق بالنظاـ واألمن العمومي واإلدارة، ويف ىذا اإلطار تتكلف بتدبَت التدفقات  تدفقات

طبقا ١تتطلبات األشخاص وا١تمتلكات، وتشارؾ أيضا يف صياغة اتفاقيات اإلقامة واالتفاقات القنصلية، وتتبعها 
التشريعات ذات الصلة بشروط إقامة األجانب،  مع ا٢تيئات ا١تعنية، إضافة إذل ذلك تصوغ مع ا٢تيئات ا١تعنية

1وتنقلهم واستقرارىم، ورصد أنشطة األجانب على الًتاب الوطٍت ووضع ٦تتلكاهتم.
 

 .الوطنية الخاصة بالهجرة  : السياسات واالستراتيجيات والمشاريعالفرع الثاني

ة، وىذا ما ٨تاوؿ أف نبينو من خالؿ نقصد بالسياسات واالسًتاتيجيات وا١تشاريع اليت تنفذىا الدولة اٞتزائري
 اٞتداوؿ التالية:

 سياسات وبرامج الدولة الجزائرية تجاه الجالية الوطنية بالخارج. :21جدول رقم
 اآلليات المؤسسة السياسات والبرامج

٥تطط عمل اٟتكومة لفائدة أفراد اٞتالية الوطنية 
 -2010با٠تارج يف إطار ٥تطط التنمية الوطٍت 

 .2018 -2014. و2014
ا٢تدؼ: إدراج اٞتالية الوطنية با٠تارج يف ٥تطط التنمية 

 الوطٍت.

برنا٣تو تديره كتابة الدولة ا١تكلفة باٞتالية الوطنية 
 با٠تارج.

 )يف طور اإل٧تاز( 2018 -2014برنامج تنمية البحث 
ا٢تدؼ: إدماج الكفاءات ا١تثبتة لدى أفراد اٞتالية 

٣تهود التعليم العارل الوطنية با٠تارج للمسا٫تة يف 
 والبحث العلمي يف البالد.

برنامج تديره وزارة التعليم العارل والبحث العلمي عرب 
 ا١تديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية. 

دراسة -إشكالية الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في شمال إفريقيا األمم ا١تتحدة، المصدر: 
 .51، ص (2014 :ة االقتصادية إلفريقيا، مكتب مشاؿ افريقيااللجن )مقارنة

نالحظ من خالؿ اٞتدوؿ السابق اف اٞتزائر وظفت وكلفت العديد من االجهزة التابعة للدولة من اجل 
كفاءات اٞتالية للمسا٫تة يف تطوير   ادماجادماج اٞتالية الوطنية با٠تارج ضمن ٥تطط التنمية الوطنية، باإلضافة اذل 

 الد،  واالستفادة من خربات وٕتارب اعضاء اٞتالية.الب

                                                           

وي، مرجع سبق ذكره.اٟتسُت العبدال - 1
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 ويف اٞتدوؿ ا١توارل سنحاوؿ اف نبُت حجم ا١تشاريع وا١تبادرات من اجل ادراج ا٢تجرة ضمن سياسات التنمية.
 يبين حجم المشاريع والمبادرات من أجل إدراج الهجرة ضمن سياسات التنمية. :22جدول رقم

إلدراج الهجرة المشاريع والمبادرات  المؤسسة 
 ضمن سياسات التنمية

 القدرات التقنية الموارد المالية 

كتابة الدولة ا١تكلفة 
 باٞتالية الوطنية با٠تارج

إنشاء بوابة إلكًتونية ٥تصصة للكفاءات 
 الوطنية ا١تقيمة با٠تارج

 غَت متوفر غَت متوفر

الوكالة الوطنية لتطوير 
 االستثمار

 برنامج االستثمار:
يع بيئة االستثمار وا١تسا٫تة ا٢تدؼ: تشج

يف تطوير القطاع الصناعي عضو يف 
برنامج شبكة االستثمار أنيما وىي أرضية 

متعددة البلداف للتنمية االقتصادية يف 
منطقة ا١تتوسط، وتضم الشبكة أكثر من 

وكالة حكومية وشبكات دولية من  70
ضفيت ا١تتوسط، وهتدؼ إذل ا١تسا٫تة يف 

اخ األعماؿ ويف ٪تو التحسُت ا١تستمر ١تن
االستثمار يف منطقة ا١تتوسط، ويف ىذا 

اإلطار، أطلقت أنيما مبادرة ميدا ا١تقاوؿ، 
 من أجل ٖتفيز االستثمار األجنيب.

تقدصل ا١تشورة  غَت متوفر
والدعم 

للمستثمرين من 
أجل تنفيذ 
 مشاريعهم

وزارة العمل والتشغيل 
 والضماف االجتماعي 

ة حملاربة البطالة يتعلق األمر بآلية موجود
حيث تقًتح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب إحداث قروض إلنشاء ا١تقاوالت 
الصغَتة وا١تتوسطة اليت ٯتكن أف يستفيد 

منها الشباب ا١ترشحوف للهجرة 
واٞتزائريوف ا١تقيموف با٠تارج. حيث 
استفاد العديد من ا١تقاولُت الشباب، 

خصوصا القادمُت من فرنسا من 
 وض.القر 

دل يتم التصريح 
ٔتبلغ التمويل 

اإلٚتارل، إال أنو 
مت اإلشارة إذل 
ا١تبلغ ا١تخصص 
للقروض، وىو 

أورو  100.000
 لكل مشروع

تقدصل ا١تشورة 
والدعم 

للمستثمرين من 
أجل تنفيذ 
 مشاريعهم

 .52، 51، ص ص نفسو مرجعالمصدر: 
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اٞتزائرية يف استقطاب واندماج اٞتالية  من خالؿ اٞتدوؿ السابق تتجسد لنا االرادة السياسية للدولة
، كتابة الدولة ا١تكلفة باٞتالية الوطنية با٠تارجاٞتزائرية با٠تارج، وذلك من خالؿ العديد من ا٢تيئات الوطنية مثل:  

 .وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
 من أجل تعزيز مكانة الجالية الوطنية بالخارج ؤسسات: التنسيق فيما بين المالفرع الثالث

يندرج ٚتيع الفاعلُت ا١تؤسسُت والتشريعيُت يف ٣تهود مشًتؾ للتحليل والدراسة بشأف اسًتاتيجية مسا٫تة 
اٞتالية الوطنية يف التنمية الوطنية، وتتمثل األدوات والتقنيات ا١تتوفرة للتنسيق يف اإلطار التنظيمي بُت الوزارات، 
ومراكز التنسيق ا١تؤسسية، وشبكات االتصاؿ وا١تعلومات )ا١تواقع اإللكًتونية(، وا١تناظرات عن ا٢تجرة )اٞتامعة، 

 الرب١تاف(.
وٯتكن أف نستعُت باالتفاقية ا١تزدوجة بُت وزارة الداخلية واٞتماعات احمللية ووزارة الشؤوف ا٠تارجية حوؿ 

حيث تقضي ىذه االتفاقية باٗتاذ  1ية للمواطنُت ا١تقيمُت با٠تارج.تسهيل إجراءات استخراج وثائق اٟتالة ا١تدن
٣تموعة من اإلجراءات االستعجالية لصاحل اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج أو ا١تولودة ىناؾ، وذلك بتسهيل 

وثائق ا١تدونة حصو٢تا على ٥تتلف وثائق اٟتالة ا١تدنية من عقود ا١تيالد، عقود الزواج، عقود الوفاة وغَتىا من ال
 بسجالت ا١تمثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وحسب البياف ا١تشًتؾ لوزاريت الداخلية وا٠تارجية، فإف اإلجراءات اٞتديدة تعتمد على تعيُت موظفُت 
مؤىلُت على مستوى كافة الواليات تسند ٢تم مهمة ٚتع طلبات استخراج وثائق اٟتالة ا١تدنية ا١تودعة على مستوى 

إقامتهم قصد استخراجها على مستوى وزارة الشؤوف ا٠تارجية نيابة عنهم. وذلك لتجنيب ا١تواطن عبئ بلديات 
وعناء التنقل إذل العاصمة، إذ ٯتكن للمواطن ا١تولود باٞتزائر، وكذلك ا١تواطنوف ا١تقيموف با٠تارج من استخراج 

جواز السفر وبطاقة التعريف البيومًتيُت، من ( ا١توجهة على ا٠تصوص الستخراج S12وثيقة اٟتالة ا١تدنية ا٠تاصة )
( عن طريق ا١توقع S12خالؿ إحدى ا٠تيارات، إما بتقدصل طلبات استخراج وثيقة اٟتالة ا١تدنية ا٠تاصة )

اإللكًتوشل ا١تعد ٢تذا الغرض أما السبيل الثاشل فيمكن يف تورل البعثات الدبلوماسية و القنصلية با٠تارج مهمة ٕتميع 
( قصد إرسا٢تا إذل وزارة S12اطنُت ا١تسجلُت قنصليا الراغبُت يف استخراج وثيقة اٟتالة ا١تدنية ا٠تاصة )طلبات ا١تو 

 2الداخلية عن طريق وزارة الشؤوف ا٠تارجية يف أقرب اآلجاؿ.

                                                           

وزارة الشؤوف ا٠تارجية اٞتزائرية. - 1
 

تسهيالت جديدة الستخراج الوثائق لفائدة اٞتالية"، الشروؽ، –ٝتَتة بلعمري، "اٗتاذ ٣تموعة من اإلجراءات االستعجالية لصاحل اٞتالية اٞتزائرية  -2
 https://www.echoroukonline.com/( 02- 01- 2018.)، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2013 -11 -10
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إف مثل ىذا اإلجراء ٯتكن ٥تتلف ا١تراكز الدبلوماسية اٞتزائرية با٠تارج من تقدصل خدمات نوعية وذات 
 ية، كما أنو أيضا يساىم يف تقريب اإلدارة من ا١تواطن باستعماؿ التكنولوجيات اٟتديثة ووسائل االتصاؿجودة عال

اٟتديثة الستئصاؿ وـر البَتوقراطية يف اٞتزائر، وىذا بفضل التعاوف ا١تطلق بُت وزارة الداخلية واٞتماعات احمللية 
 1ووزارة الشؤوف ا٠تارجية.

 نسي في إدارة سياسة الهجرة: النموذج الفر المطلب الثالث
يعترب الشعب الفرنسي واحدا من أقدـ الشعوب ا١توجودة يف القارة األوروبية، كما تعد فرنسا من الدوؿ 
العريقة اليت لديها تاريخ وأسبقية يف إدماج األجانب داخل اجملتمع الفرنسي، ويعود ذلك إذل بدايات تكوين األمم 

ط اإلمرباطورية الرومانية مباشرة، وتتميز فرنسا ٔتوقعها اٞتغرايف ا١تتميز يف وسط األوروبية نفسها، واليت تلت سقو 
القارة األوروبية، كما أف لغتها الفرنسية ٘تتد إذل اٞتذور الالتينية، فهذا التاريخ العريق واٟتضارة والثقافة ا١تتنوعة 

 ر اجملتمعات تفاعال مع ا٢تجرة.جعلت من اجملتمع الفرنسي من أعرؽ اجملتمعات يف أوروبا وأيضا من أكث
اليت  1789إف اٞتذور األوذل يف بناء أوؿ سياسة للهجرة تعود إذل اإلعالف عن حقوؽ اإلنساف سنة 

انبثقت عن قياـ الثورة الفرنسية، وأيضا بالتوازي مع ا١تفاىيم اٞتديدة اليت أفرزهتا الثورة الفرنسية مثل اٞتمهورية 
 2دت اذل فتح األبواب أماـ ا٢تجرة بشكل كبَت.العلمانية وا١تواطنة واليت أ

، كاف أوؿ خطوة عملية يف فرنسا، والذي ٘تثل يف ٕتنيس أبناء ا١تهاجرين 1889إف قانوف ا٢تجرة لسنة 
وا١تولودين بفرنسا. إضافة اذل أف ىذا القانوف يعطي اٟتق ألبناء ا١تهاجرين يف اٟتصوؿ على اٞتنسية بغض النظر 

 لثقافة.عن األصل والعرؽ وا
أما فيما ٮتص مرحلة اٟترب العا١تية األوذل فقد عملت فرنسا على إصدار بطاقة التعريف الوطنية، واليت  

 كانت عبارة عن آلية بَتوقراطية ١تراقبة حركة ا٢تجرة.
 يف حُت أثرت ا١ترحلة ا١توالية للحرب العا١تية األوذل على قوة االقتصاد الفرنسي، ٦تا دفع بالسلطات الفرنسية

واالستفادة منها يف  إلنشاء منظمتُت لتنظيم جلب اليد العاملة ا١تهاجرة هبدؼ إدماجها يف االقتصاد الفرنسي،
 3إعادة بناء االقتصاد الفرنسي أي ما عرؼ باقتصاد ما بعد اٟترب العا١تية األوذل.

                                                           

نقال عن ا١توقع  2013 -08 -13" لفائدة أعضاء اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج"، 12اإلذاعة اٞتزائرية، "انطالؽ استخراج شهادة ا١تيالد "خاص  -1
 www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140813/9989.html( 15- 03- 2017.)اإللكًتوشل:

. ٧78تيب سويعدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 

3-Daniel Chapala, "French and Canadian immig  a comparative analysis", Master thesis, 

Lund university, Canada, 2010, p 09. 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140813/9989.html
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ا٢تجرة ٔتا ٮتدـ لعبت ىذه ا١تنظمات دورا كبَتا يف الضغط على اٟتكومة الفرنسية هبدؼ ترقية سياسات 
 مصاٟتها يف زيادة أعداد ا١تهاجرين.

عرفت السياسة ا٠تاصة با٢تجرة يف فرنسا تطورا آخر ٘تثل يف قانوف التجنيس الذي  1927أما يف سنة 
عملت اٟتكومة الفرنسية على ٖتريره ٔتا يسهل عملية ٕتنيس ا١تهاجرين الفارين من النازية والفاشية يف كل من 

 1ا وغَتىا من الدوؿ األوروبية اليت عرفت أنظمة استبدادية.أ١تانيا وإيطالي
إف فًتة هناية اٟترب العا١تية األوذل، ٘تيزت بإعادة البناء إضافة إذل أف ىذه اٟترب قد دمرت تقريبا جيال من 

هتدؼ الشعب الفرنسي وأٟتقت بو خسائر اقتصادية وبشرية كارثية، ٦تا أدى باٟتكومة الفرنسية إذل انتهاج سياسة 
 إذل إعادة البناء ٦تا حتم عليها اللجوء إذل اليد العاملة ا١تهاجرة لسد النقص يف ىذا اجملاؿ.

ليتبٌت قواعد جديدة انبثقت عنها ىيئات جديدة إلدارة ا٢تجرة يف  نوفمبر02قانونجاء  1945أما يف سنة 
)ا١تكتب  Office National D’immigrationفرنسا ١تا بعد اٟترب العا١تية الثانية، وقد ركزت على إنشاء 
 Office Français de protection desالوطٍت للهجرة(، والذي انبثق عنو بعد سبع سنوات 

Refugies Apatrides .)ا١تكتب الفرنسي ٟتماية الالجئُت ا١تنفيُت( 
لتواجد نالحظ أف ىذا القانوف عمل على الفصل التاـ بُت التصريح باإلقامة والتصريح بالعمل، بالنسبة 

 2ا١تهاجرين اٞتدد داخل الًتاب الفرنسي.
أما ا١ترحلة ا١توالية فقد تأثرت سياسة ا٢تجرة أيضا يف فرنسا بالتطورات اليت حصلت على مستوى حقوؽ 
اإلنساف، وىذا نتيجة للكوارث اإلنسانية اليت خلفتها اٟترب العا١تية الثانية، وبتوقيع فرنسا على معاىدة جنيف 

انعكست مباشرة على سياسة ا٢تجرة، وىذا ٘تاشيا مع مضموف ا١تعاىدة، فقد أصبحت هتدؼ إذل ٟتقوؽ اإلنساف 
الًتكيز على اٞتانب اإلنساشل مع االحتفاظ باألولوية االقتصادية، وأيضا تعززت سياسة ا٢تجرة ببعض القيم مثل 

يف ىذه ا١ترحلة أيضا أف إدارة  اٟتق يف التساوي مع ا١تواطنُت األصليُت بالنسبة للمهاجرين. وما ٯتكن تسجيلو
ا٢تجرة يف مرحلة إعادة البناء اعتمدت أيضا على مقاربة موسعة ٘تثلت يف إشراؾ القطاع ا٠تاص يف إدارة تدفقات 
ا١تهاجرين، وىذا من خالؿ فتح الوظائف أماـ اليد العاملة ا١تهاجرة، ىذا ما أدى إذل تضاعف تدفقات اليد 

إلدارة الفرنسية على توقيع العديد من االتفاقيات لتوظيف اليد العاملة ا١تهاجرة مع العاملة ا١تهاجرة كما عملت ا

                                                           

. ٧78تيب سويعدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

، ترٚتة: مها البسطامي)كندا: حوارات حول الحكم المحلي ومناطق المدن الكبيرة في الدول الفدراليةراووؿ بليندنباخر، شاندرا باٝتا،  -2
 . 55(، ص 2007االٖتادات الفدرالية، 
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دولة من داخل وخارج أوروبا، وىذا ٘تاشيا مع التوسع وإعادة البناء االقتصادي الذي عرفتو فرنسا بعد هناية  16
 1اٟترب العا١تية الثانية.
وزيرا للداخلية يف  "نيكوال ساركوزي"د عُت ، فق جاك شيراك"ومع إعادة انتخاب " 2002أما يف سنة 

عهد شَتاؾ، وطفت إذل السطح من جديد قضايا ا٢تجرة واالندماج، ٦تا أدى إذل وضع تشريع يهدؼ إذل وضع 
حد للهجرة غَت الشرعية، ويف الوقت نفسو تشجيع ا٢تجرة الشرعية، ودعم سياسات االندماج داخل اجملتمع 

ا١تتعلق  2003نوفمرب  26الصادر بتاريخ  19 -11ه القوانُت ٢تذه الفًتة قانوف الفرنسي، وكاف من بُت أوذل ىذ
 ٔتراقبة ا٢تجرة واإلقامة واٞتنسية.

وتتمحور ىذه السياسة حوؿ دعم مشاركة ا١تهاجرين يف االنتخابات احمللية من خالؿ اقًتاح ٦تثلُت عنهم 
 وكذلك دعم ٘تويل ا١تساجد وإنشاء اجمللس اإلسالمي الفرنسي.

ونتيجة اإلحباط العاـ الذي خلفتو األحداث، عملت اٟتكومة  2005أما بعد أحداث الضواحي سنة 
 24يف  11 -09الفرنسية على إعادة النظر يف سياسة ا٢تجرة وذلك من خالؿ تبٍت مبادرة جديدة عرفت بقانوف 

 2ا١تتعلقة با٢تجرة واالندماج. 2006جويلية 
ركزت على مفهـو جديد يف سياسة إدارة ا٢تجرة  "نيكوال ساركوزي"ا إف ىذه السياسة اٞتديدة اليت أقرى

، واليت تركز على ا١تتطلبات االقتصادية أي ٔتعٌت أخر Immigration sélectionnéعرفت با٢تجرة ا١تنتقاة 
د من استقطاب ا١تواىب وا١تهارات من طاليب ا٢تجرة من البلداف غَت األوروبية. والقانوف يف حد ذاتو يهدؼ إذل اٟت

سنوات من  10سياسة دل مشل العائالت وطاليب اللجوء وتسوية وثائق اإلقامة للمهاجرين غَت الشرعيُت بعد فًتة 
 3اإلقامة يف فرنسا.

ومن خالؿ ما يلي سنحاوؿ أف نتطرؽ إذل أىم اإلجراءات واآلليات اليت تدير سياسة ا٢تجرة يف فرنسا، 
 رة وأيضا القوانُت وا٢تيئات ا١تسؤولة عن إدارهتا.وذلك من خالؿ معرفة أصناؼ الفئات ا١تهاج

 
 
 
 
 

                                                           

. ٧81تيب سويعدي، مرجع سبق، ص  - 1
 

2-Daniel chapala, op cit, p 11.  
3- Xavier Thierry, "Recent Immigration trends in French and Element for a comparison with 

united kingdom", population, 2004, vol 5, (2004) , p 635. 
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 اليد العاملة المهاجرة: -1

 وتنقسم إذل ما يلي:
1اليد العاملة المهاجرة األوروبية: - أ

 

يتعلق ىذا النوع من التأشَتات باألشخاص  - نوع التأشيرة الخاصة بالدخول
األوروبيُت الباحثُت عن العمل داخل فرنسا سواء 

 َتة.١تدة طويلة أو قص
 Office deمكتب ا٢تجرة الدولية  - الوكالة المسؤولة

migration international (OMI) 
 26لقانوف  24 -211اتفاقية شنغن ا١ترسـو  - اإلطار القانوني والتشريعي

 Schengen Agreement، 2003نوفمرب 
 اليد العاملة المهاجرة غير األوروبية: - ب

١تدة طويلة Work Visaالعمل  ٘تنح رخصة - نوع التأشيرة الخاصة بالدخول
 أو ١تدة قصَتة

 .(OMI)مكتب ا٢تجرة الدولية  - الوكالة المسؤولة

 (ANPEالوكالة الوطنية للشغل ) -
 .1998ماي  11قانوف ا١تهاجر  - اإلطار القانوني والتشريعي

االتفاقية الثنائية بُت تونس وفرنسا القانوف  -
13- 04- 2002. 

 -05 -31وفرنسا االتفاقية الثنائية بُت اٞتزائر -
2002 . 

2الهجرة ذات البعد العائلي:   -2
Family Migration 

بطاقة خاصة وعائلية تعد ٔتثابة تأشَتة  - نوع التأشيرة الخاصة بالدخول
 للدخوؿ.

 .(OMI)مكتب ا٢تجرة الدولية  - الوكالة المسؤولة
 .15 -12خاصة ا١تادة1945قانوف  - اإلطار القانوني والتشريعي

 .2000 أكتوبر 28قانوف ا١تهاجر -
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 Foreign student:1الطلبة األجانب  -3
تنقسم التأشَتات يف ىذا النوع إذل فئتُت: تأشَتة  - نوع التأشيرة الخاصة بالدخول

طويلة ا١تدى وتأشَتة قصَتة ا١تدى وتعرؼ أيضا بتأشَتة 
 06أما الطويلة ا١تدى فتتعدى Student Visaالدراسة
 أشهر. 

 الفرنسية يف البلداف األصلية للمهاجرين.السفارة  - الوكالة المسؤولة

الوكالة الفرنسية لًتقية التعليم والتكنولوجيا  -
EADUfrance 

 .2003 لسنة 15ا١تادة19 -11قانوف  - اإلطار القانوني والتشريعي

إنو وباإلضافة إذل إدارة سياسة ا٢تجرة واليت تتضمن كذلك ا١تهاجرين اٞتزائريُت، أين أصبحت ىذه اٞتالية 
ل حيز اىتماـ السياسيُت والقادة الفرنسيُت، والدليل على ذلك حضور اٞتزائر بشكل كبَت يف ٛتالت تشك

ا١تًتشحُت لالنتخابات الرئاسية يف فرنسا، وىو قرار من أجل تشجيع الناخبُت ذوي األصوؿ اٞتزائرية ا١تتواجدين يف 
ت جزائري رقم مهم وليس بالقليل يف معادلة فرنسا على ا١تشاركة يف االقًتاع وربح أصواهتم، ذلك أف مليوف صو 

 االنتخابات الفرنسية، وٯتكن أف يلعب دورا مؤثرا يف ترشيح كفة مرشح على آخر.
أف الفرنسيُت الذين  2012الستطالعات الرأي يف دراسة عاـ  إيفوب"ويف ىذا الصدد أكد معهد "

" باالنتخابات الرئاسية، على فرنسوا ىوالندوز "٭تملوف اٞتنسيتُت الفرنسية واٞتزائرية لعبوا دورا حاٝتا يف ف
"، بعد تصر٭تاتو العدائية ضد اٞتزائر، ورغبتو يف ٘ترير قانوف ٯتجد االستعمار نيكوال ساركوزيحساب خصمو "

 2الفرنسي.
رنسية نظرا ٢تذه األ٫تية اليت تلعبها اٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا وتأثَتىا على السياسة الفرنسية تسعى الدولة الف

يف كل مرة ٖتسُت وضع اٞتالية الوطنية يف فرنسا و٤تاولة االستعانة هبا يف االقًتاعات واالنتخابات ا١تصَتية للدولة 
 الفرنسية.

                                                           

.84مرجع نفسو، ص  - 1
 

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2017أفريل  21، يف سيؤثر اٞتزائريوف يف االنتخابات الرئاسية الفرنسية؟"العربية، "ك - 2
 

africa/2017/04/21-www.alarabiya.net/ar/north (15- 12- 2017.) 

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/04/21
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/04/21
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ومن بُت ا١تقومات السياسية، كذلك للجالية يف فرنسا العالقات ا١تتميزة اليت ٕتمع بُت البلدين وما عرفتو 
ارات اليت تباد٢تا رئيسا البلدين، وكذا كبار ا١تسؤولُت يف اٞتزائر وفرنسا خالؿ من أكثر من صعيد ال سيما بعد الزي

 1، واليت أفرزت فرص تعاوف مفيد للطرفُت يف إطار اللجنة الرب١تانية الكربى.*السنوات األخَتة
 . المحفزات المالية وسياسات التحويالت المالية للجزائريين المقيمين بالخارج: رابعالمطلب 

أحد العوامل وا١تقومات الرئيسية يف تفعيل دور اٞتالية سياسيا، فهو يؤثر يف انتماء  البعد االقتصادييعترب 
األفراد إذل اجملتمع الواحد، ويف تنظيم العالقات بينهم عن طريق تنظيم عالقيت اإلنتاج والتوزيع للموارد، وىو مؤشر 

ص ا١تتاحة ٢تم ١تمارسة النشاط االقتصادي، وتظهر أساسي ١تساواة ا١تواطنُت يف اٟتقوؽ من خالؿ تساوي الفر 
 ا١تقومات االقتصادية للجالية من خالؿ ما يلي:

 .للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الفرع األول: المحفزات المالية
 10الصادر يف  08 -06، ا١تعدؿ ٔتوجب قانوف رقم 2001الصادر يف أوت  03 -01ينص قانوف رقم 

 بقانوف االستثمار اٞتزائري، على عدـ التمييز بُت ا١تستثمرين احملليُت واألجانب، سواءا أكانوا ا٠تاص  2006يوليو 
 .2أشخاص مقيمُت، طبيعيُت أو اعتباريُت

قامت اٟتكومة اٞتزائرية بالعديد من التدابَت واليت من شأهنا تعزيز دور اٞتالية اقتصاديا  ويف ىذا الصدد
 3وا١تتمثلة يف:

ٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج الذين يرغبوف يف اإلقامة باٞتزائر أف يستفيدوا من أجهزة ٯتكن لشباب ا -1
سنة إذل  18ا١تساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة مع اإلشارة إذل أف ىذه األجهزة، ترافق الشباب البالغُت من 

ة أو مكاتب للهندسة سنة. يف عدة نشاطات منها الفالحة وإنتاج السلع وا٠تدمات وفتح عيادات طبي 35
 ا١تعمارية مثال.

                                                           

، وأخَتا زيارة 2012، فرنسوا ىوالند 2003، نيكوال ساركوزي 2003، جاؾ شَتاؾ يف مارس 2000فليقة إذل باريس زيارة الرئيس عبد العزيز بوت *
 . 2017ماكروف إمنواؿ 

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2014 -09 -04، ولد خليفة يدعو إلى احترام حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بفرنساالنهار،  - 1
 

https://www.ennaharonline.com  (28-03- 2017 .)  

ر الذي يف ىذا الصدد وفيما ٮتص قانوف االستثمار فإف أفراد اٞتالية حىت وإف كانوا ٭تملوف جنسية فرنسية مثال يطبق عليهم نفس قانوف االستثما
 . 49/ 51يطبق على اٞتزائريُت، وال تطبق عليهم قاعدة 

، ا٠تاص بقانوف االستثمار 2006يوليو  10الصادر يف  08 -06، ا١تعدؿ ٔتوجب قانوف رقم 2001الصادر يف أوت  03 -01قانوف  -2
 اٞتزائري. 

أٛتد او٭تِت، مرجع سبق ذكره. - 3
 

https://www.ennaharonline.com/
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ٯتكن كذلك ألعضاء اٞتالية الذين يرغبوف يف االستثمار باٞتزائر أف يستفيدوا من كل ا١تزايا ا١تتاحة  -2
للمستثمرين ا١تقيمُت باٞتزائر، علما بأف اٞتزائر ْتاجة ماسة إذل مهارات وكفاءات ورؤوس أمواؿ أبنائها ا١تهاجرين 

 قتصادية.لدفع عجلة تنميتها اال

لفائدة رعاياىا الذين يرغبوف يف التعامل معو، وسيكوف يف خدمة  2018تعتـز اٞتزائر فتح بنك بفرنسا سنة  -3
ا١تبادالت التجارية بُت اٞتزائر وفرنسا، مع اإلشارة إذل أف اإلجراءات لفتح ىذا البنك جارية، وسيكوف ىذا البنك 

 اٞتزائري بفرنسا فرعا لبنك اٞتزائر ا٠تارجي.

تزخر اٞتالية الوطنية با٠تارج بكفاءات ورؤوس أمواؿ وغَتىا من ا١تؤىالت ولعل التدابَت السابقة الذكر 
جاءت نظرا لكوف اٞتزائر ْتاجة إذل ىذه اٞتالية لالستثمار فيها ٔتا يف ذلك مع متعاملُت خواص، باإلضافة إذل 

ٞتالية كرأس جسر لتصدير منتجاهتا للخارج عموما اٟتاجة لالستفادة من كفاءاهتم العلمية والتقنية، كما تعترب ا
وإذل فرنسا على وجو ا٠تصوص يف إطار نشاطات تشارؾ فيها اٞتالية بفوائد مع مؤسسات جزائرية، وال سيما منها 

 ا١تؤسسات ا٠تاصة.

فقد أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي عن فتح أبواب الوكالة  للنقطة األولىبالنسبة 
أماـ اٞتالية يف ا٠تارج للحصوؿ  "كناك"والصندوؽ الوطٍت عن البطالة  أونساج"وطنية لتشغيل ودعم الشباب "ال

سنة  30إذل  18على قروض إلنشاء مؤسسات مصغرة. أما بالنسبة للشروط ا١تطلوبة، فيشًتط أف يكوف سن 
ائمة، ٔتا يف ذلك الكفيل ا١تتعاقد مناصب عمل د 3ويف حاؿ ما إذا تطلب االستثمار "أونساج"، بالنسبة لقروض 

سنة، ويشًتط أف يكوف سن ا١تستفيد  40يف ا١تؤسسة فإف اٟتد األقصى لسن ا١تسَت للمؤسسة ٯتكن أف يصل إذل 
. ويشًتط حيازة شهادة كفاءة مهنية يف ذات ٣تاؿ ا١تؤسسة ا١تنشأة أو مهارة "كناك"سنة بالنسبة ؿ 50و 30بُت 

تعبئة مسا٫تة شخصية بالعملة الصعبة على شكل حساب خاص يتطابق مع العتبة معًتؼ هبا يف ذات اجملاؿ، و 
 1الصغرى، بشرط عدـ االستفادة من أي مساعدة إلنشاء نشاط.

واليت تسمح ألعضاء اٞتالية باالستثمار يف اٞتزائر فقد ساىم ىذا التسهيل يف  النقطة الثانيةأما ٓتصوص 
مشروعا استثماريا يف ٥تتلف القطاعات باٞتزائر،  25 با٠تارج إذل إ٧تاز سعي بعض ا١تستثمرين اٞتزائريُت ا١تقيمُت

حيث سيتم إنشاء ىذه ا١تشاريع اليت تشمل ٣تاالت الصحة والتعليم والصناعات الغذائية والفالحة وتكنولوجيات 

                                                           

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:، اٞتزائر اليـو"الحكومة تقرر تمكين الجزائريين في الخارج من قروض "أنونساج" و"كناك""رصل بن ٤تمد،  - 1
 

www.eldjazaironline.net  (29 /12 /2017.)  

http://www.eldjazaironline.net/
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ىراف، مستغازل، اإلعالـ واالتصاؿ بكل من اٞتزائر العاصمة، وتيزي وزو، خنشلة، أـ البواقي، ّتاية، قسنطينة، و 
 تلمساف وسيدي بلعباس.

الذي بادر بو مكتب االستشارة اٞتزائرية "دياميد" يف إطار مشروع  -للمرة األوذل-تندرج ىذه ا١تشاريع 
 و٘تولو ا١تفوضية األوروبية.  "ميدافكو"

)اٞتزائر، الذي تبلغ تكلفتو مليوشل أورو يف تشجيع جاليات ثالث بلداف مغاربية  "دياميد"ويتمثل برنامج 
 ا١تغرب، تونس(، على االستثمار يف بلداهنم األصلية من خالؿ ضماف مرافقة ٢تم يف ٕتسيد مشاريعهم.

كما هتدؼ ا١تبادرة إذل ا١تسا٫تة يف التنمية االقتصادية احمللية وتعزيز النسيج ا١تقاواليت عرب دعم إنشاء 
 مؤسسات يف البلداف ا١تعنية.

ا للبالد ومن خالؿ كل اإلجراءات السابقة، تسعى إذل ا٬تاد اٟتلوؿ ا١تالئمة ٯتكن القوؿ أف السلطات العلي
لتجاوز الوضع ا١تارل واالقتصادي الصعب الذي ٘تر بو البالد، بعد الصدمة ا١تالية النإتة عن تراجع مداخيل ا٠تزينة 

" كذلك، أحمد أويحيىقا "العمومية، وتراجع احتياط صرفها من العملة الصعبة، ولعل تصر٭تات الوزير األوؿ ساب
، حوؿ البحث عن السبل الفاعلة الستقطاب اٞتالية "منتدى األفسيوا"خالؿ إشرافو على افتتاح أشغاؿ جامعة 

اٞتزائرية للمسا٫تة يف بناء ا١تنظومة االقتصادية للبالد، والذي لقي كذلك استحساف ا٠ترباء و٦تثلي اٞتالية نظرا ١تا 
طٍت من الناحية ا١تالية واالستفادة من التجارب وا٠تربات اليت تتميز هبا، ذلك أف توفَت ٯتكن أف تقدمو لالقتصاد الو 

 مناخ األعماؿ ا١تناسب من شأنو جلب ىذه القوة االقتصادية النائمة يف ديار الغربة.
 ويف ىذا الصدد البد من التطرؽ إذل التسهيالت اٞتمركية والنقل البحري واٞتوي اليت وضعتها السلطات 

 1ٞتزائرية، إضافة إذل قانوف الضرائب القاضي بإخضاع اٞتالية للضريبة على الدخل اإلٚتارل.ا

                                                           

 أنو يرغب يف إنشاء مشروع مستثمرة فالحية كبَتة إلنتاج اٟتبوب ٓتنشلة، ىذا الشاب ا١تقيم بفرنسا ينوي  "خالد سيد لوردي"يف ىذا الصدد قاؿ
 منصب شغل ويرى أف تشجيع اإلنتاج احمللي يعد الوسيلة الوحيدة لتخفيض الفاتورة الثقيلة للواردات اٞتزائرية من اٟتبوب. 40ا ال يقل عن إنشاء م

" الذي ٯتلك بتلوز )فرنسا( مؤسسة إل٧تاز شبكات األلياؼ البصرية فقد أكدت أنو يرغب من خالؿ مشروعو يف اٞتزائر توفَت "عادل برماتأما 
من منصب مباشر وغَت مباشر يف كل والية، باإلضافة إذل أنو يسعى من خالؿ ىذا ا١تشروع إنشاء مركز لتكوين اليد العاملة اٞتزائرية اليت يؤ  1000

 بكفاءاهتا.
خباري، نقال عن مشروعا استثماريا للتجسيد يف اٞتزائر"، قسم اٟتصاد اإل 25أخبار الشرؽ، "مستثمروف جزائريوف يف ا٠تارج يعرضوف :انظر في ذلك

 http://akhbarachark.dz/news/?p=41731(13-12-2017.)ا١توقع اإللكًتوشل:
 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2017أكتوبر  22"، ! اٟتوار، "ىذه ىي آليات تفعيل دور اٞتالية يف بناء االقتصاد الوطٍت... -1

http://elhiwardz.com/national/99961.)2017 -11-13( 

http://akhbarachark.dz/news/?p=41731
http://elhiwardz.com/national/99961
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باإلضافة إذل ذلك، صادقت دولة اٞتزائر على عدد من االتفاقيات ا١تتعددة األطراؼ، واإلقليمية الثنائية 
اٞتزائر، ٔتا يف ذلك مسألة  األطراؼ تضمن ٔتوجبها لألجانب وا١تواطنُت ا١تقيمُت با٠تارج حرية االستثمار يف

 1.*االزدواج الضرييب
بصفتها دولة شديدة التأثر بظاىرة ا٢تجرة إذل ا٠تارج، إذل عدة اتفاقيات دولية متعلقة  وتنتسب اٞتزائر

با٢تجرة الدولية وا١تهاجرين يف ا٠تارج، واليت من شأهنا إقحاـ ومشاركة اٞتالية الوطنية با٠تارج يف اٟتياة االقتصادية 
 منها:و 
واليت صادقت  :1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرىم لعام  -1

2)مت التطرؽ إليها سابقا(. 2005أفريل21عليها اٞتزائر يف 
 

، وىو ينص على التعاوف ا١تعزز 2005سار منذ سبتمرب  اتفاق الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر: -2
، على ىذا األساس، أنشئ فريق عمل معٍت "بالعدالة والداخلية"، واٗتذ طابعا رٝتيا بصفة "ٞتنة يف ٣تاؿ ا٢تجرة

 فرعية للشراكة"، يعمل فريق العمل حاليا على ٖتديد أولويات اٞتالية.

عقدت اٞتزائر اتفاقات ثنائية مع عدة دوؿ حوؿ مسألة ىجرة العمل والضماف  اتفاقيات الهجرة الثنائية: -3
3، وذلك تأمينا إلطار عمل قانوشل ٭تمي مواطنيها يف ا٠تارج، ومن ىذه االتفاقيات:االجتماعي

 

 
 
 
 
 

                                                           

ت االزدواج الضرييب: ىو فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس ا١تاؿ أو الدخل وقد أبرمت العديد من الدوؿ اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، شكل*
-ورل حجر عثرة أماـ تطور االستثمارات األجنبية، بل وامتدت آثارىا السلبية لتشكل هتديدا حقيقيا القتصاديات الدوؿ إشكالية االزدواج الضرييب الد

أين تفطنت الدولة اٞتزائرية كغَتىا من الدوؿ إذل ضرورة خلق واعتماد حلوؿ وطنية إذل جانب اٟتلوؿ االتفاقية لتجنب ىذه  -النامية منها خاصة
 آلثاره، ٘تحورت أساسا يف إعادة تكييف ا١تنظومة الضريبية وتبٍت ٚتلة من االمتيازات الضريبية التحفيزية. اإلشكالية والتصدي

: راجع في ذلك: "بالنظام القانوني لالستثمار  سعاد صاحل، "ا١تقومات اٞتبائية ٞتذب االستثمار األجنيب"، مداخلة يف إطار ا١تلتقى الوطٍت ا١توسـو
 .08، ص 2015نوفمرب  19/ 18جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، األجنبي في الجزائر"

وزارة ا٠تارجية اٞتزائرية، االستبياف ا١تشًتؾ بُت ا١تركز الدورل لتنمية سياسات ا٢تجرة وا١تنظمة الدولية للهجرة. - 1
 

.1990االتفاقية الدولية ٟتماية ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين وأفراد أسرىم  - 2
 

ألىم األحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بمسألة ىجرة األشخاص، مشروع التعاون حول المسائل المتعلقة عرض عام عزوز كاردوف،  -3
 .  2005، ا١تعهد اٞتامعي األورويب، باالندماج االجتماعي للمهاجرين والهجرة وتنقل األشخاص
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 اتفاقات خاصة بالضمان االجتماعي اتفاقات خاصة بالهجرة 
 بلجيكا -

 فرنسا -

 ليبيا -

 ا١تغرب -

 تونس -

 بلجيكا -

 فرنسا -

  اتفاقات الهجرة الثنائية حول االستثمار: -4

ية مع عدة دوؿ حوؿ قضية االستثمار وذلك تأمينا منها إلطار عمل عقدت اٟتكومة اٞتزائرية اتفاقات ثنائ
 1قانوشل يضبط االستثمارات يف اٞتزائر ومن ىذه االتفاقات:

 أثيوبيا -

 األرجنتُت -

 األردف -

 اسبانيا -

 أ١تانيا -

 اإلمارات العربية ا١تتحدة -

 أندونيسيا -

 إيراف -

 إيطاليا -

 البحرين -

 الربتغاؿ -

 بلغاريا -

 تونس -

 اٞتمهورية التشيكية -

 وب إفريقياجن -

 الد٪تارؾ -

 رومانيا -

 السوداف -

 سوريا  -

 السويد  -

 سويسرا  -

 الصُت -

 فرنسا -

 كندا -

 قطر -

 عماف -

 كوريا -

 الكويت -

 ليبيا -

 مارل -

 ماليزيا -

 مصر -

 ا١توزمبيق -

 النمسا  -

 النيجر  -

 نيجَتيا -

 اليمن -

 اليوناف -

 
 

                                                           

ألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية، مشروع التعاون الحماية القضائية للهجرة في الجزائر، مالحظات وتحليل معهد اعزوز كاردوف،  -1
 .2008حول المسائل المتعلقة باالندماج للمهاجرين والهجرة، وتنقل األشخاص 
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 المؤسسات الدولية المتعاملة مع الجاليات الوطنية: .5

 1ئل ا١تتعلقة با٢تجرة يف اٞتزائر نذكر:من ا١تؤسسات الدولية اليت تعاجل ا١تسا
 برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي يف اٞتزائر. -

مكتب منظمة العمل الدولية ا٠تاص باٞتزائر، اٞتماىَتية العربية الليبية، ا١تغرب وتونس. الكائن مقره يف  -
 اٞتزائر العاصمة.

جية للتعاوف بُت االٖتاد األورويب واٞتزائر من بعثة االٖتاد األورويب إذل اٞتزائر: ارتسمت أطر العمل االسًتاتي -
. 2010 -2007والربنامج اإلرشادي الوطٍت يف اٞتزائر لفًتة  2012 -2007خالؿ اسًتاتيجية دولة اٞتزائر لفًتة 

 -2007الصادرين عن االٖتاد األورويب. أما ا١تواضيع الرئيسية اليت ْتث فيها الربنامج اإلرشادي الوطٍت لفًتة 

2هي:، ف2010
 

 إصالح نظاـ العدؿ 

 النمو االقتصادي والوظائف 

 ٖتسُت ا١ترافق العامة األساسية 

يرتبط كل من ا١توضوعُت الثاشل والثالث، ا١تعنيُت بالنمو االقتصادي والوظائف وا١ترافق العامة األساسية على 
تحديث وكالة التوظيف التوارل با٢تجرة كقضية متشابكة يف سياؽ النمو االقتصادي والوظائف، يتمثل ا٢تدؼ ب

اٞتزائرية ْتيث تصبح قادرة على الربط بُت العرض والطلب يف سوؽ العمل، ويشكل ىذا األمر خطوة أساسية يف 
سبيل مكافحة تدفقات ا٢تجرة غَت النظامية وتوظيف األطر الرٝتية واٟتماية، أما ا٢تدؼ من األولوية الثالثة ا١تتعلقة 

ة فهو تعزيز مستويات الًتبية، وبشكل خاص تربية الشباب وىذا أمر ضروري يف بتحسُت ا١ترافق العامة األساسي
وبالتارل اٟتد من  ،سبيل ٖتسُت معدؿ توظيف الشباب، والتخفيف من البطالة يف أوساط ا٠تر٬تُت اٞتدد

 ضغوطات ا٢تجرة لدوافع اقتصادية واجتماعية.
الفاعلة ذات الصلة ا١تتواجدة باٞتزائر ويف ما يلي جدوؿ يوضح طرح السلطات الدولية وبقية القوى 

 للمبادرات ا١تتعلقة باٞتالية ا١تهاجرة.
 

                                                           

عرض عام ألىم األحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بمسألة ىجرة األشخاص، مشروع التعاون حول المسائل المتعلقة عزوز كاردوف،  -1
، مرجع سبق ذكره. تماعي للمهاجرين والهجرة وتنقل األشخاصباالندماج االج  

وزارة ا٠تارجية اٞتزائرية، االستبياف ا١تشًتؾ بُت ا١تركز الدورل لتنمية سياسات ا٢تجرة وا١تنظمة الدولية للهجرة، مرجع سبق ذكره. - 2
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السلطات الدولية وباقي القوى الفاعلة ذات الصلة في الجزائر وأىم المبادرات  :23جدول رقم
 المتعلقة بالجالية.

 الهدف التعاون المبادرة الوكالة 
ا١تعهد اٞتامعي 

 األورويب
مشروع البحث: التحرؾ 
ا١تشًتؾ من أحل دعم 
إعادة دمج ا١تهاجرين 
 العائدين يف بلدىم األـ

ٖتديد التحديات ا١ترتبطة هبجرة العودة اليت  غَت متوفر
يقـو هبا ا١تهاجروف اٞتزائريوف وقياس تأثَتىا 

 على عملية التنمية

برنامج األمم 
ا١تتحدة اإل٪تائي 

 يف اٞتزائر

مبادرة ا٢تجرة والتنمية 
فوضية ا١تشًتكة بُت ا١ت

األوروبية واألمم ا١تتحدة 
 -2008يف اٞتزائر 

2011 

مكتب فريق األمم 
ا١تتحدة يف اٞتزائر، 

بعثة االٖتاد األورويب يف 
اٞتزائر واٟتكومة 

 اٞتزائرية

دعم القوى الفاعلة الصغَتة للمسا٫تة يف 
بلد منشأ  61الربط بُت ا٢تجرة والتنمية يف 

 ية فهي:معُت. أما اجملاالت اليت ٖتتل األولو 
اٟتواالت ا١تالية اليت يرسلها  - أ

 ا١تهاجروف.

 جاليات ا٢تجرة. - ب

 إمكانيات ا١تهاجرين.-ج
 حقوؽ ا١تهاجروف.-د

الوكالة الفرنسية 
للتنمية ووزارة 

ا٢تجرة واإلدماج 
وا٢توية الوطنية 
 والتنمية التضامنية

إنشاء موقع إلكًتوشل يبُت 
تكاليف إرساؿ اٟتواالت 

 ؿ ا١تالية من ٣تموعة الدو 

WWW. 
Envoidargent. 

Org 
 

٣تموعة من ا١تصارؼ 
وا١تكاتب ا١تختصة يف 

 نقل اٟتواالت 

توفَت ا١تعلومات حوؿ تكاليف إرساؿ 
اٟتواالت وشروطها بُت فرنسا ودوؿ معنية، 
ْتيث يتمكن األشخاص من االختيار بأكرب 

 قدر ٦تكن من اٟترية وا١توضوعية 
ا١تؤسسة ا١تالية و/ أو الوسيلة األنسب 

إلرساؿ رأٝتا٢تم مع التقيد بشروط األمن 
 والسرعة والكلفة.

 ا١تعهد اٞتامعي األورويب وبرنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي يف اٞتزائر نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:المصدر: 

https://www.envoidargent.fr 

 التحويالت المالية للجزائريين المقيمين في الخارج نحو التنمية االقتصادية.الفرع الثاني: سياسات توجيو 
مليار  02ما يقارب  يستقبلتعد اٞتزائر من أىم الدوؿ ا١تصدرة للمهاجرين، ما جعل االقتصاد الوطٍت 

صاد من الناتج احمللي ا٠تاـ، وإذا أخذنا أف االقت %02 ، حيث ٘تثل ىذه األمواؿ نسبة2010دوالر يف سنة 

https://www.envoidargent.fr/
https://www.envoidargent.fr/
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، فإف التحويالت ا١تالية للمهاجرين تأيت يف ا١ترتبة الثانية من حيث %90اٞتزائري يعتمد على عوائد البًتوؿ بنسبة 
 أ٫تيتو، باعتبارىا ا١تصدر الثاشل للعملة الصعبة يف اٞتزائر.

الذين عادوا  إف التحويالت ا١تالية للمهاجرين تتكوف من مدخرات ا١تهاجر ا١تقيم با٠تارج، وأجور ا١تتقاعدين
إذل أرض الوطن وٖتوؿ أموا٢تم من طرؼ صناديق التقاعد با٠تارج، وتستحوذ البنوؾ اٞتزائرية على النسبة األكرب 
من ىذه التحويالت نتيجة وجوب على ا١تستفيد أف يكوف لو حساب جاري من أجل استقباؿ ىذه األمواؿ، 

2012.1مليوف دوالر سنة  1.6 ْتجم ٖتويالت تقدر بفبنك اٞتزائري للتنمية احمللية يأيت يف ا١ترتبة األوذل
 

من خالؿ دراسة أجريت عن خصائص ا١تهاجر يف التحويل، استخلصت أف ا١تهاجر اٞتزائري تكوف 
 أورو. 1000، ومتوسط ٖتويالتو يفوؽ %16ٖتويالتو سنوية بنسبة 

امة توجو إذل االستثمار من أما بالنسبة الستخداـ ىذه األمواؿ يف االقتصاد اٞتزائري، فنجدىا بصفة ع
خالؿ إنشاء مؤسسات صغَتة ومتوسطة يف ٚتيع القطاعات، حيث ٧تد أف قطاع التصنيع يأيت يف ا١ترتبة األوذل، 
وىذا حسب تقارير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، أين يستقطب ىذا القطاع استثمارات ا١تهاجرين بقيمة 

)اٞتالية( بالتكنولوجيا  اٟتديثة خالؿ فًتة اقامتها با١تهجر، ما زاد من  إستثمار، نتيجة ٖتكم ىذه االخَتة 17
 حجم تطلعاهتا ا١تستقبلية للتوجهات االستهالكية على ا١تستوى الوطٍت.

وثاشل اىم قطاع مستقطب ألمواؿ اٞتالية اٞتزائرية يف ا٠تارج، ٧تد كل من قطاع ا٠تدمات وقطاع البناء  
توارل، وىذا راجع العتبار ىذين القطاعيُت من بُت االحسن من حيث ا١تردودية مشروع على ال 11و  12بقيمة 

 .2يف اٞتزائر
اما بالنسبة ٟتجم ٖتويالت ا١تهاجرين  ا١توجهة  لالستثمار حسب كل قطاع نالحظ اف اٞتزء االكرب من 

العاملة ا١تاىرة، اليت  امواؿ ا١تهاجرين يأخذىا القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع اسعار اآلالت ا١تستعملة و اليد
٭تتاجها ىذا النوع من االستثمارات، والشيء اال٬تايب يف ىذه العملية ىو اف ا١تهاجر اٞتزائري يعمل على نقل 
التكنولوجيا، اذ تعد ىذه االخَتة كعامل يكسبو ميزة تنافسية يف السوؽ اٞتزائرية، وتشغل ىذه ا١تشاريع حسب 

عامل ، ويأخذ كل من القطاع الصناعي و 1450، حوارل 2016ستثمار لسنة تقرير الوكالة الوطنية لتطوير اال
 عامل.1100البناء اكرب حصة منها ب

                                                           

1-EADU Erance Nation unies commission économique pour l’Afrique migration international 

et développement en Afrique du nord 2007.   

. 141عبد النور بلميموف، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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يعمل كذلك القطاع الصناعي والذي حصد اكرب نسبة من التشغيل يف مؤسسات ا١تهاجرين العائدين على 
 تطوير ا١تؤىالت للعامل اٞتزائري ومواكبتو للتطور التكنولوجي العا١تي.

وباإلضافة اذل تسجيل مشاريع اخرى غَت مسجلو على مستوى الوكالة، مثل اٟتالت التجارية واليت ىذا 
 1با١تئة من حجم ا١تهاجرين العائدين.33يشتغل هبا حوارل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .144مرجع نفسو، ص  - 1
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للمشاركة السياسية  المحددةاالستراتيجيات االجتماعية والثقافية : المقومات و المبحث الثالث
 زائرية في فرنساالج للجالية

للنهوض باٞتالية اٞتزائرية عن ا١تقومات القانونية والسياسية واالقتصادية،  ال تقل أ٫تية ا١تقومات االجتماعية
إضافة إذل ا١تقومات الثقافية واليت ٘تثل أىم ركائز  للجالية، واٟتمائيفهي تشكل اإلطار التشريعي واألخالقي 

 ولة.اٞتالية يف مسارىا السياسي داخل الد

وكانت اٞتزائر من بُت الدوؿ السباقة إذل تدعيم اٞتالية اجتماعيا وثقافيا باعتبارىا جزء ال يتجزأ من 
ا١تواطنُت األصليُت للدولة. وعليو  ومن اجل التعرؼ على ىذه ا١تقومات سنحاوؿ عرضها من خالؿ ا١تطالب 

 االربع ا١توالية كالتارل: 
 ن السكن في الجزائر.استفادة الجالية م حق :المطلب االول

قامت وألوؿ مرة وزارة السكن والعمراف وا١تدينة بتحديد كيفيات اقتناء السكن الًتقوي العمومي يف اٞتزائر 
 لفائدة أفراد اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج يف إطار اإلجراءات اليت اٗتذىا رئيس اٞتمهورية.

اٞتزائرية أف تلك السكنات موجهة للمواطنُت غَت  وأوضحت الوزارة يف مذكرة مصلحية موجهة للجالية
ا١تقيمُت )يف اٞتزائر(، الذين ال ٯتلكوف أو دل ٭تصلوا بصفة مالؾ ال ىم وال أزواجهم بالًتاب الوطٍت، على عقار 
لالستعماؿ السكٍت باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة أو قطعة أرض للبناء. والذين دل يستفيدوا من مساعدة 

ويف ىذا الصدد ٬تب على ا١تعنيُت باألمر تقدصل ملف طلب اٟتصوؿ  1ن الدولة القتناء أو بناء مسكن.مالية م
 على سكن ترقوي عمومي إذل ا١تؤسسة الوطنية للًتقية العقارية.

يشَت ىذا االجراء، والذي سيعرؼ تعميما واسعا على أفراد اٞتالية الوطنية إذل أف التسجيل األورل للطالب 
م عرب األنًتنيت ليسلم لو بعدىا وصل إيداع مع رقم التسجيل وكلمة مرور من أجل متابعة واستكماؿ ٬تب أف يت

 طلبو.
غرؼ  04أو  ²ـ80غرؼ ٔتساحة  03اختيار نوع مسكنو بُت كما ٯتكن لطالب السكن الًتقوي العمومي 

 .%05 مح يف حدودامع ىامش تس ²ـ 120ٔتساحة غرؼ  05أو ²ـ 100ومساحة 

                                                           

الشروؽ، "ىذه الشروط استفادة أفراد اٞتالية من السكن"، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: - 1
 

https://www.echoroukonline.com (01 -04- 2018  .)  

https://www.echoroukonline.com/
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ٮتص أسعار ىذه السكنات فقد أوضحت الوزارة أف ٖتديد سعر السكن الًتقوي العمومي، يتم  أما يف ما
ا١تتضمن كيفيات حساب سعر التنازؿ ا١تنشور يف اٞتريدة الرٝتية  2016سبتمرب  11طبقا للقرار الوزاري ا١تؤرخ يف 

 1احملددة للمؤشرات ا١ترجعية ٟتساب السعر. 2016أكتوبر  23ا١تؤرخة يف  62رقم 
العقارين باالستفادة من نفس  للمرقُتاقرت الوزارة الوطنية لًتقية التجارة ا٠تارجية، أف اٟتكومة ٝتحت  

االمتيازات ا١تمنوحة للمصدرين وا١تستثمرين الذين يصدروف السلع وا٠تدمات إذل خارج البالد لتحصيل العملة 
راضي اٞتزائرية للجالية اٞتزائرية يف ا٠تارج عرض السكنات اليت ينجزوهنا على األ للمرقُتالصعبة، حيث ٯتكن 

وبيعها مثل ما تباع السلع وا٠تدمات يف ا٠تارج واالستفادة من نفس التسهيالت مثل اإلعفاء من الضرائب 
 . *والرسـو

وهبذا فإف اٟتكومة تشجع ا١ترقُت على التقرب من ا١تغًتبُت وعرض السكنات لبيعها بالعملة الصعبة، ضمن 
لدى أحد البنوؾ اٞتزائرية، حيث يدفع ا١تشًتي اٞتزائري القاطن خارج حدود البالد ٙتن  بتوطُتارجية عقد ٕتارة خ

سكنو بالعملة الصعبة، ويسحب ا١ترقي نصف ا١تبلغ بالدينار ونصفة بالعملة الصعبة، مثل ما ىو مطبق على باقي 
 2.**ا١تصدرين الذين يبيعوف سلعا وخدمات يف السوؽ الدولية

ذا القرار يعرب ويكشف عن النية الواضحة للحكومة لتحقيق مطلب اٞتالية للحصوؿ على سكن، إف مثل ى
علما أف فكرة السكنات للمهاجرين كانت مطروحة منذ سنوات ومت عقد اجتماعات بُت اللجاف ا١تكلفة ٔتتابعة 

 ا١تلف بُت وزارة السكن ووزارة ا٠تارجية، ووزارة ا١تالية.
 
 
 

                                                           

 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:LPP" ،09- 01- 2018اإلذاعة اٞتزائرية، "ىذه ىي الشروط استفادة اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج من سكنات -1
www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180109/130741.html)2018-02-02( . 

رج الوطن، إف ىذه اإلجراءات ليست جديدة وموجودة يف التشريع ا١تنظم للتجارة ا٠تارجية، لكنها دل تكن معلومة لدى ٚتهور ا١ترقُت وحىت الزبائن خا*
 مصادر جديدة للعملة الصعبة، فعلت وزارة التجارة ىذه التسهيالت وأٟتقت قطاع السكن ؤتا أف ظرؼ األزمة االقتصادية وا١تالية جعل اٟتاجة إذل

 بباقي القطاعات األخرى اليت ٯتكن أف ٕتلب مداخيل إضافية للخزينة العمومية.
 

با١تائة من قيمة  80ود ٯتكن للراغبُت يف االستفادة من ىذه الصيغة السكنية اٟتصوؿ على قرض بنكي من القرض الشعيب اٞتزائري، يصل حد**
من التكلفة اإلٚتالية للشقة، ويلـز ا١تستفيد بدفع أقساط القرض شهريا وبالعملة الصعبة من قيمة  %20السكن، على أف يدفع ا١تعٍت على األقل نسبة 

 سنة. 65الراتب، يف وقت يلـز ا١تستفيد بدفع القيمة اإلٚتالية قبل بلوغ سن 
"، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2018فيفري  10عقاريُت عرض سكناهتم على اٞتالية، اٟتوار، "السماح للمرقُت ال - 2

 

http://elhiwardz.com/national/113688/ (02-04- 2018.)  
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 الجثامين.  لنقلالقنصليات الجزائرية ب صناديقداث الثاني: استح المطلب
 18، شروعها يف التكفل بنقل جثامُت أفراد اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج عرب أكدت سفارة اٞتزائر بفرنسا

مركز قنصليا يف فرنسا، شرط أف يثبت أف ا١تتويف من فئة ا١تعوزين أو الذين يعيشوف وضعا ىشا يف حُت تتوجو الفئة 
اب سخرى لالكتتاب للتأمُت على مراسيم اٞتنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمُت )األ

 أورو بالنسبة للعائالت الكبَتة. 100بلغ يف حدود ا١تأورو سنويا، ويكوف  25( بقيمة رٔتدينة نيو 
ا١تغًتبُت اٞتزائريُت إذل أرض الوطن  وأوضحت سفارة اٞتزائر يف فرنسا أف قرار التكفل ينقل اٞتثامُت بنسبة

للمهاجرين أف األمر ٮتص  18، حيث أكدت ا١تراكز القنصلية اؿ2017جاء وفقا ١تا ينص عليو قانوف ا١تالية 
، وىو ريف النقل بعد دراسة مسبقة للطلبا١تعوزين واألشخاص يف وضع ىش، حيث تتكفل القنصليات ٔتصا

لسفارة يف فرنسا بُت األمُت العاـ لوزارة الشؤوف ا٠تارجية ورؤساء ا١تراكز القرار الذي اٗتذ عقب اجتماع ٔتقر ا
لتطبيق القرار الذي يعد ٔتثابة مطلب واسع من قبل أفراد  اعتماداتالقنصلية يف أوروبا، حيث مت فتح حساب 

ة بدفن ا١تسلمُت يف واليت اشتكت من غالء كلفة نقل اٞتثامُت إذل اٞتزائر للدفن مقابل قلة ا١تربعات خاص ،ةيالاٞت
 1.أو إقداـ السلطات على حرؽ اٞتثث ا٠تارج

رئيس ٞتنة الشؤوف ا٠تارجية للتعاوف واٞتالية باجمللس الشعيب  "نور الدين بلمداح"ويف ىذا الصدد أكد  
التكفل بنقل -الوطٍت استبعاده على أف ٭توؿ الظرؼ االقتصادي الذي تعيشو البلد دوف إمكانية تطبيق القرار

، ورفضو أي مهورية خالؿ اجتماع ٣تلس الوزراءمذكرا بالتزامات رئيس اٞت -مُت اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارججثا
 خانة، ْتكم أف نقل جثامُت ا١تغًتبُت يصب يف 2017تقليص يف ا١تساعدات االجتماعية يف إطار قانوف ا١تالية 

لتنتهي معاناة العائالت الفقَتة  2يف الداخل وا٠تارج. التضامن الوطٍت ويف إطار ا١تساعدات اليت تقـو هبا الدولة
 واٟتراقة )ا١تهاجروف غَت الشرعيُت(.

ديد كل بطاقة الغ رمزية تدفع عند استخراج أو ٕتستحداث صندوؽ على مستوى القنصليات ٯتوؿ ٔتبكما ا
 إذل أرض الوطن. ١تساعدة حاملي ىذه البطاقة على نقل جثامُت ذويهم -الصندوؽ-قنصلية، أي ٗتصص أموالو

 

                                                           

البة بتأمُت لدى شركات التأمُت"، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:الفئات األخرى مط -البالد: "٣تانية نقل جثامُت ا١تهاجرين ٗتص ا١تعوزين فقط - 1
 

http://www.elbilad.net/article/detail?titre69534 (.2018 -02- 01تاريخ التصفح:)   

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2016أكتوبر  17"، 2017ًتبُت ا١تعوزين بداية من صوت األحرار، "بلمداح: الدولة تتكفل بنقل جثامُت ا١تغ - 2
 

http://sawtalahrar.net/index.php/(15-01-2018.) 
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 الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج. الصيفيةالجامعة  برنامج :المطلب الثالث
أف اٞتزائر تدفع إذل األماـ من أجل االستفادة من الكفاءات الوطنية يف  "عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس أكد 

ر ا١تارل يف شىت القطاعات، ويف أوؿ افتتاح ا٠تارج يف ٣تاالت البحث العلمي واالخًتاع التكنولوجي واالستثما
للجامعة الصيفية بإقامة ا١تيثاؽ باٞتزائر. قدمت الدولة إذل أعضاء اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج رسالة تؤكد فيها 

 .بأف اٞتزائر ْتاجة إذل كفاءات وطنية ٖتسن التسيَت وإدارة األعماؿ وتتقن وسائط تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ
دامت اٞتامعة الصيفية مدة أسبوع كامل، حيث شهدت قدـو جزائريوف من ٥تتلف أ٨تاء العادل، من أجل 

اٞتامعة الصيفية ندوات وورشات عمل  االحتكاؾ. وتضم ىذهخلق فضاء للتشاور والتبادؿ، وكذا فرصة للتعاوف و 
قة ٔتختلف االقًتاحات ويف شىت الية اٞتزائرية با٠تارج من خالؿ مداخالت مرفو اٞتحوؿ انشغاالت وقضايا 

عالوة على ٖتديد آليات الشراكة بُت اٞتمعيات،  ،اجملاالت من بينها االقتصادية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
مشارؾ ٦تثلُت عن اٞتالية من بينهم  490حوارل *،2009صنفت ىذه اٞتامعة الصيفية األوذل من نوعها يف جويلية

 1جزائريُت من كندا.05وكذا  ،من تونس 50من إسبانيا و 20فرنسا وجزائري قادما من  250
وبعد اختتاـ ىذه اٞتامعة أعلنت وزارة التضامن الوطٍت واألسرة واٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج، عن إقرار 

اليت ٗتص تنظيم جامعات دائمة طواؿ أياـ السنة هتتم بالعرض وا١تناقشة لعدة مواضيع تتطرؽ جملموعة من القضايا 
اإلسالـ، وا١ترأة، مسا٫تة ا١تهندسُت با٠تارج يف تطوير قطاع البناء باٞتزائر، وىي مواضيع من شأهنا إشراؾ أبناء 

 2اٞتالية يف ا١تهجر يف القضايا الوطنية.
أما ٓتصوص مشاركة اٞتمعيات النشطة يف ا٠تارج، فإف مثل ىذه اللقاءات تشجع بإعداد شبكة معلوماتية 

صداقات وعالقات تعاوف مع نظَتهتا داخل الًتاب الوطٍت  بطدد اٟتقيقي ٢تذه اٞتمعيات مع ر لتحديد الع
لتوسيع ٣تاؿ نشاطها داخل وخارج الوطن، وىي النقطة  اللتعارؼ على نشاطاهتا. ودل ال توحيد العمل فيما بينه

رة للتعريف باىتماماهتم وكيفية اليت القت استحساف ا١تشاركوف من ٦تثلي اٞتمعيات اللذين زاروا اٞتزائر ألوؿ م
نقل ا٠تربة والتجربة، باإلضافة إذل نقل الصورة اٞتديدة عن الوطن األـ ١تن  :مساعدة الوطن يف عدة ٣تاالت منها

على وجوب اإلسهاـ كل حسب ٗتصصو يف تنمية  حثهمدل يسعفهم اٟتظ للمشاركة يف فعاليات اٞتامعة، و 

                                                           

 "تاريخ جغرافية اٞتزائر" و"الًتاث غَت ا١تادي: ا١توسيقى واآلداب"يتمحور النقاش حوؿ مواضيع "اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة با٠تارج"، "الشراكة اٞتمعوية"، *
، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2009 -07 -22جزاير س، ، ليلى ع، "افتتاح أوؿ اٞتامعة الصيفية ا٠تاصة باٞتالية الوطنية ا١تقيمة باٞتزائر" - 1

 

djazairess.com/searchhttps://www.       (01-01-2017. ) 
جامعة دائمة ومفتوحة"، جزائر س. نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:–نواؿ ح، "اختتاـ اٞتامعة الصيفية للجالية اٞتزائرية با٠تارج  - 2
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اليت سًتافق  "بالدي الجزائر"واحملاضرات سيتم نقلها عرب صفحات ٣تلة  أف توصيات كل الورشات البالد. علما
 ا١تشاركُت يف رحلة العودة لعرض على كل أبناء اٞتالية يف كل القارات.

مع العلم أف فعاليات اٞتامعة الصيفية السابقة الذكر اختتمت برحلة سياحية إذل عدة معادل أثرية 
تعرؼ أوال على الوطن األـ، وفتح فضاءات النقاش يف عدة قضايا، باعتبار أف وسياحية بوالية تيبازة، وىي فرصة لل

ا١تشاركُت ىم طلبة جامعيُت ودكاترة وباحثُت لبوا نداء الوطن يف كل ا١تناسبات، عاقدين العـز على مد يد العوف 
لى مدى ع باالطالعللوطن وا١تسا٫تة كل حسب ٗتصصو يف عدة قطاعات خاصة بعد أف ٝتحت ٢تم اٞتامعة 

 تقدـ وعصرنة عدة قطاعات.
ضافة إذل أنو مت االتفاؽ على فتح موقع إلكًتوشل يكوف ٔتثابة طريق مفتوح بُت الضفتُت، يضم كل إ

ىذا وقد قدـ  .ا١تعلومات ا١تتعلقة بالقضايا الداخلية احمللية خاصة االستثمار ومدى تقدـ ا١تشاريع داخل الوطن
ا يتعلق بفتح مركز للشباب البطاؿ بوالية الشلف لتدريبهم على بعض ا١تهن يف ا١تشاركوف ٣تموعة اقًتاحات منها م

الفرنسية، باإلضافة إذل تنظيم عدة زيارات سياحية  "بولوا"مدينة و  "شلفال"إطار توأمة بُت عاصمة الوالية 
 1اٞتزائر.دل يسعفهم اٟتظ يف زيارة و ألبناء اٞتالية الكتشاؼ الوطن األـ خاصة ١تن ولدوا خارج الوطن 

 يم اللغة العربية واألمازيغية.علتالسياسة االسالمية الجزائرية في فرنسا و : الرابع المطلب

تعد السياسة االسالمية يف فرنسا وتعليم اللغة العربية واالمازيغية من اىم ا١تقومات االساسية والضرورية، 
لتهم االصل واٟتفاظ على دينهم و لغتهم بل واليت من شأهنا ربط أبناء اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج بدو 

واحيائها، ذلك اف االنتماء اذل الوطن وتكوين مفهـو ا١تواطنة لذى ابناء اٞتالية يبدأ من بناء نسيج متُت للهوية 
 الوطنية اٞتزائرية وا١تتكونة من معادلة اللغة والدين 

ينية ا١توجهة لفائدة ابناء اٞتالية الوطنية سنحاوؿ من خالؿ ىذا ا١تطلب التعرؼ على ا١تقومات اللغوية والد
 با٠تارج عموما، ويف فرنسا على وجو ا٠تصوص ضمن الفرعيُت ا١تواليُت:

 ول: السياسة االسالمية الجزائرية في فرنساالفرع األ
اٞتالية اٞتزائرية  رنسا با٠تصوص تتمحور حوؿ الدفاع عن مصاحلسياسة اٞتزائر إزاء ا٢تجرة يف ف كانت

اتحادية جبهة التحرير "ؿ امتدادواليت ىي ، "روباو "ودادية الجزائر في أوذلك عرب  ،ا واقتصاديا وثقافيااجتماعي
 حيث، السياسية الدينية اإلسالمية""اليت قادت حزب التحرير يف فرنسا. ومن بُت ىذه السياسات ا " بفرنسا

                                                           

موقع نفسو. - 1 
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خاصة يف  ،ة واإلسالمية ألفراد جاليتنا با٠تارجتعمل اٞتزائر منذ القدصل إذل غاية يومنا ىذا على احملافظة الديني
 1جزء ال يتجزأ عن ا٢توية اإلسالمية. تعتربىافرنسا، حيث 

اٞتزائر توجيو ا١تئات من األئمة اٞتزائريُت با٠تارج عموما وفرنسا على  اومن بُت ىذه السياسات اليت تنتهجه
تتمثل يف التأطَت الديٍت  ،"مهمة خاصة"كماؿ منابر ا١تساجد األوروبية، من أجل است باعتالئهموجو ا٠تصوص 

ألفراد اٞتاليات اٞتزائرية با٠تارج، وٖتصينها من ٚتيع االخًتاقات والتيارات ا١تتشددة إذل جانب الوعظ واإلرشاد 
وإمامة ا١تصلُت، سواء يف إطار مهمة خدمة مساجد ١تدة أربع سنوات أو يف إطار مهمة سنويا تزامنا مع الشهر 

 2الفضيل.
دورة تكوينية استفاد  اختتاـخالؿ إشرافو على  "عيسى محمد"وقد أوضح وزير الشؤوف الدينية واألوقاؼ 

ال األئمة ا١تنتدبُت يف ا٠تارج  دور حوؿ الثقافة الفرنسية، أف باريسمسجد منها األئمة ا١تنتدبُت إذل فدرالية 
ة اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج واٟتفاظ على يالاٞت يف جانب التأطَت الديٍت، وإ٪تا يتعدى ذلك إذل ٖتصُت ينحصر

ة يالدينية الوسط ومرجعتيوا١ترجعية الدينية اٞتزائرية، معتربا أف ىذا التحصُت ٔتثابة مسا٫تة يف الدفاع عن الوطن 
صورة  تطاؿخاصة يف ظل موجة التشويو اليت  "الهدامة"خاصة لدى أبناء اٞتالية ٟتمايتهم من ٥تتلف األفكار 

 اإلسالمي يف الغرب عموما. الدين
ويف ىذا السياؽ تلح السياسة الدينية اٞتزائرية من خالؿ وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ على ضرورة 
التكوين ا١تستمر لألئمة اٞتزائريُت با٠تارج وتفعيل دورىم من أجل ا١تسا٫تة يف نشر الصورة اٟتقيقية للدين 

 هتدؼ إذل إعادة خريطة العادل اإلسالمي. "إرىاصات"اإلسالمي خاصة يف سياؽ تسجيل 
تكوين اإلماـ ركيزة أساسية يف مواجهة التحديات ا١تعاصرة وٖتسُت اجملتمع اٞتزائري داخليا وخارجيا  يعد

اوؿ الدخوؿ إذل اٞتزائر يف غطاء عمل كنائسي. واليت ٖتومثاال على ذلك "االخًتاقات الفكرية التنصَتية" اليت 
 3وا١تذاىب العقائدية اإلسالمية اٞتزائرية لألفراد داخل وخارج الوطن.ستأثر على األفكار 

                                                           

، نقال عن ا١توقع االلكًتوشل: 2017 -08 -22سعدي بزياف، "السياسة اإلسالمية اٞتزائرية يف ا١تهجر، فرنسا ٪توذجا، البصائر"،  - 1
 

http://elbassair.org/2017/08/22/    (15-11-2017.) 
نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: 2015ماي  15ٟتوار، "أئمة جزائريوف حراقة با١تهجر"، ا  -2

 

 (15 -04 2017.) http://elhiwardz.com/featured/18558/ 
 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: 2015 -01 -01ٖتصُت اٞتالية اٞتزائرية،  اإلذاعة اٞتزائرية، الوزير ٤تمد عيسى يشدد على دور األئمة ا١تنتدبُت يف -3

www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150101/24813.html (15-03 - 2017.) 

http://elbassair.org/2017/08/22/
http://elbassair.org/2017/08/22/
http://elhiwardz.com/featured/18558/
http://elhiwardz.com/featured/18558/
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150101/24813.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150101/24813.html
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وقد أجرت الدولة الفرنسية يف ىذا اجملاؿ إخضاع األئمة اٞتزائريُت ا١تنتدبُت إذل فرنسا، للًتبص يف عدد من 
م، ٦تا قبل تعيينهم يف مناصبه "شهادات جامعية في العلمانية"كنهم من اٟتصوؿ على الفرنسية ٘تاٞتامعات 

 ندماج جيد.السيوفر ضماف 
تركز االتفاقية على التكوين التحضَتي لألئمة اٞتزائريُت ا١تنتدبُت إذل فرنسا، يف إطار العمل على إعادة 
االعتبار ١تسجد باريس ومعهد الغزارل. باإلضافة إذل تبادؿ ا٠تربات الثقافية واٞتامعية بُت البلدين ١تواجهة استغالؿ 

)جاءت االتفاقية تجسيدا لنتائج اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة ٞتماعات اإلرىابية اإلسالـ من قبل ا
 الفرنسية(. -المستوى الجزائرية 

إماما ٠تدمة ا١تساجد يف أوروبا خاصة يف فرنسا،  120سنوات حوارل 04تعهدت اٞتزائر بإرساؿ كل 
للمجلس األعلى للديانة اإلسالمية بفرنسا بطلب يعملوف يف ا١تساجد اليت تؤطرىا فدرالية مسجد باريس التابعة 

( ماليُت أورو سنويا ١تساعدة اٞتمعيات الدينية بأرض 04من ىذه الدوؿ. باإلضافة إذل أف اٞتزائر ٗتصص أربعة )
 ا١تهجر.

اٞتالية اإلسالمية، واحًتاـ  العداء ضدتنامي  على العمل ١تواجهة -اٞتزائر وفرنسا-مت االتفاؽ بُت البلدين 
 1لدين اإلسالمي يف ظل التعايش الودي بُت الديانات.ا

 الفرع الثاني: تعليم اللغة العربية واالمازيغية ألبناء الجزائر في فرنسا
ألف تلميذ  35إف مصلحة تعليم اللغة والثقافة األصلية تقدـ دروسا يف اللغتُت العربية واألمازيغية لنحو

مدرس من أصل جزائري، ذلك أف كافة ا٠تدمات  400ـو بتأطَتىم يزاولوف دراستهم يف ا١تدارس الفرنسية، ويق
ماليُت أورو ٢تذا  04البيداغوجية ا١تمنوحة يف ىذا اإلطار يتم التكفل هبا من قبل اٞتزائر اليت ٗتصص سنويا 

 رض.غال
بفرنسا يف  ، تسهر على تربية أبناء جاليتنا2001ا١تدرسة الدولية اٞتزائرية بباريس اليت فتحت أبواهبا سنة  اف

 112يف الطور االبتدائي و 244تلميذ من بينهم  ٥427تتلف أطوار التعليم حيث تضم ىذه ا١تدرسة الًتبوية 
 تلميذا يف الطور الثانوي. 71تلميذ يف الطور ا١تتوسط إذل جانب 

                                                           

نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل: 2015 -10 -14ة" على أئمة اٞتزائر يف فرنسا". اٞتزائرس، أنيس ف، "باريس تفرض شهادة "العلماني - 1
 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-

15/23760-2015-10-13-23-37-57.html  (16 -03- 2017 .)  

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/23760-2015-10-13-23-37-57.html
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/23760-2015-10-13-23-37-57.html


لجالية الجزائرية في فرنسا.المحددة للمشاركة السياسية لستراتيجيات .....المقومات و اإل:الثالثالفصل   

 

 

261 

أكثر ألف عنواف منها  30يضمف، 1983أما ٓتصوص ا١تركز الثقايف اٞتزائري بباريس، الذي مت تدشينو سنة 
إشرافو على تنظيم تظاىرات علمية ونشاطات ثقافية وخدمات متنوعة  عن ناىيكيتعلق باٞتزائر،  2000من 

 موجهة للرعايا اٞتزائريُت بفرنسا.
وبشأف التالميذ اٞتزائريُت ا١تسجلُت على مستوى ا١تدارس الفرنسية، فإف اتفاقية الثنائية ا١تربمة مع فرنسا سنة 

واليت تسمح ألبناء جاليتنا ٔتتابعة دروس لغة البلد  ،امج تعليم اللغة والثقافة األصليتين"برن"وا١تتعلقة ب 1981
 األصلي ؤتا يتوافق مع ثقافتو.

متوسطة نسبية عنيت بتعليم اللغة والثقافة  33مدرسة ابتدائية و 1200، فإف 2014وفقا ١تعطيات سنة 
 1ء اٞتالية ا١تغاربية بفرنسا. أبنا لفائدةاألصليتُت وفقا للربنامج العريب ا١توحد 

وقد أبدت الدولة الفرنسية تعاوهنا يف ىذا الصدد حيث أنو وألوؿ مرة، قررت وزارة الًتبية والتعليم يف فرنسا 
، وسيتمكن التالميذ 2017ماي، إدراج اللغة العربية بشكل رٝتي يف ا١تناىج ابتداء من العاـ ا١تقبل  21الثالثاء 

 ا بلغة أجنبية.الفرنسيوف من اختيارى
سيتم تقييم عمل ا١تدرسُت كباقي األساتذة أنو  "نجاة فالو"ويف ىذا الشأف أشارت وزارة الًتبية والتعليم 

 ٤2تدد يسهر على ٕتهيزه مشرفوف متخصصوف.*برنامج بيداغوجي سيحضروف دورات تدريبية وفق للغات األخرى،
تعلم اللغة العربية من قبل أبناء على ، ل سنةة استجابة للطلب ا١تتصاعد كجاءت ىذه ا٠تطوة الفرنسي

، أقبل 2015سنة اٞتاليات العربية وكذلك من الفرنسيُت، حيث أنو ويف تقرير صادر عن ا١تعهد الفرنسي لالندماج
معلما من اٞتزائر وا١تغرب وتونس يف إطار برنامج تعلم  680ألف تلميذ على تعلم اللغة العربية على يد  ٨57تو 

 .2012األصلي لسنة  بلداللغات 
تعلم لغة الضاد يف  علىوتبقى ىذه األرقاـ ىزيلة مقارنة باألرقاـ الكبَتة للتالميذ الذين يتوافدوف بكثرة 

ؤسسات التعليمية ا١تاٞتمعيات غَت اٟتكومية، وغالبا ما تكوف ٣تانية، إضافة إذل للمساجد و مراكز تعليمية تابعة 
 3ريس اللغة العربية وتعليم الدين اإلسالمي.اإلسالمية ا٠تاصة اليت تركز على تد

                                                           

 . 04(، ص 2015نوفمرب 07ماليُت أورو لتعليم العربية واألمازيغية ألبناء اٞتزائر يف فرنسا"، جريدة ا١تقاـ)اٞتزائر:  04مالؾ ف،" -1
ة رقمية علمية تساعد التلميذ على تعلم اللغة إضافة إذل تدريب وتكوين ا١تعلمُت على أسس البيداغوجي ىو اٞتانب الًتبوي من التعليم من كتب وأجهز *

 تربوية أوروبية من خالؿ دورات تدريبية خاصة يف فرنسا.
 ، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2016 -05 -31،"اللغة العربية رٝتيا يف ا١تدارس الفرنسية"،  RTالعربية  -2

https://arabic.rt.com/news/825604  (15-02- 2017.)  

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوشل:2016ماي  3"حزب العدالة والتنمية، ألوؿ مرة يف تاريخ فرنسا، اللغة العربية رٝتيا يف ا١تدارس"،  - 3
 

www.pjd.ma/.(15- 02- 2017.) 

https://arabic.rt.com/news/825604
http://www.pjd.ma/
http://www.pjd.ma/
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إف ىذه ا٠تطوة اليت أقدمت عليها فرنسا إ٬تابية جدا وتنم عن استعداد رٝتي إلعطاء اللغة العربية مكانتها 
 . سنُتمنذ  طا٢تايف فرنسا بعد هتميش 
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 :خالصة الفصل الثالث

قومات واالسًتاتيجيات الدولية والوطنية ا١توجهة ألفراد اٞتالية يهدؼ الفصل الثالث اذل التعرؼ على ا١ت
الوطنية ا١تقيمة با٠تارج عموما، و يف فرنسا على وجو ا٠تصوص، اذ هتدؼ ىذه ا١تقومات واالسًتاتيجيات اذل 

السياسية  تعزيز مكانة اٞتالية الوطنية او الفئة ا١تهاجرة، على ٚتيع مناحي اٟتياة ، وذلك من اجل تفعيل مشاركتها
 يف وطنها االـ، واحداث نوع من الًتابط ا١تبٍت على ا١تواطنة بُت الدولة وجاليتها با٠تارج .

المقومات واالستراتيجيات الموجهة لفائدة وعليو فقد مت التطرؼ ضمن ىذا الفصل ا١تعنوف ب: "
واليت حاولنا  الية اٞتزائرية يف فرنسا،اذل ا١تقومات القانونية ا١توجهة لفائدة اٞتالجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا" 

من خاللو تقدصل ٣تموعة من ا١تقومات على ا١تستوى القانوشل، سواءا كاف ذلك على مستوى االتفاقيات االساسية 
 او ا٠تاصة ٟتقوؽ االنساف ، وكذلك على مستوى التشريعات الوطنية االساسية او العادية.

فيو اذل ا١تقومات السياسية واالقتصادية ا١توجهة لفائدة اٞتالية اما ٓتصوص ا١تبحث الثاشل، فقد تطرقنا 
اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا، من ٚتلة ىذه ا١تقومات مكانة اٞتالية الوطنية يف كل من ا٠تطاب السياسي واالحزاب 

وذج السياسية، اضافة اذل عرض الىم ا١تؤسسات وا٠تطط االسًتاتيجية ا١توجهة للجالية، دوف اف ننسى النم
الفرنسي يف ادارة سياسة ا٢تجرة، ١تا ٢تا من دور فعاؿ يف بناء سياسة واضحة و٦تنهجة يف التعامل والتعاطي مع 
ظاىرة ا٢تجرة وا١تهاجرين. واخَتا تقدصل اىم احملفزات ا١تالية ا١تتعلقة باٞتالية الوطنية، اضافة اذل سياسات التحويالت 

 ا١تالية للجزائريُت.
حث االخَت ا١تقومات االجتماعية والثقافية ا١توجهة لفائدة اٞتالية الوطنية يف فرنسا، وذلك يف حُت تناوؿ ا١تب

من خالؿ  ٘تكُت اٞتالية الوطنية من اٟتصوؿ على سكن ، واستحداث صناديق بالقنصليات اٞتزائرية لنقل 
با٠تارج، واخَتا السياسة االسالمية  اٞتثامُت، باإلضافة اذل برنامج اٞتامعة الصيفية ا٠تاصة باٞتالية الوطنية ا١تقيمة

 اٞتزائرية يف فرنسا وتعليم اللغة العربية واالمازيغية.
نستنتج من خالؿ ىذا الفصل انو ىناؾ ٣تموعة من ا١تقومات ا١تختلفة ) قانونية، سياسية، اقتصادية، 

السؤاؿ الذي يطرح نفسو: ىل  اجتماعية، و ثقافية( ا١توجهة للجالية الوطنية با٠تارج وبالضبط يف فرنسا . غَت اف
ىذه ا١تقومات تعكس ا١تطالب اٟتقيقية للجالية اٞتزائرية  يف ا٠تارج، وىل ىي كافية العتبارىا كمقومات او 

 ٤تفزات للمشاركة السياسية للجالية الوطنية.
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 تمهيد:
لقد تزايد الوعي بضرورة مشاركة اٞتالية يف كل العمليات التنموية باعتبارىا شريكا كامال ٯتثل النصف 
األخر للطاقة البشرية يف أي ٣تتمع، وقد أدى ظهور ىذا الوعي إذل صحوة نظرية وعملية فيما يتعلق بقضايا 

ظرية والتطبيقية العملية، اليت هتدؼ إذل ٘تكُت اٞتالية سياسيا، اٞتالية. نتج عنها ظهور سلسلة من األطر الن
وإدماجها يف كل العمليات السياسية واجملتمعية، هبدؼ ٖتقيق ا١تساواة بُت ٚتيع ا١تواطنُت، ذلك أنو إذا أعطيت 

ية ٘تتلك من الفرصة ا١تتكافئة ٞتميع ا١تواطنُت داخل وخارج الوطن، لتنمية مهاراهتم وإبراز مواىبهم، فإف اٞتال
اإلمكانيات والقدرات وا١تيوؿ للعمل السياسي، وا١تشاركة الشاملة واإل٬تابية يف العمل العاـ، تضمن القدر الذي 

 ٯتتلكو ا١تواطنوف ا١تقيموف داخل الوطن.
إف ىذا الوعي السياسي قد أضاؼ بعدا نوعيا جديدا للدٯتوقراطية الليربالية، يتمثل يف الدٯتوقراطية القائمة 

اليت تتيح الفرصة للمواطنُت ا١تهمشُت عادة  ،(Participatory democracyلى ا١تشاركة )ع
)ا١تهاجروف( للتعبَت مباشرة، وليس فقط عن طريق ٦تثليو، عن رؤاىم واختباراهتم ١تسارات التغيَت االجتماعي 

 والتنمية.
ن/ة والدولة، وآلية لدعم الدٯتوقراطية ويف ىذا اإلطار يربز مفهـو ا١تواطنة كإطار لتنظيم العالقة بُت ا١تواط

وا١تساواة يف اٟتقوؽ بُت كل من يعيشوف داخل وخارج الوطن، بدوف ٘تييز على أساس النوع أو الدين أو العرؽ، 
 ْتيث تكوف ا١تواطنة ىي معيار ضماف اٟتقوؽ ا١تتساوية ٞتميع ا١تواطنُت.

قوؽ اإلنساف واٟتريات العامة، واعتماد اٟتوار، وعليو فإف ترسيخ النهج الدٯتوقراطي، وٕتذيره واحًتاـ ح
اد موالقبوؿ باألخر، واإلقرار ْتق االختالؼ وا١تعارضة، كضرورة من ضروريات اٟتياة الدٯتوقراطية، يقودنا إذل االعت

ا  على طاقاتنا اإلنسانية القادرة على اإلبداع والعمل، واليت تتشكل من ا١تواطنُت ا١تقيمُت داخل اٞتزائر وخارجه
 كطرفُت للحياة وا١تصَت الواحد والطموحات ا١تشًتكة.

ويعد موضوع ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية من ا١تواضيع ا٢تامة، خاصة يف سياؽ االنفتاح والتطور 
إلشراؾ ٚتيع ا١تواطنُت يف اختيار حكامهم و٦تثليهم على مستوى اجملالس التشريعية ا١تنتخبة على اعتبار أف ا١تشاركة 
السياسية حقا من حقوؽ ىذه اٞتالية، تؤديو بصفة إرادية طوعية ال إجبارية، بل ٭تددىا مستوى الوعي لدى 

 ا١تواطنُت بأ٫تية مشاركتها.
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المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت ويف ىذا الفصل سنحاوؿ أف نبُت 
 سنتناوؿ ما يلي: حيث 7007-7007و الترشح لالنتخابات التشريعية 

 :، والذي يضمن اربعة مطالب  اساسية كااليتا١تقاصد العامة للمشاركة السياسية للجالية المبحث األول: 
ا١تطلب األوؿ: أ٫تية ودوافع ا١تشاركة السياسية للجالية، ا١تطلب الثاين: مستويات ا١تشاركة السياسية للجالية، 

 ة للجالية، و ا١تطلب الرابع: ا١تشاركة السياسية للجالية وا١تواطنة.ا١تطلب الثالث: ا١تشاركة السياسية الرشيد

 الظروؼ العامة اليت تعيشها اٞتالية اٞتزائر يف فرنسا وانعكاسها على ا١تشاركة السياسية.: اما المبحث الثاني

فرنسا وتأثَته  اإلسالموفوبيا يف :األوؿاساسية ْتيث تضمن ا١تطلب  مطالبوتطرقنا اذل ىذه ا١تقومات يف اربعة  
دور االعالـ واٟتزب اليميٍت ا١تتطرؼ يف تشويو صورة اٞتالية  . يف حُت جاء ا١تطلب الثاين ليبُتعلى اٞتالية اٞتزائرية
انتفاضة ضواحي باريس و٪توذج االنصهار الفرنسي و اثر٫تا على . و تضمن ا١تطلب الثالث اٞتزائرية يف فرنسا

 .الوضع االقتصادي واالجتماعي للجالية اٞتزائرية يف فرنسابو ا١تطلب الرابع  . واخَتا ما جاءاٞتالية اٞتزائرية

ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية ا١تقيمة بفرنسا من خالؿ عمليت التصويت  المبحث الثالثيف حُت جاء 
طار العاـ : االاألوؿ. و تضمن ىذا ا١تبحث مايلي: ا١تطلب 2012 -2007والًتشح يف االنتخابات التشريعية 

يف اٞتزائر، ا١تطلب الثاين: مكانة ودور اجمللس الشعيب الوطٍت وعالقتو  2012- 2007لالنتخابات التشريعية 
باٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج، ا١تطلب الثالث:  تفسَت السلوؾ االنتخايب للجالية اٞتزائرية يف فرنسا من خالؿ 

تفسَت السلوؾ االنتخايب للجالية ، و ا١تطلب الرابع : 2012-2007عملية التصويت لالنتخابات التشريعية 
 2012-2007اٞتزائرية يف فرنسا من خالؿ عملية الًتشح لالنتخابات التشريعية 
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 مشاركة السياسية للجاليةلل المقاصد العامة المبحث األول:

ية الراىنة ، واليت من خال٢تا ٯتكن تعد ا١تشاركة السياسية للجالية بصفة عامة من اىم ا١تواضيع السياس   
قياس حجم الدٯتوقراطيات اٟتديثة لكل دولة وما مدى والء مواطنيها با٠تارج ٢تا .اذ تعترب مشاركة اٞتالية يف اٟتياة 

 السياسية انعكاسا حقيقيا لتمتعها ْتقوقها السياسية والقانونية، وكذلك تشبعها بالثقافة السياسية والوطنية.

 الؿ ىذا ا١تبحث اف نتطرؽ اذل ا١تطالب ا١توالية كما يلي:سنحاوؿ من خ
 وافع المشاركة السياسية للجاليةالمطلب األول: أىمية ود

بات موضوع ا١تشاركة السياسية للجالية ٭تتل مرتبة متقدمة ضمن سلم اىتمامات الدوائر السياسية 
اٟتياة الدٯتوقراطية داخل الدولة، ال سيما مع  وإتاىات الرأي العاـ، بل صار ىذا ا١توضوع مؤشرا على مدى تقدـ

 ، وكذلك حقوؽ اإلنساف.الدٯتقراطيةظهور العو١تة وازدياد زعم اٟتركات واالٕتاىات 

 إذل معاٞتة ما يلي:  ا١تطلبيسعى ىذا 
 ىمية المشاركة السياسية للجاليةالفرع األول: أ

ا اٞتالية، حيث أدركت الدوؿ أ٫تية ا١تشاركة السياسية زاد يف الربع األخَت من القرف العشرين االىتماـ بقضاي
ٞتاليتها با٠تارج، حيث أهنا اكتشفت أف فشل خطط التنمية، وتأخر ٣تتمعاهتا، يعود إذل جانب أساسي منو، إذل 

 1عدـ االستفادة من جهود ومهارات اٞتالية، ٦تا يسبب ىدرا يف طاقة اجملتمع.
العاـ أسلوبا حضاريا للحد من الصراعات وإحداث القطيعة بُت ٯتثل إشراؾ اٞتالية يف صياغة الشأف 

ا١تواطنُت يف الداخل وا٠تارج، وطريقة مثلى إلحداث التغيَت السياسي ا١ترغوب، كذلك يساىم يف توسيع قاعدة 
اـ ا١تشاركة السياسية، لتشتمل كافة شرائح ا١تواطنُت، وإضفاء الشرعية على ا١تؤسسات التنفيذية والتمثيلية للنظ

ٔتواطنتها عن طريق السياسي، ٦تا يعطي قوة نابعة من ا٠تيار الدٯتوقراطي، وٯتنح للجالية شعورا بإقرار الدولة 
 2إحداث تغيَتات جوىرية تشمل كافة البٌت وا٢تياكل اجملودة عن طريق التنمية الشاملة.

 وعليو ٯتكن إٚتاؿ أ٫تية ا١تشاركة السياسية للجالية يف ما يلي:

                                                           

. 34عبد العزيز جاد اهلل حنُت عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

. 10(، ص 2004، )15، العدد  2004،مجلة التسامح عمر رحاؿ، "ا١تشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، - 2
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شاركة اٞتالية يف ىيئات ومراكز صنع القرار، وتدعيم جهودىا، ووجودىا التمثيلي يف ٥تتلف إف تطوير م -0
ا٢تيئات االجتماعية والسياسية، سيشكل حافزا ٞتهود اٞتالية اٞتزائرية ٨تو تنمية ا١تشاركة السياسية، واالنتماء 

وعي اٞتالية لدورىا ومكانتها داخل الطوعي يف ٥تتلف مؤسسات اجملتمع ا١تدين، ٦تا يعٍت إحداث نقلة نوعية يف 
 الدولة.

إف إتاحة الفرصة للجالية للمشاركة السياسية، و٧تاحها يف الوصوؿ إذل ا١تؤسسات التمثيلية، يعٍت مباشرة 
قدراهتا يف التحدي الذي تتعرض لو اٞتالية يف ا١تيداف السياسي، وكسر حاجز التهميش من خالؿ عقدة النقص 

راد اٞتالية أهنم ناقصي مواطنة با١تقارنة با١تواطنُت ا١تقيمُت بالدولة األصل، وعليو فا١تشاركة با١تواطنة، حيث ٭تس أف
 1السياسية ٔتثابة عقد ٕتديد للثقة بُت اٞتالية والدولة.

وتدعيم ا١تشاركة السياسية للجالية ضمن ٤تددات قانونية ودستورية، وضمن سياسات مقررة، إف تفعيل  -7
ـ مع ا١تواثيق الدولية وقوانُت حقوؽ اإلنساف، اليت أقر ْتقوؽ اٞتاليات دوف أي ٘تييز، يعٍت التوافق واالنسجا

 والتعبَت عن إرادهتا، واال٩تراط يف اجملتمع والعمل السياسي.

ٕتعل ا١تشاركة السياسية للجالية أكثر إدراكا ١تشاكلها، ٦تا يفتح بابا للتعاوف اإل٬تايب بينها وبُت كافة  -3
 وا١تدنية، ٟتل ىذه ا١تشاكل ومعاٞتة قضاياىا بشكل إ٬تايب. ا١تؤسسات الرٝتية

وىذا بدوره يعزز من دور ا١تؤسسات السياسية ويهدـ اٟتاجز القائم بُت ىذه ا١تؤسسات واٞتالية بطريقة ٯتكنها من 
 2معرفة احتياجاهتا وخصوصياهتا، فهي الطريقة ا١تثلى اليت تساعد على ٧تاح خطط التنمية الفاعلة.

شاركة السياسية للجالية تساعد على منحها حصانة ثقافية وفكرية تربط بينها وبُت ا١توطن األصلي، إف ا١ت -4
 ثوابتها خاصة الدينية.وٖتوؿ دوف اختزا٢تا بتوجيهات من ا٠تارج تستهدؼ زعزعة 

فإف  التنمية يف تعريفها ىي الكشف عن اإلمكانات ا١تدخرة، وباعتبار أف اٞتالية جزء من ٚتاعة ا١تواطنُت، -5
االىتماـ ٔتشاركتها السياسية، ويف اجملاالت األخرى، ىو الكشف عن إمكانيات مدخرة، واليت من شأهنا مضاعفة 

 حجم قدرات الدولة، ويدفع بالتارل ٔتعدالت ٪توىا إذل مستويات أعلى.

                                                           

. 35 -34، ص ص عبد العزيز جاد اهلل عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره - 1
 

، ) اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب دراسة مقارنة–، إشكالية الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في شمال إفريقيا األمم ا١تتحدة -2
 .25( ، ص 2014مشاؿ إفريقيا: 
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ما يعنيو أف  إف مشاركة اٞتالية يف اٟتياة السياسية من شأنو ترسيخ مفهـو ا١تواطنة لديها، والذي يعٍت ضمن -6
1لفكرة الدولة فقط، وىذا بدوره يقود إذل دعم االستقرار السياسي واالجتماعي للدولة. -اٞتالية–٘تنح والءىا 

 

 الفرع الثاني: دوافع المشاركة السياسية للجالية.
نتطرؽ لتعريف الدافع ضمن النقطة األوذل من ىذا الفرع، ونتناوؿ النظريات ا١تفسرة لدوافع ا١تشاركة 

 لسياسية للجالية ضمن النقطة الثانية، وذلك وفق التقسيم اآليت: ا
 أوال: تعريف الدافع. 

ٯتكن تعريف الدافع على أنو "عامل انفعارل حركي فطري أو مكتسب شعوري أو الشعوري يثَت نشاط 
الدافع ذاتيا حينما  الفرد لألداء واإل٧تاز أو ٖتقيق غاية، وينشأ داخل الفرد كنتيجة ٠تربتو يف اٟتياة"، وقد يكوف
فيو ال تقصد لذاهتا تكوف مظاىر النشاط اليت ٭تدثها مقصودة يف ذاهتا وقد يكوف عرضيا ومظاىر النشاط األصلية 

 2بل لتكوف واسطة أو وسيلة لشيء أخر.
الدافع بأنو: "عبارة عن حالة استشارة وتوتر داخلي تثَت السلوؾ وتدفعو إذل ٖتقيق  "يونج"ىذا ويعرؼ 

 3عُت".ىدؼ م
يف حُت يشَت الدافع يف نظر علماء النفس االجتماعي إذل "حالة داخلية جسمية أو نفسية أو فكرية تثَت 

 4السلوؾ يف ظروؼ معينة وتواصلو حىت تصل غايتها"
وىو: "يقصد بالدافع يف ىذه الدراسة إجرائيا للدافع من خالؿ التعاريف السابقة ٯتكن أف نعطي تعريفا 

اٟتالة النفسية أو الفكرية أو الروحية أو االجتماعية أو ا١تادية، اليت تدفع  -سية للجالية اٞتزائريةا١تشاركة السيا–
اٞتالية للمشاركة السياسية، من خالؿ االنضماـ إذل حزب سياسي، أو توجهها لالقًتاع بغرض اختيار ٦تثل 

 ٢5تا...إخل".
 

                                                           

 )بتصرؼ(. 43نفُت أسامة اٟتسيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  -1
. 172(، ص 1990)بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة،  1، طفي الفلسفة واالجتماعمفاىيم أٛتد خورشيد النورجي،  - 2

 

. 69(، ص 2000)القاىرة: دار غريب للطباعة والنشر،  الدافعية لإلنجاز٤تمد خليفة عبد اللطيف،  - 3
 

. 194ص  (،1994)بَتوت: دار الفكر العريب،  علم النفس االجتماعي: دراسة نظرية وتطبيقيةفؤاد حيدر،  - 4
 

.)بتصرؼ(. 68عواطف مومن، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
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 1وللدافع وظائف أساسية ىي:
 ف يكوف يف مرحلة االستقرار النسيب.ٖتريك وتنشيط السلوؾ بعد أ -0

 ؼ ٤تدد ومعُت دوف آخر.دتوجيو السلوؾ ٨تو ى -7

 تنظيم الفعالية السلوكية ٨تو منهج انتقائي واختياري لتحقيق أىدافها. -3

 تنشيط السلوؾ بصورة دائمة ومستمرة إلشباع اٟتاجات البيولوجية واٟتاجات العامة األخرى. -4

 لجالية للمشاركة السياسية.ثانيا: النظريات المفسرة لدوافع ا
" ٕتميع آراء العلماء بالنسبة لدوافع انضماـ اٞتالية إذل ٚتاعات ا١تشاركة وحددىا M. Alsenحاوؿ "

 2يف ست نظريات وىي كاآليت:
 Exchange theoryنظرية التبادل:  -0

ائد ٣تز يفوؽ وتوضح أف أساس ما ٭تكم االنتمائية االختيارية ١تشاركة اٞتالية، ىو توقع اٟتصوؿ على ع
 ما تضحي بو من جهد ووقت أو ماؿ نتيجة ٢تذه ا١تشاركة.

 Interaction theoryنظرية التفاعل:  -7

تفسر ىذه النظرية دواعي انتماء اٞتالية إذل ٚتاعة ا١تشاركة يف عملية التنمية، إذل الرغبة للدخوؿ يف 
 عالقات مع األخرين، إلشباع اٟتاجات النفسية واالجتماعية.

 Ecological theoryاإليكولوجية:  النظرية -3

توضح أف الدافع وراء انتماء اٞتالية للمشاركة، ىو ٕتميع ا١تشًتكة لتحقيق االستغالؿ األمثل ١توارد الطبيعة 
 احمليطة، وتكوف بذلك عنصر مشارؾ يف استغالؿ ىذه ا١توارد وسبل توزيعها وكيفية االستثمار فيها.

 Social power theoryنظرية القوة االجتماعية: -4

ترى ىذه النظرية أف ا٢تدؼ من وراء إسهاـ اٞتالية يف العمل السياسي ىو اٟتصوؿ على قوة اجتماعية 
 داخل الوطن وخارجو، ٯتكن استخدامها يف ٖتقيق األىداؼ الشخصية.

 
                                                           

(، 1996، )2، اجمللد 1996، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ٤تمود ميعاري،" السلوؾ السياسي للطلبة اٞتامعيُت يف فلسطُت"، -1
 . 94ص 

2- Alsen Marvin, the process of social organization (New York: Rim harts and Winston, 

1968), P 131.   
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 Normative theoryالنظرية المعيارية:  -5

ثابة عملية جربية يف اجملتمعات الغربية، وحصو٢تا تعترب عملية ا١تشاركة السياسية للجالية وفقا ٢تذه النظرية ٔت
 يتم وفقا ١تعايَت اجملتمع السائدة.

 Value theoryنظرية القيم: -6

تؤدي التنشئة االجتماعية والسياسية دورا كبَتا يف جعل ا١تشاركة السياسية ذات قيمة أساسية، لتؤكد لدى 
 .اٞتالية أ٫تية الدخوؿ يف أشكاؿ تنظيمية وا١تشاركة فيها

 المطلب الثاني: مستويات المشاركة السياسية للجالية.
٨تاوؿ من خالؿ ىذا ا١تطلب تتبع مالمح ا١تشاركة السياسية للجالية من خالؿ ثالث مستويات مًتابطة، 
تنقل من األخص فاألعم، وذلك من مستوى ا١تشاركة السياسية ا١تباشرة، فمستوى ا١تشاركة السياسية العامة، مث 

 كة السياسية اجملتمعية ككل.مستوى ا١تشار 
وٯتكن من خالؿ بعض ا١تؤشرات ضمن كل مستوى أف ٘تنح اٞتالية انطباعا واقعيا يف حالة ا١تشاركة وذلك 

 على النحو التارل:
 الفرع األول: مستوى المشاركة السياسية المباشرة للجالية.

نتخابية مثال. وىنا ٯتكن قياس يتمثل ىذا ا١تستوى با١تشاركة يف الفعل السياسي الصرؼ، كاٞتوالت اال
مدى مشاركة اٞتالية فيها من واقع البيانات العددية، تصويتا وترشيحا، وفوزا أو خسارة. وعادة ما ٯتكن التعرؼ 

جزئيا على ا١تعطيات ا١تتعلقة هبذا ا١تستوى من ا١تشاركة السياسية بصورة أدؽ نسبيا من غَتىا، بل التعبَت عن ذلك 
 أف تلك ا١تؤشرات وحدىا ال ٘تتلك يف العادة قدرة تفسَتية كافية لواقع ا١تشاركة السياسية عددية. إال ٔتؤشرات
، كما ال تعكس يف الغالب ٚتلة من التفاصيل اليت ينبغي إدراكها، فهل ٯتكن حقا التعبَت عن حجم للجالية
ائب اٟتكومية والتنفيذية مثال اليت للجالية يف اٟتياة السياسية من خالؿ عدد ا١تقاعد الرب١تانية أو اٟتق ا١تشاركة

 يشغلها ا١تهاجر.
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ٯتكن رصد مؤشرات ا١تشاركة السياسية ا١تباشرة للجالية، مع استجماع ا١تستلزمات ذات العالقة أيضا، ٔتا 
على تكوين تقديرات وتشكيل انطباعات تتحرى الدقة، ضمن مسعى قياس ا١تشاركة السياسية  يتيح قدرة أكرب

 1للجاليات.
 2ُت ا١تؤشرات ا١تتعلقة با١تشاركة السياسية ا١تباشرة للجالية، ما يتمثل يف ما يلي:ومن ب

حجم حضور اٞتالية يف ا٢تيئات التشريعية، أي عدد ا١تقاعد النيابية. )مثل عدد ا١تقاعد اليت ٘تنح للجالية  -0
 (.اٞتزائري بالرب١تاف اٞتزائرية

، بدءا من اٟتكومة واألجهزة الوزارية، وكذلك على حجم حضور اٞتالية يف األجهزة اٟتكومية والتنفيذية -7
 مستوى السلك الدبلوماسي ا٠تارجي للدوؿ، ويف سياؽ ٘تثيلها يف ا١تنظمات الدولية واإلقليمية.

مدى ا٩تراط اٞتالية يف اٟتياة اٟتزبية عرب التسجيل يف األحزاب السياسية، ومدى تبوؤىم مواقع يف  -3
 لقرار.القيادية ودوائر صنع ا مستوياهتا

يف شىت مستوياهتا ونطاقاهتا،  االنتخابيةاالٕتاىات اليت يتخذىا السلوؾ التصوييت للجالية يف اٞتوالت  -4
وذلك من خالؿ نسبة ا١تقًتعُت من إٚتارل من ٭تق ٢تم التصويت، ونسبة من ٭تجموف عن اإلدالء بأصواهتم، 

تحوالت اليت تطرأ عليها من جولة إذل أخرى، وما وكذلك خياراهتم االنتخابية ا١تفضلة )كاألحزاب وا١ترشحُت( وال
 إذل ذلك.

واٟتمالت السياسية الشعبية، والتوقيع حجم مشاركة اٞتالية يف أىم القضايا والتحركات السياسية للدوؿ،  -5
 على العرائض اليت يرفعها اٞتمهور وا١تشاركة يف االستفتاءات...إخل.

وا٢تبوط، عرب مراحل زمنية عدة، جململ ىذه ا١تؤشرات من ا١تؤكد أف التمكن من قياس مؤشرات الصعود 
من شأنو أف يرسم صورة تقريبية ال غٌت عنها لواقع ا١تشاركة السياسية ا١تباشرة للجالية خاصة اٞتالية ا١تسلمة يف 

 أوروبا، و١تا ٯتكن أف يطرأ عليها من تطورات أو ٖتوالت.
الًتاجع يف واقع مشاركة اٞتالية سياسيا على ولكن البد ىنا من مالحظة أف قياس مؤشرات النمو أو 

صعيد ىذه اٞتوانب، ال ينبغي أف يتم ٔتعزؿ عن مالحظة ا١تؤشرات العامة ا١توجودة يف الواقع للدوؿ ا١تستقبلة 

                                                           

 ،2001مجلة األوروبية،دور مسلمي أوروبا يف التفعيل اإل٬تايب للرأي العاـ الغريب"،  -رمضاف أٛتد، "حركة الرأي العاـ يف الغرب وقواعد التأثَت -1
 .29(، ص 2001،) فيفري  32العدد 

. 89مرجع نفسو، ص  - 2
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ىذه ا١تؤشرات مع االٕتاىات ا١تلموسة يف السياؽ اجملتمعي العاـ. فتسجيل  تالـؤوذلك إلدراؾ مدى  بصفة عامة.
تقدما بالنسبة للجالية، إال أنو بنظرة نسبية إذل ما  -بنظرة ٣تردة–بعينو يف ىذا اجملاؿ قد يبدو ٪تو يف جانب 

يتحقق يف السياؽ اجملتمعي العاـ، قد يوحي بقصور عن ا١تواكبة من جانب، أو بتقدـ استثنائي من جانب أخر، 
ذه ا١تؤشرات ينبغي أف ترصد مع ْتسب ا١تؤشرات العامة ا١ترصودة يف الساحة اجملتمعية العامة، كما أف ى

 1اصطحاب مالحظة ا١تشاركة السياسية العامة وا١تشاركة اجملتمعية ككل.
 الفرع الثاني: مستوى المشاركة السياسية العامة للجالية )المباشرة وغير المباشرة(.

بة نطاؽ أعم يشمل إف ا١تشاركة السياسية العامة تشمل ا١تشاركة ا١تباشرة، وغَت ا١تباشرة أي أهنا تبدو ٔتثا
ا١تشاركة ا١تباشرة، ويستوعب أيضا صور ا١تشاركة اليت تتواصل مع الساحة السياسية وتفاعالهتا دوف أف تعد من 
صميم الفعل السياسي. وقد يصعب يف واقع األمر وضع حدود فاصلة بُت اٞتانبُت، وىو ما يؤكد ْتد ذاتو عن 

 مدى الًتابط بينهما.

 2قة با١تشاركة السياسية العامة للجالية يف ما يلي:وتتمثل ا١تؤشرات ا١تتعل
مدى توفر قنوات وآليات للتواصل بُت اٞتالية من جهة، والسياسيُت وا١تسؤولُت من جانب أخر، ومدى  -0

 فعالية ىذه القنوات.

ية اإلدالء با١تواقف والبيانات والتصر٭تات يف ما يتعلق بالشأف السياسي العاـ وتفاصيلو، وحضور آراء اٞتال -7
حوؿ قضية سياسية معينة مثل: ٯتكن ٟتلقات النقاش التلفزيونية بشأف ا١تستجدات السياسية أف ٘تثل أحد النماذج 

 على ذلك، كما ٯتكن للحلقات النقاشية حوؿ الشأف السياسي أف تندرج يف ذلك.

بلد األصل والبلد مدى حضور السياسيُت وا١تسؤولُت للفعاليات والنشاطات اليت تقيمها اٞتالية، سواء يف ال -3
، وكذلك مدى دعوة القيادات اجملتمعية احمللية ٟتضور ا١تناسبات واللقاءات العامة يف البلداف ا١تضيفة، ا١تستقبل

 ودرجة اىتماـ الربوتوكوؿ الرٝتي هبذا اٞتانب.

طبيعة ا١تشاركة يف النشاطات اجملتمعية ذات الصفة السياسية ومنسوهبا، وتدخل يف ذلك ا١تظاىرات  -4
 االعتصامات واإلضرابات، وغَت ذلك من الصور.و 

                                                           

. 93 -92مرجع نفسو، ص ص  - 1
 

. 28(، ص 2000،) جانفي 18،العدد 2000، ، مجلة األوروبيةالطريق إذل الفهم ا١تتبادؿ"–مود الدبعي، "اإلسالـ والغرب ٤ت - 2
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مدى توفر أسبقيات على تأثَت، أو مشاركة يف تأثَت من جانب اٞتالية على صناعة القرار التشريعي أو  -5
التنفيذي، ٦تا يؤدي إذل نتائج ملموسة من شأهنا ٖتسُت الوضع الداخلي وكذلك ٖتسُت مكانة اٞتالية داخليا 

 وخارجيا.

 ستوى المشاركة المجتمعية للجالية.الفرع الثالث: م

تشمل ا١تشاركة اجملتمعية صور ا١تشاركة يف شىت مسارات الفعل اجملتمعي ٔتا يف ذلك ا١تسارات السياسية أي 
أف ا١تشاركة السياسية )ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة( تندرج يف ىذا النطاؽ، دوف التفريط ٓتصوصية ا٠تاص وعمومية 

 العاـ.
 ١1تتعلقة با١تشاركة اجملتمعية للجالية يف ما يلي:وتتمثل ا١تؤشرات ا

مدى وجود بيئة مؤسسية وأجهزة ٥تتصة تليب مطلب رعاية خصوصيات اٞتالية يف شىت اجملاالت: دينيا  -0
 اجتماعيا، ثقافيا، تعليميا، إعالميا، اقتصاديا وا٪تائيا...إخل.

( Ngosيشمل ا١تنظمات غَت اٟتكومية )اٟتضور يف أطر العمل األىلي وا١تدين، والتفاعل معها، وىو ما  -7
 والتجمعات واللجاف وا١تبادرات الشعبية.

 اٟتضور يف الساحة اإلعالمية، عرب ا١تشاركة يف اٟتلقات التلفزيونية، الكتابة يف زوايا الرأي بالصحف -3
 السوؽ يف اٞتسم الصحايف، وأيضا يف -اٞتالية-صحافيُت من اٞتالية باإلضافة إذل حضورىا  وكذلك عرب وجود

 اإلعالمي من خالؿ امتالؾ وسائل اإلعالـ وإدارهتا.

 اإلسهاـ يف اٟتياة العلمية من خالؿ حضور اٞتالية يف ا١تؤسسات العلمية والبحثية للبالد ا١تضيف -4
وإسهامهم يف وضع الكتب العلمية وتأليف البحوث والدراسات، ومشاركة اٞتالية يف ا١تؤ٘ترات والندوات العلمية 

 باٟتضور أو التقدًن أو التنظيم...إخل. والتخصصية

اإلسهاـ يف اٟتياة الثقافية، كتأليف الكتب ونشرىا، وتنظيم الفعاليات الثقافية كا١تؤ٘ترات والندوات  -5
وا١تعارض، وإسهامها يف اٟتياة الفنية...إخل، ويلحق ذلك باإلسهاـ يف جهود اٟتوار الديٍت، والتواصل بُت 

 ت اٞتامعية والتفاعل معها.الثقافات، وتشكيل ا١تنتديا

                                                           

. 101 -100رمضاف أٛتد، مرجع سبق ذكره، ص ص،  - 1
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اإلسهاـ يف اٟتياة االقتصادية وإنعاش الرفاه، كتوزيع أعضاء اٞتالية ضمن ٣تمل القوى العاملة وشرائح  -6
 العمل، ومؤشرات البطالة وكذلك مدى توفر حلوؿ لإلشكاليات ا١ترتبطة باٞتانب االقتصادي لوجود اٞتالية

سبة للجالية ا١تسلمة با٠تارج، ومؤسسة التمويل اإلسالمي، مثال بالنIslam Bankingكالبنوؾ اإلسالمية 
 ومؤسسات التأمُت اإلسالمي أو التعاوين...إخل.

اإلسهاـ يف اٞتهود اإلنسانية وا٠تَتية يف شىت ا١تستويات داخليا وخارجيا وذلك بالنظر إذل مدى وجود أطر  -7
 .تعرب عن إسهاـ اٞتالية يف ىذا اٟتقل كليا أو بالشراكة مع غَتىا

الفعالية ا١تدنية ألفراد اٞتالية، أي مدى قابليتهم واستعدادىم للتعبَت عن آرائهم والدفاع عن مصاٟتهم  -8
 بطريقة مدنية ومتماشية بوعي.وٛتاية حقوقهم ومكتسباهتم 

وعليو ٯتكن القوؿ أف أحد ا١تالمح األساسية ٢تذه الفعالية ا١تدنية، يتمثل يف القدرة على االنتقاؿ من نطاؽ 
 شاعر إذل نطاؽ ا١تواقف العملية الواعية وا١تؤثرة.ا١ت

 مشاركة السياسية الرشيدة للجاليةالمطلب الثالث: ال

الساحة  يف يقصد با١تشاركة السياسية الرشيدة للجالية، ما يبتغى منو ٖتقيق تفاعلهم اإل٬تايب ا١تستمر
 الساحة الدولية.السياسية، بشىت األشكاؿ ا١تمكنة، بالصورة اليت تتوافق مع خصوصيات 

، إ٪تا يراد منو ا١تشاركة ا١تنشودة من جانب اٞتالية، عن أية صور أو أشكاؿ من "الرشيدة"إف تعبَت 
 ا١تشاركة ٦تا قد ال يتوافق مع ا١تقاصد العامة ا١تثلى، أو ما يهمل األىداؼ العامة أو ا١تباشرة اليت ينبغي مراعاهتا.

 السياسية الرشيدة للجالية.العامة للمشاركة  االىدافالفرع األول: 

العامة للمشاركة السياسية الرشيدة للجالية يف اإلسهاـ اٟتسن يف التأثَت اإل٬تايب على  االىداؼتتمثل 
السياسات وصنع القرارات يف شىت ا١تستويات ا١تمكنة، انطالقا من حقوؽ ا١تواطنة وواجباهتا، مع األخذ بعُت 

 سية ا١تراد ا١تشاركة فيها.االعتبار األخذ ٓتصوصية الساحة السيا

وتسعى ىذه ا١تشاركة إذل ٛتاية وجود اٞتالية يف ا٠تارج، واٟتفاظ على حقوقها وحرياهتا، ورعاية 
 1مكتسباهتا، وتعزيز فرص تطوير إمكانياهتا مع التعبَت الناضج عن تصوراهتا.

                                                           

. 04(، ص 2003، )أوت 35،العدد 2003،المجلة األوروبية"كلمة التحرير"، ، علي أبو شوٯتة - 1
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، مع األخذ بعُت االعتبار الصاحل العاـ داخليا وخارجياوعلى ىذه ا١تشاركة أف تتوجو لإلسهاـ يف خدمة 
ا١تسؤوليات والواجبات ا١تنتظرة يف ىذا اٞتانب لصاحل اٞتالية على ٨تو خاص، وتضع ىذه ا١تشاركة نصب عينها 
تعزيز اٟتضور اإل٬تايب للجالية يف اجملتمعات ا١تضيفة وتفاعلها مع الشأف العاـ فيها، وٖتاشي االنزالؽ إذل أية 

 1و اإلقصاء والتجاىل، مع تدعيم قيم الوفاؽ واٟتوار والسلم اجملتمعي.عوارض من العزلة وا٢تامشية أ
وعليو ٯتكن القوؿ أف ا١تشاركة السياسية الرشيدة للجالية، ىي ٕتسيد بليغ للمواطنة الصاٟتة، ٔتا يًتتب 

ؤتا يتعلق  عليها من أدوار ينبغي النهوض هبا يف شىت اجملاالت، ومن بينها اجملاؿ السياسي ٔتستوياتو ا١تتعددة،
 بالسياسات الداخلية وا٠تارجية.

 الفرع الثاني: أصناف المشاركة السياسية الرشيدة للجالية.
 2هتدؼ ا١تشاركة السياسية الرشيدة للجالية إذل ما يلي:

التأثَت اإل٬تايب يف صناعة القرار السياسي، تشريعيا وتنفيذيا مع التوجو إذل تعزيز ثقة األطراؼ ا١تعتدلة يف  -0
 اة السياسية الداخلية وا٠تارجية )بلد األصل والبلد ا١تستقبل(، واحتواء أية مواقف سلبية.اٟتي

ٛتاية اٞتالية، خاصة تلك اليت تتميز بطابعها ا٠تاص الديٍت والثقايف كاٞتالية ا١تسلمة، من أية ٕتاوزات قد  -7
الت التفرقة والتمييز، مع السعي تستهدفها أو أية انتهاكات قد تقع عليها، مع معارضة اإلقصاء والتهميش، وحا

 لتعزيز تكافئ الفرص يف اجملتمع الواحد.

التحسُت ا١تستمر للحضور العاـ اإل٬تايب للجالية يف الفضاء اجملتمعي ويف تعاطي ا١تستوى السياسي معو  -3
آرائها بكل ما يتطلبو ذلك من جهود ومساع، ويلحق بذلك أجواء مشجعة للجالية من أجل التعبَت عن تصوراهتا و 

 ومواقفها يف الرأي العاـ.

رعاية مصاحل األقليات من اٞتالية، وبالصورة اليت تتمتع با١تسؤولية وتتماشى أيضا مع ا١تقاصد والتوجيهات  -4
العامة للجالية، ؤتا يعزز يف الوقت ذاتو الصاحل العاـ، ويدعم السلم اجملتمعي ويتقدـ ْتالة التعايش والتفاىم 

 ا١تتبادؿ داخلها.

 واالجتماعيةناية باٞتانب ا١تطليب للجالية، وإنضاجو أخذا بعُت االعتبار ٣تمل اٟتقوؽ الدينية والثقافية الع -5
 والسياسية ا١تقررة، مع السعي لكسب تفهم الفضاء اجملتمعي واألطراؼ السياسية ١تا يًتتب على ىذا اٞتانب.

                                                           

. 38مرجع سبق ذكره، ص  ٤تمود الدبعي، - 1
 

. 43، 42رمضاف أٛتد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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ف العامة والسياسات، وكذلك ما يتعلق التعبَت عن تصورات وآراء أفراد ومواطٍت اٞتالية من ٣تمل الشؤو  -6
 بأوضاع اٞتالية وقضاياىا بصورة أخص.

العمل على ضماف ٖتقيق كافة األطر واألنظمة القانونية والسياسية واإلجرائية اليت تكفل حالة مثلى من  -7
 فوؽ القطرية.و  تنظيم العالقة بُت اٞتالية والدولة ا١تضيفة، عالوة على األصعدة القطرية

فراد اٞتالية ْتقوقهم وواجباهتم ومسؤولياهتم، ضمن ٣تمل الواقع العاـ يف اجملتمعات اليت يعيشوف فيها، تنوير أ -8
 ٔتا يسمح بتعزيز وعيهم السياسي ويطور من قابليتهم ٟتضور سياسي و٣تتمعي فاعل ورشيد.

ا١تشاركة السياسية إ٬تاد قنوات كفؤة للتواصل بُت الساحة السياسية والدولة، وعناصر اٞتالية وال شك أف  -9
 الرشيدة بوسعها أف توفر قنوات كهذه، ٦تا ٬تعلها ضرورية للحياة السياسية للجالية مهما اختلفت وتنوعت.

 الفرع الثالث: المسؤوليات والوظائف المترتبة على أطراف المشاركة السياسية الرشيدة للجالية.

دة للجالية، ٚتلة من األدوار والوظائف، واليت تتضمن ا١تسؤوليات ا١تًتتبة على ا١تشاركة السياسية الرشي
ينبغي أف تنهض هبا على ٨تو إٚتارل وتكاملي، وتشتمل ىذه ا١تسؤوليات على وظائف ضمن ا١تستوى التشريعي،  
كمراقبة مشروعات القوانُت والتعاطي معها واإلدالء ٔتواقف بشأهنا، مع منح األولوية ١تا يتعلق ٔتصاحل اٞتالية 

 ماماهتا.وشؤوهنا واىت
وىناؾ وظائف ضمن ا١تستوى التنفيذي تقضي مثال ٔتراقبة القوانُت واٗتاذ اإلجراءات ومسار السياسات 

 1وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
كما تشمل ىذه ا١تسؤوليات على وظائف ضمن ا١تستوى التواصلي، مثل ا١تهاـ اإلعالمية، بالتعبَت عن 

صاٟتهم يف الرأي العاـ، وخاصة ٕتاه الساحة السياسية، والسعي ا١تستمر تطلعات اٞتالية واىتمامات أفراد وم
للتأثَت ٔتا ينسجم مع ذلك من خالؿ التواصل اإلعالمي، والتواصل اٞتماىَتي ٔتا يف ذلك جهود التوعية واإلقناع 

كذلك واٟتشد والتعبئة، عالوة على تشجيع التواصل بُت القطاعات وا١تؤسسات والنخب وفئات اٞتالية، و 
واجملتمعية. ويقتضي األمر كذلك النهوض بواقع اإلعالـ السياسي للجالية وترشيده، وىو ما األطراؼ السياسية 

 2يتعلق أساسا با١تواقف والبيانات والتصر٭تات واإلصدارات ذات الصلة بالشأف السياسي وتطوراتو.

                                                           

. 129(، ص 2007، ترٚتة ناصر آصف ومكـر خليل )بَتوت: دار الساقي، تاريخ موجز للمواطنةديريك ىيًت،  - 1
 

. ٤51تمد الدبعي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 



..المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت و الترشح ........:الرابعالفصل 
.7007-7002لالنتخابات التشريعية   

 

 

278 

ا١تستوى التحفيزي، تقتضي مثال وضمن ا١تسؤوليات ا١تًتتبة على ا١تشاركة السياسية، ٙتة وظائف ضمن 
ٖتفيز كافة القطاعات ا١تتعلقة باٞتالية للمسا٫تة يف ا١تشاركة السياسية واجملتمعية، دوف إغفاؿ فئات اٞتالية من نساء 

 وشباب وحىت الفئات ذات االحتياجات ا٠تاصة.
ى تنظيم صوت باإلضافة إذل أنو ىناؾ وظائف ضمن ا١تستوى التوجيهي أو اإلرشادي، وىذه تشتمل عل

ا١تهاجرين وتوجيهو ٔتا ٭تقق أقصى جدوى ٦تكنة، ؤتا يتفق مع التوجيهات والضوابط ذات الصلة، وكسب قادة 
 1الرأي والقيادات احمللية واجملتمعية يف صفوؼ اٞتالية للتوجهات الرشيدة يف ما يتعلق با١تشاركة السياسية.

ومصاٟتها ومكتسباهتا. ؤتا يًتتب على ذلك من  كما يتضمن ذلك توعية اٞتالية ْتقوقها وواجباهتا،
 مسؤوليات عامة على الفرد واٞتماعة.

ويف ىذا السياؽ أيضا، ىناؾ متطلبات تتعلق بالتأىيل السياسي للجالية، كما أف ىناؾ وظائف على 
 مستوى القيادة السياسية واجملتمعية، تقتضي ببلورة مطالب وصياغة أىداؼ ووضع مقًتحات.

مسؤوليات القيادة السياسية واجملتمعية، بالتعرؼ على القواسم ا١تشًتكة اليت ٕتمع قطاعات  كما تقتضي
إليها قدر ا١تمكن يف األداء السياسي. أي أف األداء  واالستنادفئات اٞتالية، و٤تاولة توسيع ىوامشها، وتدعيمها، 

 دهتم وتواصلهم ما أمكنو ذلك.السياسي ينبغي أف ٭ترص على ٕتميع ا١تهاجرين ال تفريقهم، وأف يعزز وح
وٯتكن ٖتديد وظائف أخرى مًتتبة على مسؤوليات ا١تشاركة السياسية للجالية منها مثال: وظيفة استفادة 

 اٞتالية من ا١تخصصات ا١تالية والصناديق العامة وبرامج الدعم الرٝتي يف شىت اٟتقوؿ.
ادي للجالية )مؤسسات وأفراد(، بأ٫تية ٖتصيل وىنا يفًتض با١تشاركة السياسية للجالية أف تنهض بدور إرش

ا١تخصصات العامة وموارد الدعم، وأف تتوذل أطراؼ ا١تشاركة السياسية للجالية االضطالع بدور توجيهي للمستوى 
السياسي وللجهات ا١تسؤولة بضرورة مراعاة احتياجات اٞتالية وخصوصياهتا يف ا١تخصصات ا١تالية وبرامج الدعم 

 2الرٝتي.
 اركة السياسية للجالية والمواطنةلب الرابع: المشالمط

لقد تأثر مفهـو ا١تواطنة بالتطورات السياسية وبثقافة اجملتمعات وتعدد مستويات ا٢توية، إذ أنو ىناؾ حد 
أدىن من الشروط تتيح لنا قياس مبدأ ا١تواطنة يف ىذه الدولة أو تلك، وتشمل ىذه الشروط إذل جانب اٟتقوؽ 

                                                           

. 08علي أبو شوٯتة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

. 69مرجع سبق ذكره، ص رمضاف أٛتد،  - 2
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فا١تواطنة لدستورية وضمانات ا١تشاركة الفعالة، اٟتد األدىن من اٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية القانونية وا
تركز على عاملُت مهمُت: األوؿ ىو زواؿ مظاىر حكم الفرد والقلة وٖترير الناس من التبعية، والثاين ىو ا١تساواة 

ة الدولة ٞتميع ا١تقيمُت على أرضها. كما أف ا١تواطنة تدؿ بُت ا١تواطنُت يف اٟتقوؽ والواجبات، ويف التمتع ّتنسي
تصبح على ا١تواطن حقوقا سياسية مثل حق حيث ضمنيا على مرتبة من اٟترية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، 

 1االنتخاب وتورل ا١تناصب العامة.
ة، ودور ىذه األخَتة يف ومن خالؿ ىذا ا١تطلب سنحاوؿ أف نبُت عالقة ا١تشاركة السياسية للجالية وا١تواطن

ٕتسيد اٟتقوؽ السياسية للجالية، ومدى حجم مواطنة ا١تهاجرين واليت بدورىا تعكس مدى دٯتوقراطية الدوؿ. 
 وعليو سوؼ نعاجل ما يلي: 

 Citizenshipالفرع األول: تعريف المواطنة 
 ٯتكن تعريف ا١تواطنة كما يلي:

2 إذل "ا١تنزؿ" الذي يقيم فيو اإلنساف فهو وطنو و٤تلو.بأف مفهـو الوطن يشَت لسان العربلقد ورد يف  -
 

3بينما يقصد با١تواطنة كمعٌت اصطالحي "االنتماء إذل أمة أو وطن" -
 

 وبصفة موضوعية يقصد با١تواطنة صفة أو حالة نفسية وقومية وثقافية تعكس العالقة بُت الوطن وا١تواطن.
، وكذلك العالقة السياسية بُت بُت دولة ما وا١تواطن الفرد وبعبارة أخرى فإف ا١تواطنة تعٍت كال من العالقة

 4ا١تواطنُت أنفسهم.
 وتقاس ا١تواطنة استنادا إذل معيار أساسي ىو اٞتنسية كرابطة قانونية وفقا ٢تذه الرابطة كاالنتماء وا٠تضوع

 5تربط بُت الفرد والدولة.
 حسب ما يلي: أما الفكر السياسي ا١تعاصر فقد حاوؿ إعطاء مفهـو للمواطنة -

                                                           

مجلة تاريخ ، "فكرية ومعرفية بُت الفكر السياسي ا١تعاصر وا١تنظور اإلسالمي  -مقاربة -ا١تواطنة وسياؽ الدولة وا٢توية "عبد السالـ موكيل،  -1
 .26( ، ص 2014، )01، العدد 2014، العلوم

.239(، ص 2000ر، )بَتوت: دار صادر للطبع والنش 1، ط1، جلسان العربابن منظور،  - 2
 

. 311(، ص 1996)بَتوت: مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر والتوزيع،  الموسوعة العربية العالمية٣تموعة مؤلفُت،  - 3
 

.  114(، ص 1979)بَتوت: دار الكتاب اللبناين،  المعجم الفلسفيٚتيل صليب،  - 4
 

. 80عواطف مومن، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
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 م عن معتقدات اجملتمع ا١تدين البورجوازي، والذي تزامنن( مصطلح غريب يCitizenshipإف لفظ )
مع اٟتيوية االقتصادية والعلمية اليت عرفتها أوروبا خالؿ الثورة الصناعية، ىذا ا١تصطلح يركز على العالقة بُت الفرد 

( أو ا١تدنية، وبالتارل فإف ا١تصطلح ٭تمل بُت ثناياه ٖتيزا Cityوالدولة، كما أنو مشتق من ا١تصطلح األخر وىو )
 1إذل ا١تدف بشكل الفت.

( اليت كانت تضمن Civil Codesا١تواطنة ٔتفهومها الغريب ظهرت يف ظل سيادة القوانُت ا١تدنية )
١تساواة شاملة دو٪تا ا١تساواة بُت ا١تواطنُت وبعضا من اٟتقوؽ لفائدة الغرباء، مث ما لبثت أف تطور األمر لتكوف ا

 استثناء مع مرور الزمن.
كما عرفتها دائرة ا١تعارؼ الربيطانية بأهنا: "عالقة بُت فرد ودولة كما ٭تددىا قانوف تلك الدولة، ؤتا 
تتضمنو تلك العالقة من واجبات وحقوؽ يف تلك الدولة. وا١تواطنة تدؿ ضمنيا على مرتبة من اٟترية مع ما 

، وىي على وجو العمـو تصبغ على ا١تواطنة حقوقا سياسية مثل حق االنتخاب، وتورل يصاحبها من مسؤوليات
 2ا١تناصب العامة".

 وقد ركزت األدبيات الغربية يف ٖتديدىا ١تفهـو ا١تواطنة على االلتزاـ با١تبادئ ا١تدنية والقيم الدٯتوقراطية
واليت تضم الهوية المدنية" "واحدة ىي  بوتقةيف  وإدانة ٚتيع الفوارؽ اٞتنسية والعرقية، بل وحىت الدينية لتنصهر

ظل نظاـ سياسي مشًتؾ ووحيد، وىذا الفهم للمواطنة يركز على ٚتلة من ا١تفاىيم األساسية ٚتيع ا١تواطنُت يف 
 3وىي:

والذي يفيد أف يكوف الفرد عضوا يف ٣تتمع سياسي معُت أو لدولة، منضبط ٞتملة من  الوضع القانوني: -0
راعاة ا١تساواة واحًتاـ النظاـ العاـ، كما أف مسألة اٟتق الواجب تشمل اٞتميع، وعادة ما تكوف القوانُت مع م

رابطة اٞتنسية ىي ا١تعيار األساس يف ٖتديد ا١تواطن، كما يًتتب على ا١تواطنة القانونية ثالثة أ٪تاط من اٟتقوؽ 
اٟتقوؽ كاالنتخاب ىناؾ ٚتلة من والواجبات: سياسية ومدنية، وسوسيو اقتصادية، ففي اٞتانب السياسي 

والًتشح والتنظيم. ومن بُت الواجبات دفع الضرائب، وتتمثل اٟتقوؽ ا١تدنية يف كل من اٟتريات الشخصية واٟتق 

                                                           

. 05(، ص 2001)نيويورؾ: األمم ا١تتحدة،  دراسة فكرية" -"المواطنة والنوع االجتماعيجتماعية لغريب آسيا، اللجنة االقتصادية واال - 1
 

. 117)بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ب س ف(، ص  المواطنة والديموقراطية في الوطن العربيعلي الكواري،  - 2
 

. 09(، ص 2007ة للدراسات، حقوؽ لبناف، )القاىرة: مركز القاىر  1، طالمواطنةفوزي سامح،  - 3
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وا٠توصصة، وتشكيل ا١تنظمات ا١تدنية واألحزاب والنقابات، أما اٟتقوؽ االقتصادية  يف التعبَت واالجتماع
1اٟتق يف ا١تلكية، اٟتق يف اإلضراب واألجر العادؿ. واالجتماعية فهي تشمل فضال عن

 

 وتتجسد من خال٢تا ا١تواطنة الفعالة وتشمل اٞتوانب التالية: المشاركة في الحياة العامة: -7

خفض القيود القانونية والسياسية على الفاعلُت السياسيُت واألحزاب السياسية يف ٣تاؿ ا١تنافسة  -
 السياسية.

 خالؿ سلطة ٤تايدة و٘تتلك الكفاءة وا١توارد الالزمة.تدار من انتخابات نزيهة  -

 ٘تتع ا١تًتشحُت با١تساواة الكاملة وحرية الوصوؿ والتواصل مع اٞتمهور من خالؿ وسائل اإلعالـ. -

 ضماف حق الناخبُت يف اإلدالء بأصواهتم مع رفع ٚتيع اٟتوافز والعقبات اإلدارية والتنظيمية. -

اء إذل كياف سياسي معُت وأكثر من ذلك االنتماء للوطن وليس ٣ترد اإلقامة وتعٍت االنتم العضوية السياسية: -3
2فيو.

 

من خالؿ التعاريف السابقة ٯتكن القوؿ أف ا١تواطنة يف األنظمة الدٯتوقراطية على وجو التحديد ٕتعل كل 
ييز على خالؼ من ٭تمل جنسية الدولة من البالغُت يتمتع بكل حقوؽ ا١تواطنة بشكل كامل ودوف استثناء أو ٘ت

واليت ٧تد فيها اٞتنسية ٣ترد رابطة تبعية بالضرورة اٟتصوؿ على حقوؽ معينة، فضال عن الدوؿ الغَت دٯتوقراطية 
 وجود مثل ىذه اٟتقوؽ يف حد ذاهتا.

( تفيد معٌت Patriotionومن حيث االصطالح أيضا فهناؾ فرؽ بُت ا١تواطنة والوطنية، فالوطنية )
( فهي صفة ا١تواطن، واليت ٖتدد Citizenshipوجداين وعاطفي، أما ا١تواطنة ) حب الوطن، وىو ارتباط

اٟتقوؽ والواجبات الوطنية، والوطنية اعتزاز باالنتماء واستعداد للتضحية من أجل الوطن وشعور يًتجم إذل احملبة 
وكي ظاىر، يتمثل يف ا١تمارسات والوالء وا١تيل واالٕتاه اإل٬تايب والدافعية للعمل وتنمية الوطن، وا١تواطنة جانب سل

اٟتية اليت تعكس حقوؽ الفرد وواجباتو ٕتاه ٣تتمعو ووطنو وااللتزاـ با١تبادئ والقيم والقوانُت وا١تشاركة الفعالة يف  
 3كافة األنشطة واجملاالت.

                                                           

، مذكرة "7009 -7005"الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة وساـ ٤تمد، ٚتيل صقر،  -1
 . 104، ص 2010ماجستَت، كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية، جامعة األزىر، غزة، 

، جامعة أكسفورد، ورقة مقدمة لالجتماع السنوي العاشر لمشروع دراسات الديموقراطيةا١تواطنة يف الدولة الدٯتوقراطية"،  علي الكواري، "مفهـو -2
 . 05، ص 2000أوت  08ا٧تلًتا، 

. 60(، ص 2004، )03،العدد 2004، مجلة النائبرياض عدناف، "ا١تواطنة"،  - 3
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تتأثر  وعليو ٯتكن القوؿ أف ا١تواطنة تتأثر بالنضج والوعي السياسي واالرتقاء اٟتضاري لدى األفراد، كما
بالقيم وا١تعتقدات، وأيضا بالتصورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تشهدىا اجملتمعات، وبا١تتغَتات 

 العا١تية، وبالتارل من الصعب ٖتديد مفهـو دقيق وثابت للدٯتوقراطية.
وال طائفة أخرى  أما من ناحية الدين اإلسالمي فقد جاء اإلسالـ ودل ٯتيز بُت ا١تسلمُت من ذكر أو أنثى، -

، وإ٪تا جعل اهلل تعاذل يف كتابو اجمليد آوال مذىبا و  الكل سواسية خر، وال قبيلة وأخرى، وال حاكم و٤تكـو
 يف اٟتقوؽ والواجبات.

فيمكن إقامة دٯتوقراطية تقـو على مبدأ ا١تواطنة ٯتكنها أف تأخذ ٔتبادئ الدين اإلسالمي خاصة وأنو 
يتجسد بدستوره القرآف الكرًن، الذي ينظم اٟتياة اإلنسانية خَت تنظيم، يقـو على أسلوب ونظاـ للعيش فهو نظاـ 

 اٟترية والعدؿ وا١تساواة وىذه األركاف الثالثة من أىم أركاف ومرتكزات ا١تواطنة.
كما أف الدين اإلسالمي يؤكد على ا١تساواة يف اٟتقوؽ والواجبات واٟتكم يف العدؿ واإلنصاؼ ليس فقط 

و٧تد ذلك يف قولو تعاذل  1ُت، إ٪تا ٯتتد ليشمل غَت ا١تسلمُت أيضا من أىل دار اإلسالـ غَت احملاربُت،بُت ا١تسلم
خوف  فالخر وعمل صالحا آلآمن باهلل واليوم ا -من والنصارى الصابئون))إن الذين آمنوا والذين ىادوا و 

 2.عليهم وال ىم يحزنون((
اإلسالـ ا١تواطنة تصوير  فقد صورواة يف اٟتقوؽ والواجبات، وبذلك فإف اإلسالـ يدعو إذل التعايش وا١تسا

أف واضحا، وأعطى اٟتقوؽ وٛتل الواجبات بالتساوي بُت ا١تواطنُت القاطنُت يف مكاف معُت، لذلك ٯتكن القوؿ 
 الدين اإلسالمي ىو الدين الذي أعطى معٌت حقيقي ١تبدأ ا١تواطنة وجعل ىذا ا١تعٌت الئقا لكل زماف ومكاف.

 
 
 

                                                           

 . 137(، ص 2012، )2، العدد 2012تعزيز ا١تشاركة السياسية يف العراؽ"،  نعمة سعد عبد اٟتسُت، "دور مبدأ ا١تواطنة يف -1
من سورة ا١تائدة. 69اآلية: - 2
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باإلضافة إذل أف حقوؽ ا١تواطنة اليت أرسى قواعدىا اإلسالـ، دل ٗتتلف يف شيء عن ا١تبادئ والتقنيات اليت 
اليت أصلت قواعد ٣تتمع متعدد دينيا وعرقيا ومذىبيا سبقت كل عرفها الفكر ا١تعاصر، وأف صحيفة ا١تدينة،

 1طنة.األطروحات اليت زعمت أسبقيتها يف التأصيل والتأسيس ٟتقوؽ ا١توا
 وعموما ٯتكن فهم مفهـو ا١تواطنة من خالؿ الشكل اآليت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الوحيد ىو اٞتانب  إف مفهـو ا١تواطنة يقـو على أساس ا١تساواة يف اٟتقوؽ والواجبات بعيدا عن كل االعتبارات الدينية أو ا١تذىبية أو العرقية، فاالعتبار
الـ عرؼ ىذا ا١تبدأ وكرسو منذ أربعة عشر قرنا خلت، فالنيب )ص( عندما ىاجر إذل ا١تدينة وجد فيها نسيجا اجتماعيا متعددا، والذي  اإلنساين، واإلس

بدورىم  كاف يف اٟتقيقة وبعد استقرار الرسوؿ )ص(، يتألف من ا١تسلمُت واليهود والعرب الوثنيُت، ويتألف ا١تسلموف من أنصار ومهاجرين واألنصار
 يقاف األوس وا٠تزرج، وىذا النسيج غريب وعجيب يف تركيبو وتأليفو وقلما وجد مثيل لو يف أ٨تاء اٞتزيرة العربية.فر 

أف يؤسس من خالؿ ىذا التعدد والتنوع دولة قوية تنعم بالسالـ ويتشارؾ فيها اٞتميع ٔتختلف أطيافهم أو  -ص-ورغم ذلك كلو فقد أراد النيب 
ساس جاءت صحيفة ا١تدينة لتكرس مالمح الدولة ا١تدينة يف اإلسالـ واليت تنبذ كل فرؽ بُت مواطنيها مهما اختلفت دياناهتم إتاىاهتم، وعلى ىذا األ

 وأعراقهم أو أجناسهم، وصحيفة ا١تدينة ٛتلت بُت طياهتا مسألة تقنُت خروج اإلنساف من القبيلة إذل رحاب األمة.
 أنظر في ذلك: 

-33(، ص ص 2012، )أكتوبر 13، العدد 2012، مجلة الوحدة اإلسالميةدستور ا١تدينة ٪توذجا"، –إلسالـ علي ناصر، "ا١تعاىدات يف ا -
34  . 

. 88(، ص 2007، )54، العدد 2007،، مجلة الكلمةخالد ياٯتوت، "ا١تواطنة يف الفكر السياسي اإلسالمي" - 1
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 : أنموذج يبين حقوق المواطنة وواجباتها. 07شكل رقم

 اللللالالللللبنلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، العدد 2001،مجلة المستقبل العربي، "مفهـو ا١تواطنة يف الدولة الدٯتوقراطية"علي الكواري،  المصدر:
 .119(، ص 2001) ،264

 المواطنة

 الوضع القانوني

 )الحقوق والواجبات(

 االعتقادات والمشاعر

 )المواقف والسلوك(

 الحقوق
 المدنية

 الحقوق الحقوق المدنية
 االجتماعية

 الهوية
 الجنسية + اإلنتماء

 المناصب الحصرية
 المواطن الصالح  

مسؤوليات 
 المواطنة

 الحقوق
 القانونية

 حقوق
 المواطنة

 الوالء القانونية الواجبات
 االلتزامات المعنوية

 المواطنة



..المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت و الترشح ........:الرابعالفصل 
.7007-7002لالنتخابات التشريعية   

 

 

285 

 الفرع الثاني: إشكالية العالقة بين المواطنة والهوية. 
اٟتديث عن ا٢توية ىو حديث عن إطار عاـ تتقاطع فيو ٣تموعة من العلـو فا٢توية حقل معريف دارت 

ية حولو نقاشات عديدة وتعددت حولو التصورات من شىت العلـو وتناولو بالتنظَت علماء االجتماع والعلـو السياس
والعلـو القانونية والتاريخ وعلم النفس واألنًتوبولوجيا والفلسفة، كما ٬تد ٣تاال يف العلـو التطبيقية، وبالتارل فهو 

 بيٍت نسقي أصلو من العلـو ا١تعرفية األخرى.معريف 
يرجع  ا١تفهـو الذي تعرفو اليـو عن ا٢توية ٮتتلف عما كاف عليو الوضع قدٯتا، فمهمـو ا٢توية السائد اليـو

إذل ظهور سيادة القوميات والدولة القومية يف أوروبا يف القرف الثامن عشر، فالشخص اآلف ترتبط ىويتو بكيانو 
السياسي، أي ْتدود الدولة السياسية اليت يعيش داخلها بغض النظر عن عرقو أو لغتو أو دينو، وإذا رجعنا إذل 

واليونانيُت وا٢تنود وغَتىم من الشعوب اليت ٚتعت بينها  ُتالفينيقيالتاريخ يف عصوره القدٯتة ٧تد شعوبا مثل 
 1العديد من الروابط مثل ا١تكاف، العرؽ، اللغة والدين والًتاث، وكاف اإلحساس والرابط بينهما قويا.

( وأخرى Nationalismوعند اٟتديث عن ا٢توية اٞتماعية ىناؾ ىوية ذات صلة بالقومية وباألمة )
(، ولذلك Social( وىوية اجتماعية )Religions( وىوية دينية )National or Patriotوطنية )

 2يعترب مصطلح ا٢توية من ا١تصطلحات اٟتديثة اليت بدأت تثَت علماء السياسة نظرا أل٫تيتو على الفرد والدولة.
عن وعليو فإف ا٢توية مصطلح ٮتتزؿ مفاىيم التبعية والتشخيص والوالءات لتحديد بناء ٣تتمع ما و٘تيزه 

٣تتمع آخر، ومسألة ٤تددات ا٢توية من أصعب ما ٯتكن ْتثو أو االستقرار على تعريفو، فا٢توية صناعة تتم باتفاؽ 
 3عناصر اجملتمع على نسج خيوطها ا١تتشابكة.

 4وا٢توية ٖتمل مضامُت متعددة ٯتكن التعبَت عنها من خالؿ:
عناصر ا١تكوف البيولوجي ا١تكوف من العرؼ من حيث ا١تكانة والطبقة والوظيفة، أو المكون االجتماعي:  -0

 أو اللوف أو اٞتنس، ومن ىنا ٯتكن التعبَت عن ا٢توية عن طريق االنتماء واإلثنية والقبلية أو العائلة أو ا١تولد.

                                                           

. 115، 114(، ص ص 2008، )صيف 19، العدد 2008،للعلوم السياسيةالمجلة العربية مسعود موسى الربضي، "أثر العو١تة يف ا١تواطنة"،  1
 

: دار عزة للنشر والتوزيع، ، إشكالية الهوية وبناء الدولة الوطنية المعاصرة الطيب عبد اٞتليل، حسُت ٤تمود . 17(، ص 2008)ا٠ترطـو 2
 

04(.ص 2012)لندف: جريدة الشرق األوسط٤تمد حلمي عبد الوىاب، "ا٢توية وا١تواطنة يف ا٠تطاب الليبَتارل ا١تعاصر"،   3
 

 . 39 -38عبد السالـ موكيل، مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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أو اللغة والعادات والتقاليد والعرؼ والقيم االجتماعية ا١تشًتكة أو  من حيث الدينالمكون الثقافي:  -7
ساطَت وا٠ترافات وا١تعتقدات اٟتسية وا١تعنوية والرموز ووحدة ا١تصاحل وا١تصَت والتاريخ ا١تشًتؾ وىذا ا١تلبس، وكذا األ

 ما ٬تعل اإلنساف كائن ثقايف، وكل حضارة تقدـ ٪تطا معينا لشخصيتو وىوية نوعية ذات خصوصية معينة.

لدولة، ونظاـ اإلدارة الوطنية أو القومية ونظاـ اٟتكاـ وشكل ا من حيث الدولةالمكون السياسي:  -3
والسيطرة على جهاز إدارة الدولة، أو ا١تواطنة واٞتنسية أو البناء الدستوري والقانوين فيها، أو األيديولوجية ا١توجهة 

 للبناء السياسي الرئيسي والنوعي )اٟتكومات والتنظيمات السياسية: كاألحزاب واجملتمع ا١تدين(.

بالتطور السياسي وبثقافة اجملتمعات وبتعدد ا٢توية، ويصعب وجود تعريف جامع ومفهـو ا١تواطنة يتأثر تأثرا كبَتا 
أو تلك  ثابت للمواطنة يف ظل ذلك، ولكن ىناؾ حد أدىن من الشروط تتيح لنا قياس مبدأ ا١تواطنة يف ىذه الدولة

عالة، اٟتد األدىن من والدستورية وضمانات ا١تشاركة السياسية الفوتشمل ىذه الشروط إذل جانب اٟتقوؽ القانونية 
 1اٟتقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل التقارب يف الدخل، وا١تكانة االجتماعية.

فا١تواطنة ترتكز على عاملُت مهمُت: األوؿ ىو زواؿ مظاىر حكم الفرد والقلة من الناس وٖترير الناس من 
 التبعية.

لواجبات ويف التمتع ّتنسية الدولة ٞتميع ا١تقيمُت على والثاين ىو ا١تساواة بُت ا١تواطنُت يف اٟتقوؽ وا
أرضها، كما أف ا١تواطنة تدؿ ضمنيا على مرتبة من اٟترية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وتصبح على ا١تواطن 

قد شكل جزءا من مشكلة ا٢توية حقوقا سياسية مثل: حق االنتخاب وتورل ا١تناصب العامة، وموضوع ا١تواطنة 
 ا١ترتبط باالحتكاؾ الفكري والثقايف بالقيم الغربية.واالختالؼ 

إف الًتكيز على مبدأ ا١تواطنة باعتباره قائما على الفردية يتجاوز العالقات والروابط وا٢تويات االجتماعية  
ة كالقومية والدينية والعشائرية واألثنية وا١تذىبية، وذلك ال يعٍت بأي حاؿ إنكار ىذه ا٢تويات بقدر ما يعٍت إعاد

ترتيبها يف اٟتس العاـ، حيث يكوف انتماء ا١تواطن إذل الدولة والقانوف ا١تدين متقدما على أي انتماء أخر كالعائلة 
والعشَتة واإلقليم والطائفة والعرؽ وبالدين، فا١تواطنة هبذا ا١تعٌت ىي أكثر حاالت اجملتمع السياسي تطورا وعليو 

 2تقـو الدٯتوقراطية.

                                                           

1- Russell J. Dalton, "Citizenship Norms and expansion of political participation ",political 

studiers association, 2008, vol 56,(2008),p115. 

. 40 -39ذكره، ص ص عبد السالـ موكيل، مرجع سبق  - 2
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يتمثل يف ترتيب العالقة بُت الفرد والدولة وا٢توية، فالتفكَت با٢توية اٞتماعية ليس إف اإلشكاؿ اٟتقيقي 
 بالضرورة مناقضا للفردية اليت تتشكل منها ا١تواطنة، فا١تواطنة ٖتتاج إذل ىوية تتعرؼ هبا، وىي ىوية الدولة اٟتديثة

ة، ألف ا١تواطنُت البد ٢تم من نظاـ سياسي سواء كانت قطرية أو قومية أو متعددة القوميات، وا٢توية الزمة للمواطن
واجتماعي واقتصادي. وىذا يبٌت على قيم ومعتقدات أي على ا٢توية، وا٢توية كانتساب ثقايف ىي حق من حقوؽ 

 1ا١تواطنة.
وبُت  قد يبدو أف ىناؾ تعارض يف ا١تفاىيم بُت ا٢توية اليت تعٍت السمات ا١تشًتكة اليت يتعارؼ عليها اجملتمع

نة من حيث أهنا تتجاوز ٝتات ا٢توية وتتعاذل على كل ا٠تصوصيات العرقية والدينية، وٯتكن أف ٧تد حال ٢تذا ا١تواط
باعتبار ا٢توية مكوف تارٮتي ارتضاه األفراد ٔتحض إرادهتم وىي كا١تواطنة باعتبارىا عقد سياسي التعارض 

ة السياسية كقاعدة للعالقة بُت أعضاء اجملتمع واجتماعي لألفراد. كما أف مبدأ ا١تواطنة اٞتديد يركز على ا٢توي
 2السياسي )الوطن(، ويتضمن ىذا ا١تبدأ منظومة حقوؽ وتكاليف متقابلة.

 الفرع الثالث: المواطنة وإدماج مفهوم الجالية.

 3يقسم الفقو السكاف الذين يوجدوف على إقليم كل دولة ْتسب مدى عالقتهم هبا إذل قسمُت:

لذين يرتبطوف بالدولة برابطة والء، ويعتمدوف على إقليمها بشكل دائم وىم ا١تواطنوف، يتضمن ا القسم األول:
 وقد اصطلح على تسميتو الرابطة بينهم وبُت الدولة )رابطة اٞتنسية(.

يتضمن ىؤالء الذين ال تربطهم بالدولة رابطة والء، وإ٪تا وجدوا على إقليمها بشكل عارض  القسم الثاني:
 إليها ١تهمة مؤقتة فتنهي إقامتو بانتمائها )زيادة أو ٕتارة( فهم ينتموف إذل جنسية دولة أخرى خر يأيتوالبعض اآل

 أو ال تكوف ٢تم جنسية.
األمة الدٯتوقراطية وحدىم الذين ٭تظوف ّتميع اٟتقوؽ السياسية. غَت أف األجانب الذين  امواطنو إف 

- باٟتقوؽ السياسية اللصيقة با١تواطنة ٭تصلوف حاليا يوجدوف بشكل قانوين وال يعدوا مواطنُت. أي غَت متمتعُت

                                                           

(. نقال عن ا١توقع AAFAQ، مركز آفاؽ للدراسات والبحوث )"الوطن، الهوية الوطنية والمواطنة توضيح لإلشكاليات"توفيق اٟتسن،  -1
 . http://www.aafaqcentre.com(11/12/2017)    اإللكًتوين:

. 40، مرجع نفسو، ص عبد السالـ موكيل - 2
 

. 16(، ص 2009،)45العدد  ،2009،الجامعة اإلسالمية، الدراسات والبحوثجعفر عبد السالـ، "ا١تواطنة حقوؽ وواجبات"،  - 3
 

http://www.aafaqcentre.com/
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مت عملها منذ اٟترب العا١تية الثانية، على ذات اٟتقوؽ ا١تدنية واالقتصادية واالجتماعية تطبيقا لتشريعات مندرجة 
 .1اليت يتمتع هبا رعايا البلد ويعٍت ذلك البعد الكوين الثاين للمواطنة اٟتديثة

ٟتريات الفردية أو اٟتقوؽ ا١تدنية، فلها حرية التنقل والزواج، و٢تا كذلك باإلضافة إذل تتمتع اٞتالية ّتميع ا
٣تموع اٟتقوؽ ا١تدنية، حقوؽ اقتصادية واجتماعية. حيث كانت إجراءات اٟتماية االجتماعية فيما سبق مقصورة 

ة اليت صدرت خالؿ اٞتمهورية على رعايا البالد. ففي فرنسا على سبيل ا١تثاؿ اقتصر تطبيق القوانُت االجتماعي
 ( على الفرنسيُت دوف غَتىم.0905( والشيخوخة والعوز )0898الثالثة وا٠تاصة ْتوادث العمل )

وا٠تاص بالنقابات يستبعد األجانب من السلطات القيادية، كما كانت  0884كاف القانوف الصادر عاـ 
 نواب العماؿ ووكالئهم.  قوانُت احملاكم العمالية ٖترمهم من ا١تشاركة يف انتخابات

منذ بداية اٟترب العا١تية الثانية بدأ الوضع القانوين ا٠تاص باألجانب يف أوروبا يتماثل تدر٬تيا مع الوضع 
 2القانوين ا٠تاص برعايا الدوؿ فيما يتعلق بالرواتب واٟتق يف العمل واٟتماية االجتماعية.

اقية األوروبية ٟتقوؽ اإلنساف كل دولة ال تتفق ٦تارستها وبالتارل تدين ٤تكمة العدؿ األوروبية باسم االتف
ومبدأ ا١تساواة يف اٟتقوؽ ا١تدنية واالقتصادية واالجتماعية بُت اٞتميع ورعايا الدولة واألجانب ا١توجودين هبا بشكل 

 قانوين سليم.
الفكرة األساسية والكونية ترتكز التشريعات ا١تقرة با١تساواة يف اٟتقوؽ ا١تدنية واالقتصادية واالجتماعية على 

القائلة بأنو قبل وبعد حقوؽ ا١تواطن الناشئة عن مشاركتو يف تنظيم سياسي بعينو ىناؾ حقوؽ لإلنساف بوصفو 
إنسانا. وبالتارل يصعب حرماف األجنيب منها فهو ليس على ا١تستوى اإلنساين بأقل مرتبة من رعايا الدولة، من ىنا 

                                                           

طورات العا١تية الصور اٞتديدة للمواطنة: إضافة للمفهـو العاـ للمواطنة، اجتهد بعض علماء االجتماع يف حصر صور ا١تواطنة اٞتديدة اليت أبرزهتا الت
 آليت:الراىنة، ومن أبرزىم "جوف يوري"، ولو دراسة مهمة منشورة عن العو١تة وا١تواطنة ذكر فيها أف ىناؾ صورا جديدة ابتدعت للمواطنة وىي كا

 و تتعلق ْتقوؽ والتزامات مواطن األرض. المواطنة األيكولوجية أو البيئية -

 مع ما والبقاء يف ىذا اجملتمع.و تتضمن حقوؽ الدخوؿ يف ٣تت مواطنة األقلية -

 و تعٍت كيف نسمي الناس إتاىا إزاء ا١تواطنُت األخرين واجملتمعات الثقافية األخرى عرب الكوكب. المواطنة الكوزموبوليتانية -

 : و تعٍت باٟتقوؽ وا١تسؤوليات للزوار ألماكن أخرى ولثقافات أخرى.المواطنة المتحركة -

 أنظر في ذلك: 
رسالة دكتوراه فلسفة يف العلـو السياسية، كلية الفلسفة والعلـو  "إشكالية المواطنة في الفكر السياسي المعاصر"،، رفيق فتاح نوميد -

 .   85، ص 2012السياسية، قسم العلـو السياسية، جامعة السليمانية، كردستاف،
.189( ص 2016)القاىرة: ا١تركز القومي للًتٚتة،  1ترٚتة: سونيا ٤تمود ٧تا، ط ، ما المواطنة؟،دومنيك شنابر وكريستياف باشولييو - 1

 

2Gauchet Marcel, La révolution des droits de l'homme (paris : Gallimard, 1989), p 221.  
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ف أفرادىا وصفا إنسانيا يعد بطريقة ما إعادة تأكيد للقيم اليت تتمحور حو٢تا فإف احًتاـ حقوؽ اٞتالية بوص
 حىت وإف كانت ىذه األخَتة ٗتاطر دوما ٔتخالفة ىذه القيم اليت تقود إذل االنبثاؽ عنها. 1الدٯتوقراطية اٟتديثة.

ن أف يكوف ىناؾ من غَت ا١تمكوحقوؽ ا١تواطن ال تلتبس مع حقوؽ اإلنساف، غَت أنو بدوف ىذه األخَتة 
 2فعليا حقوؽ للمواطن.

 Jusتعمل جل بلداف االٖتاد األورويب حيث توجد جاليات أجنبية، ٔتا يسمى )قانوف األرض( "

soli والذي ٬تسد روح أوروبا اليت تعترب قارة ا١تؤسسات بامتياز، فال معٌت أف ٭تـر شخص ولد يف بلد أو يعيش"
الثقافية واالجتماعية والدينية والسياسية، لذا فإف "قانوف األرض" ٯتنح بو بشكل تاـ ودائم، من حقوؽ ا١تواطنة 

جنسية البلد لكل من ولد على أرضو، وىو ال يعًتؼ بشيء اٝتو منحدر من أصل أجنيب أو منتم إذل اٞتيل 
ناؾ مهاجروف. ينتموف إذل البلد نفسو، رغم أهنم ٥تتلفوف ثقافيا وعرقيا ودينيا، وى الثاين، وإ٪تا ىناؾ فقط مواطنوف

 والتشريعات ٘تنع مؤسسات اإلحصاء وغَتىا من طرح أسئلة عن ديانة من تقـو بإحصائهم أو أصلهم أو عرقهم.
كل ىذا يقودنا إذل القوؿ بأف ا١تواطنة ىي إحساس قبل أي شيء أخر. فقد ال ٭تس هبا الشخص رغم أنو 

 لك اٞتنسية. ٭تمل جنسية البلد الذي فيو، وقد ٭تس هبا رغم أنو ال ٭تمل ت
وحىت ٭تس با١تواطنة، ٬تب أف يشعر بأف ىناؾ مساواة بُت اٞتميع يف فرص العمل، ويف اجملتمع ويف معاملة 
اإلدارة وغَتىا من ا١تؤسسات العمومية وا٠تاصة، بل ويف نظرات الناس يف الشارع العاـ، ويكوف الفشل يف ا١تواطنة 

 3يف التعامل مع اٞتاليات وكيفية تصنيفها.يف الكثَت من األحياف مصحوبا بفشل اٟتكومات 
ومن خالؿ ما سبق ٯتكن الوصوؿ إذل نتيجة مفادىا أف للمواطنة وا٢تجرة عالقة وطيدة، حيث أنو تبقى 
ا١تواطنة من بُت ا١تفاىيم والتصورات اليت تعتمد عليها العديد من اٟتكومات يف بناء تناغم اجتماعي يضمن 

بغض النظر عن العرؽ، اٞتنس والدين وا١تكانة، وذلك وفق منطلق اٟتق والواجب،  تساوي العالقة بُت ا١تواطنُت
، وترتبط أيضا بالفلسفة Nation stateاألمة ومفهـو ا١تواطنة يعود إذل ا١تراحل األوذل يف بناء الدولة 

 .Social contractالسياسية القائمة على العقد االجتماعي 

                                                           

1-Schnapper Dominique, La démocratie providentielle- Essai sur l'égalité 
contemporaine (paris : Gallimard, 2002) p 133. 

.190دومنيك شنابر، كريستياف باشولييو، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 

، 2007يونيو 3 -2، الرباط ،"، المجلس االستشاري لحقوق اإلنساناالنتماءات وا١تشاركة: رىاف ا١تواطنة–مغاربة العادل "عبد اٟتي ا١تودف،  -3
 . 2ص 
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 ذج للمواطنة وعالقتها با٢تجرة وتتجلى فيما يلي: وعموما ٯتكن التمييز بُت ثالثة ٪تا
 nationalistic model النموذج الوطٍت القومي -

 humanrights model ٪توذج حقوؽ اإلنساف -

 Marchallian model٪توذج مارشلياف -
1

 

 nationalistic modelالنموذج الوطني القومي  -0

ىي وحدة متكاملة وصاحبة السيادة ا١تطلقة يف رؤيتو للمواطنة من اعتبار أف الدولة  النموذجينطلق ىذا 
على حدودىا اإلقليمية، وىي وحدىا اليت ٖتدد من ىو األصيل ومن ىو الدخيل على حدودىا. و٭تدد ىذا 
النموذج عملية اكتساب ا١تواطنة من التواجد داخل اإلقليم سواء كاف عن طريق ا١تيالد داخل اإلقليم أو عن طريق 

( ويف ىذا Jus soli( أو )Jus samguinisويعرب عن ا١تفهوماف با١تصطلحُت )الرابطة الدموية لألىل. 
 2الصدد ٧تد أف العديد من سياسات ا٢تجرة استندت على ا١تفهومُت يف إدارة ا٢تجرة وإدماج ا١تهاجرين.

 humanrights modelنموذج حقوق اإلنسان -7
ة حقوؽ اإلنساف، ينطلق من مسلمات  على عكس النموذج األوؿ، ٧تد أف مفهـو ا١تواطنة ا١تبٍت على فكر 

كونية تقتضي بضرورة احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف أي مكاف. متجاوزة بذلك منطلق اٟتدود اإلقليمية الفيزيقية اليت 
والنموذج  Transnationalيرٝتها النموذج ا١تبٍت على القومية الوطنية، فالنموذج أيضا يعترب عابر للقومية 

ف دوف غَته ال يقف حاجزا أماـ فكرة أف الشخص ىو يف األوؿ واألخَت إنساف سواء كاف يعترب أف ا١تيالد يف مكا
 3جر أو ١تواطن أصلي.١تها ابنا

وعليو يركز ىذا النموذج على ضرورة توفَت اآلليات القانونية ٟتماية حقوؽ اإلنساف بدؿ الًتكيز على طبيعة 
عدد يف ا١تواطنة وتوسيعها لتتجاوز فكرة اإلقليمية والعرفية، ا١تواطنة، كما يهدؼ ىذا النموذج إذل تفعيل مفهـو الت

وذلك ٘تاشيا مع التطور السريع يف حركة اإلنساف من خالؿ ا٢تجرة الدولية ا١تتنامية باستمرار، كما يدعو أصحاب 
ٟتقوؽ ىذا النموذج إذل تبٍت ىوية جديدة ترتكز على مفاىيم للمواطنة كصورة موسعة تنطلق من اإلعالف العا١تي 

 اإلنساف.

                                                           

1- Michaels greve and Michael zoller, Citizenship in America and Europe beyond the 

Nation state, (United States: library of congress, 2009), p 154.  

.٧57تيب سويعدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 

3- Michael grave and Michael  zoller, op cit, p 164. 
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 The Marchallian model  نموذج مارشليان -3
ينطلق ىذا النموذج من فكرة الدفع بإتاه العمل على الًتكيز على ٖتقيق العدالة يف ا١تواطنة، وذلك من 
خالؿ التمثيل والتوزيع العادؿ للمكاسب والثروات يف اجملتمع، ويتميز ىذا النموذج عن ٪توذج حقوؽ اإلنساف يف 

وبالرغم  اإلنسافوؿ يسعى إذل ٖتقيق ا١تواطنة بالنسبة للفئات اليت ال ٖتظى هبا من خالؿ فكرة عا١تية حقوؽ أف األ
من أف ىناؾ تقارب بُت النموذجُت إال أف ٪توذج مارشلياف يركز على ا١تساواة يف ا١تواطنة وليس على عملية 

الذي عمل على تطوير  0940ربيطاين مارشاؿ اكتساهبا. ويعود الفضل يف ىذا النموذج إذل عادل االجتماع ال
 مفهـو للمواطنة للفئات اليت تتمتع ْتقوؽ ا١تواطنة.

٧تد أف مفهـو ا١تواطنة لديو ثالث أبعاد متمثلة يف البعد ا١تدين والبعد  Marchallفبالنسبة ١تارشاؿ 
 1السياسي واالجتماعي.

ا١تدنية مثل: اٟترية يف التعبَت، ا١تساواة أماـ  ٕتلى يف القرف الثامن عشر من خالؿ اٟتقوؽ البعد المدني: - أ
 القانوف، اٟتق يف ا١تلكية.

يتمثل يف اٟتقوؽ السياسية من خالؿ ا١تشاركة يف اٗتاذ القرار عرب البعد السياسي للمواطنة:  - ب
ا١تؤسسات السياسية، وىذا البعد ميز فًتة القرف التاسع عشر ٘تاشيا مع مطالب الطبقة العاملة يف ذلك 

 قت ا١تتمثلة يف اٟتق يف ا١تواطنة.الو 

أيضا يتمثل يف اٟتق يف الرفاىية واألمن والتعليم وقد أصبح ىذا البعد ىو الذي ٯتيز البعد االجتماعي:  - ج
فكرة ا١تواطنة يف القرف العشرين ورٔتا أىم تصور ١تضموف ا١تواطنة حسب مارشاؿ وا١تبنية على فكرة ا١تساواة، 

د الثالثة ١تفهـو ا١تواطنة اليت جاء هبا مارشاؿ تعترب الركائز األساسية يف بناء وٯتكن اعتبار أف ىذه األبعا
2سياسات إدماج مفهـو اٞتالية وا١تواطنة.

 

 
 

                                                           

1- Ibid, p 170. 

.59 -٧58تيب سويعدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
 



..المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت و الترشح ........:الرابعالفصل 
.7007-7002لالنتخابات التشريعية   

 

 

292 

 .وانعكاسها على المشاركة السياسية الظروف العامة التي تعيشها الجالية الجزائر في فرنسا :المبحث لثاني
ظروفا وٖتديات كبَتة ومتنوعة، تفرضها الظروؼ العامة للدولة الفرنسية، تعيش اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا 

تنعكس على اٟتياة العامة للجالية اٞتزائرية، خاصة ابناء اٞتيل الثاين  والتحدياتوبالطبع فاف ىذه الظروؼ 
حي وا١تسلمُت، واحداث ضوااليت تشهدىا فرنسا من حرب ضد االسالـ  ا١تتسارعةوالثالث، ولعل االحداث 

باريس، وتأثَت الفكر اليميٍت ا١تتطرؼ قد سا٫تت يف اعادة صياغة جديدة ١تفهـو ا٢تجرة وا١تهاجرين خاصة 
 اٞتزائريُت منهم.

 التطرؽ اذل ما يلي: ارتأيناومن اجل التعرؼ على الظروؼ العامة اليت تعيشها اٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا، 
 ثيره على الجالية الجزائرية.المطلب األول: اإلسالموفوبيا في فرنسا وتأ

 سالموفوبيا.الفرع األول: معنى اإل
يعترب مصطلح االسالموفوبيا من ا١تصطلحات اليت مت تداو٢تا مؤخرا بشكل كبَت جدا والذي يتعلق بصورة 
اإلسالـ يف الغرب، فهو ظاىرة حديثة تعرب عن ما يراه الغرب يف صورة اإلسالـ، فهو مصطلح مأخوذ من علم 

ابات النفسية ا٠تاصة بظاىرة الرىاب وا٠توؼ، والغريب أف ىذه الظاىرة ليست حديثة بل تعود إذل تاريخ االضطر 
، واليت أسندت إذل تنظيم 2001سبتمرب  11قدًن قدـ الدين االسالمي نفسو، ولكنو انتشر بكثرة بعد أحداث 

يعٍت  islamophobieباإل٧تليزية مصطلح اإلسالموفوبيا 1القاعدة، واستمر النظر إذل اإلسالـ كونو إرىاب،
 وىي كلمة عربية "إسالم"التحامل والكراىية وا٠توؼ من اإلسالـ فمصطلح اإلسالموفوبيا مركب من كلمتُت ٫تا 

وىي يونانية وتعٍت ا٠توؼ وأصلها فوبوس، فا١تصطلح يًتجم بشكل عاـ ا٠توؼ من  "فوبيا"والكلمة األخرى وىي 
 اإلسالـ أو ا٠توؼ من ا١تسلمُت.

ىي كلمة يف األصل يونانية، وتعٍت خوؼ فقد تردد الكثَت من ا١تصطلحات هبذا  "فوبيا"وألف كلمة 
الشأف، إال أف الًتٚتة الدارجة ٢تذا ا١تصطلح ىو "الرىاب" وبذلك يكوف ا١تعٌت االصطالحي لإلسالموفوبيا ىو 

 أي ا٠توؼ منو. "رىاب اإلسالم"
"رنميب عندما قامت خلية تفكَت بريطانية يسارية اٝتها 1997بدأ دخوؿ مصطلح اإلسالموفوبيا سنة 

باستخدامها ىذا ا١تصطلح لتأجيج مشاعر الكراىية وا٠توؼ من اإلسالـ وا١تسلمُت، وىو الذي أدى ترست" 
                                                           

، نقال عن ا١توقع اإللكًتوين: 2016ديسمرب  27، ا١ترساؿ، "ا١تقصود باإلسالموفوبيا؟ياٝتُت ٤تمود، "ما  -1
https://www.almrsal.com/post/428494 (12-03-2018.) 

https://www.almrsal.com/post/428494
https://www.almrsal.com/post/428494
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بالطبع إذل ٦تارسات ٘تييزية وإقصائية، ولألسف الشديد كانت النظرة إذل اإلسالـ يف ىذا الوقت بأنو ال يشًتؾ مع 
األخرى يف أي قيمة، وأنو أدىن منزلة من الثقافة الغربية، وقد اعترب ذلك كقوة سياسية عنيفة وليس ٣ترد  الثقافات

 11معتقد دين، وعرؼ الباحثوف أف مصطلح اإلسالموفوبيا ىو شكل من أشكاؿ العنصرية قد ربطوىا بأحداث 
 2001.1سبتمرب 

 2تالية:وتعود أسباب تفشي ظاىرة اإلسالموفوبيا إذل العوامل ال
  احتواء التاريخ على الكثَت من وقائع الصراعات بُت اإلسالـ والغرب، واليت يعود تارٮتها اذل عصر الفتوحات

اإلسالمية، وىو ما ٭تتاج بالفعل إذل توضيح للغرب من قبل ا١تختصُت وا١تستشرقُت خاصة وأف الصورة ا١تنقولة عن 
 تلك الفتوحات أهنا عداء ودـ وقتاؿ.

 الـ، وىو األمر األخطر ألف الكثَت من الغرب ليس لديو أي قابلية للتعرؼ على اإلسالـ عن اٞتهل باإلس
قرب، وىو األمر الذي ٬تعلهم ٮتافوف منو وٯتيلوف إذل معاداتو، نفس األمر الذي ٭تتاج إذل توضيح خاصة مع 

 سطحية ا١تعلومات عن اإلسالـ.

 ألمة االسالمية على مدى قروف عدة أزمات سواء ا٠تلط بُت الدين اإلسالمي وا١تسلمُت، حيث تعاين ا
 اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية.

  بناء صورة سلبية عن ا١تسلمُت وىو لألسف بسبب من ضمن أىم األسباب للخوؼ من اإلسالـ الغَت
 صحيحة.

 الفرع الثاني: فرنسا واإلسالموفوبيا.

١تفهـو يف تعامالهتا مع ا١تسلمُت والذين يشكلوف ثاين تعترب فرنسا من بُت الدوؿ اليت استخدمت ىذا ا
نسبة سكاف بعد ا١تسيحيُت، ويف ىذا تستند الدراسة ا١توثقة اليت عملت على إعدادىا منظمة التجمع ضد 

إذل إحصاء مشل collectif contre l'islamophobie en Franceاإلسالموفوبييا بفرنسا
منها كانت  118حيث  7004إذل سبتمرب  7003تدة من أكتوبر فعل إسالموفوبِت يغطي سنة كاملة ٦ت 182

استهدفت مؤسسات )اعتداء  64موجهة ضد أفراد )شتائم عنصرية هتديد بالقتل، اعتداءات مسلحة...( فيما 

                                                           

1-Oxford  English dictionary. Islamophobia (oxford university press. 

2016):https://en.oxforddictionaries.com/definition/islamophobia  (15-08-2017    .)  
 ياٝتُت ٤تمود، موقع سبق ذكره. -2

https://en.oxforddictionaries.com/definition/islamophobia
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على مساجد ومقابر إسالمية، إلغاء ٣تموعة من الندوات حوؿ اإلسالـ لدواعي ٥تتلفة، توقيف ٣تموعة من 
األرقاـ وإف كانت ال تعكس بالضرورة حيثيات الوضع بالنظر إذل صعوبة رصد كل ىذه األفعاؿ األئمة...(، ىذه 

خصوصا تلك ا١توجهة ضد األفراد، فإنو من شأهنا أف تقدـ رصدا موثقا لظاىرة اإلسالموفوبيا يف فرنسا حيث 
من حاالت  %76ذل أف أصبح ٭تذر منها ٣تموعة من ا٠ترباء واٟتقوقُت بفرنسا خاصة وعندما تشَت األحداث إ

االعتداء على األشخاص ا١تسجلة كانت ضد نساء ٤تجبات ٔتا يعطي االنطباع بأف اٟتجاب كرمز دين إسالمي  
كاف مستهدفا أكثر من األشخاص بعينهم فيما يسَت التوجو الثاين ٨تو ٖتميل الدولة الفرنسية مسؤولية ما يقارب 

٦تثلة يف: العمد، ا١تفوضُت، مسؤورل ا١تؤسسات التعليمية ...،  من ىذه األفعاؿ وىو ما يضع ىذه األخَتة 60%
 1على رأس مصادر اإلسالموفوبيا بفرنسا.

إذل: "... أنو بالشك، دل يكن ىنالك حديث كبَت عن االسالـ يف فرنسا، إال  "أوليفييهروا"يف حُت يشَت 
ٞتزائر، وحدوث أزمات باريس وليوف عاـ منذ قياـ الثورة اإلسالمية اإليرانية، وظهور اٞتماعة اإلسالمية يف ا

، وبروز قضية اٟتجاب يف ا١تدارس اٞتامعات، وغَتىا فبدت حكايات صحفية وخطابات علمية تفرض 1995
 2بانتظاـ سؤاال عن طبيعة ىذا اإلسالـ الذي يطارد أوروبا اليـو وينشر فيها ا٠توؼ"

 islam"اإلسالم، المحنة الفرنسية"يف كتاهبا  " "إليزابيث شيالكما ٗتصص الكاتبة الفرنسية 

l'épreuve française تتحدث فيو بتوجهات  "أنت مسلم، نحن مذعورون"، ، فصال معنونا
 إسالموفوبية واضحة، إذ تقوؿ: "الفرنسيوف مرضى من اإلسالـ، الفرنسيوف لديهم خوؼ من اإلسالـ، إسالـ،

خوؼ... من ماذا ٪تلك ا٠توؼ؟ بالتأكيد إسالـ، إسالـ... خوؼ، خوؼ، خوؼ... إسالـ، خوؼ، إسالـ، 
 3لدى ٝتاع مفاتيح ىذه الكلمات طيلة النهار".

فيفري  74الفرنسية الصادرة بتاريخ  "لوموند"لصاحل جريدة  (ipsos)تؤكد دراسة حديثة أجراىا معهد 
% 39بة ، أفصحت أف الدين اإلسالمي يقابل برفض وٗتوؼ كبَتين من قبل اجملتمع الفرنسي، إذ أف نس7003

 4% يروف أهنا منسجمة وقيم اٞتمهورية الفرنسية.74من السكاف يروف أف اإلسالـ ديانة غَت متسا٤تة و

                                                           

نقال عن ا١توقع اإللكًتوين: ٤تمد فاضل رضواف، "اإلسالموفوبيا، قلق ا١تفهـو وجدؿ الرؤي )٪توذج فرنسا("،  -1
https://www.aljabriabed.net/n76_01fadiyi.(2).htm        (15-08-2017.) 

2-Olivier Roy, Vers un islam européen (paris: édition esprit,1999), p 07. 
3-Elisabeth schemla. L’épreuve français (paris: Editions Plon, 2013), p 19. 
4-Sophie voillet, L’islamisme radical et l'occident(paris: édition du cygne ,2013), p 21. 

https://www.aljabriabed.net/n76_01fadiyi.(2).htm
https://www.aljabriabed.net/n76_01fadiyi.(2).htm
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إف الفوبيا أو ا٠توؼ من اإلسالـ الذي ٬تري اٟتديث عنو يف فرنسا، ىو يف أغلب األحياف ليس حقيقيا، 
متها ما يتعلق ّتوانب انتخابية ٘تارسها بل يعلن عنو ويروج لو من أجل أغراض ومنافع خاصة ٥تتلفة، لعل يف مقد

ة تعمل من خال٢تا على استمالة أعداء كبَتة من اٞتمهور الداعم لإلسالموفوبيا، فيف األغلب أحزاب ٯتينية متطر 
بعد أف جرى تضليلو إعالميا من قبل أحزاب وٚتاعات ٢تا  "شبح الخوف من اإلسالم"وىو الذي يعاين من 

أثرت فعال على اإلسالـ وا١تسلمُت فرنسا، ومثاؿ على ذلك ما تعرض لو موقع بناء أىداؼ وأغراض خاصة واليت 
غريب فرنسا، العتداء عنصري، حيث قاـ ٣تهولوف بكتابة عبارات معادية  "نورماندي"ٔتدينة  "كا"مسجد ضاحية 

الصلباف ا١تعكوفة اليت لإلسالـ مثل: "فليخرج اإلسالـ من أوروبا"، و "ال لإلسالـ... ال للنقاب"، إضافة إذل رسم 
 ترمز للفكر النازي.

وتأيت ىذه اٟتادثة العنصرية بعد أياـ قليلة من قياـ أعضاء الرب١تاف بالقراءة األوذل لقانوف حظر النقاب 
 باألماكن العامة.

وأشار وزير ا٢تجرة يف فرنسا أف ىناؾ مساجد أخرى وقبور تابعة للمسلمُت قد تعرضت لتلك النوعية من 
 1ٟتادث ٦تاثل. "نورماندي" اإلجرامية التمييزية، كما تعرض متجر للحـو اٟتالؿ ٔتدينة األعماؿ

شرقي فرنسا، أين أداف مسؤولو اٞتالية  "ستراسبورغ"مقربة إسالمية للتخريب يف مدينة  36كما تعرضت 
مع العلم أف أغلب القبور ا١تسلمة ىذا العدواف ا١تتكرر، بسبب اإلسالموفوبيا، الذي يعززه اٟتزب اليميٍت ا١تتطرؼ، 

ٟتقوؽ اإلنساف عن سخطو لذلك الوضع الذي ال يكف عن  "ستراسبورغ"ا١تتضررة تعود لألطفاؿ، وأعرب قطاع 
 التدىور.

مقربة إسالمية( إ٪تا ىو تصرؼ يعكس النظرة ا١تتطرقة للدين  110إف مثل ىذا السلوؾ )تدمَت ما يقارب 
 2ذه األعماؿ جاليتنا ا١تسلمة ىناؾ.اإلسالمي يف فرنسا، وكاف ا١تتضرر من ى

ورٔتا ْتدة أكرب، نظرا للعداء  وعليو فإف اٞتالية اٞتزائرية تعاين مثل ما تعاين اٞتالية ا١تسلمة يف فرنسا، 
التارٮتي االستعماري بُت البلدين. فا١تشاكل اليت واجهها اٞتزائريوف يف فرنسا تتجلى يف السلوؾ العنصري، ومنها 

                                                           

نقال عن ا١توقع اإللكًتوين:  21.10.2010شبكة األلوكة، "فرنسا: اعتداء على موقع بناء مسجد ضاحية "كا" الفرنسية"، -1
-www.alukah.net/word.muslima/0/23891 (22/03/2018.) 

2-Philippe d'iribrane, l'islam devant la démocratie (paris: collection le débatGallimard, 

2013),p 19. 

http://www.alukah.net/word.muslima/0/23891-
http://www.alukah.net/word.muslima/0/23891-
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لنعوت اليت يطلقها أصحاب اٟترؼ وا١تهن ا١تختلفة وعدد من ا١تواطنُت الفرنسيُت على ا١تهاجرين تلك األوصاؼ وا
 1اٞتزائريُت منها:

 .الشباب اٞتزائري يقـو بسرقة السيارات أو يقـو بالسطو على منازؿ أو أهنم يتعاطوف ا١تخدرات 

 .٬تب طرد العائالت اٞتزائرية من فرنسا 

 أنا عنصري مع األوغاد العرب. 

 .ال يوجد عمل للعرب 

  حىت أدخل الرعب يف قلوب العرب. "لوبان"سأنتخب 

 .ال ٯتكن ٤تاباة أولئك الذين يصوموف رمضاف 

وغَت ذلك من األوصاؼ والنعوت اليت تدؿ على السلوكيات العنصرية ضد ا١تهاجرين ا١تغاربة ٔتا فيهم 
، وما أعقبها من 2001سبتمرب  11 ا١تهاجرين اٞتزائريُت، حيث زادت موجة العنصرية ضدىم خاصة بعد

إجراءات صارمة يف ا١تطارات والساحات العمومية ودور العبادة وغَت ذلك، واليت تنسب كلها إذل اإلسالموفوبيا يف 
 فرنسا وانعكاساتو على سياساهتا ضد ا١تهاجرين ا١تسلمُت.

يا يف الدولة الفرنسية، حيث ولعل إشكالية بناء ا١تساجد يف فرنسا ٕتسد األفعاؿ اٟتقيقية لإلسالموفوب
ترفض يف الدولة مساعدات ا١تسلمُت من خارج فرنسا لبناء ا١تساجد، فهي ال تساعد بدورىا وال تطلب من 
البلديات منح قطعة من األرض على األقل لكي ٬تمع ا١تسلمُت األمواؿ الالزمة للبناء، واألغرب من ذلك أهنا 

وزير  "جان بيار شوفنمان"سَتة جدا، ويشَت إذل ىذه الوضعية ترفض بشدة منح رخص البناء اليت أصبحت ع
الداخلية الفرنسية األسبق، إذ يقوؿ أف ا١تسلمُت يضطروف ٔتمارسة شعائرىم الدينية يف أقبية البنايات أو مآرب 
 السيارات، ألف السلطات البلدية ال ٘تنحهم ا١توافقات الالزمة لبناء مساجدىم، باإلضافة إذل إقداـ رؤساء

، كلها تصرفات تعكس الوجو اٟتقيقي للدولة الفرنسية، وإدماج مفهـو "بنيس"البلديات على ىدـ مسجد كبَت 
 اإلسالموفوبيا من سياساهتا كأولوية ٟتفظ األمن الفرنسي.

                                                           

 .215( ، ص 2005،)جانفي 554، العدد 2005،مجلة العربي الكويتية٤تسن خضر، بيَت بورديو وآخروف، "بؤس العادل"، ترٚتة  -1
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 : دور االعالم والحزب اليميني المتطرف في تشويو صورة الجالية الجزائرية في فرنسا.المطلب الثاني
عالـ الفرنسي وكذلك اٟتزب اليميٍت ا١تتطرؼ يف رسم صورة خاطئة عن اٞتزائريُت ساىم كل من اال

 ا١تقيمُت يف فرنسا من اجل القضاء على ا٢تجرة وا١تهاجرين يف فرنسا، واعادة النظر يف سياسة ا٢تجرة الفرنسية.
 سنتطرؽ يف ىذا ا١تطلب اذل ما يلي:

 ة الكراىية ضد المهاجرين الفرع االول: اليمين المتطرف ودوره في تصعيد حمل
لقد ٕتسدت معاداة ا١تهاجرين واإلسالـ يف سياسة وتوجو اٟتزب اليميٍت ا١تتطرؼ، ذلك أنو بعد تراجع 

االٖتاد السوفيايت يف هناية عقد الثمانينات من القرف ا١تاضي، األثر البالغ يف تغيَت مفاىيم األمن  الشيوعية واهنيار
والتطبيقي، وأصبحت مفاىيم الشيوعية والفاشية من ا١تاضي، فكاف لزاما على والتهديد على ا١تستوى النظري 

اليمُت ا١تتطرؼ أف ٬تد عدوًا جديداً، ليجد ا١تهاجرين أفضل بديل لذلك، وبسرعة ٖتولت االنتقادات ا١توجهة 
 تونس.للمهاجرين، وإذل اإلسالـ وا١تسلمُت، ذلك أف غالبية ا١تهاجرين يف فرنسا من اٞتزائر وا١تغرب و 

 1أين تزايدت موجة العنصرية والكراىية ا١تتبادلة بتزايد موجة العنف والتطرؼ اإلسالمي واإلرىاب الدورل،
" أف: "بروز ظاىرة العنف والتطرؼ اإلسالمي كاف نتيجة تراجع وضعف القوى الوطنية "أالن دوبينوويرى 

سات األمريكية ا١تنحازة إلسرائيل، ٕتاه القضية والعلمانية يف الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا، وكذلك نتيجة السيا
الفلسطينية والصراع العريب اإلسرائيلي، أما بالنسبة للمسيحيُت الكاثوليك، فإف ىذه الفرضية تعود باألساس إذل 

 يف نظريتو ا١تسماة "صداـ اٟتضارات".  "صمويل ىنتنغتون"الصراع التارٮتي بُت ا١تسيحية واإلسالـ، والذي طوره 
ا فإف اليمُت ا١تتطرؼ الفرنسي أسرع يف إ٬تاد الرابطة بُت ا١تهاجرين ا١تغاربة خاصة اٞتزائريُت وصورة وىكذ

اإلسالـ اليت شوىها اإلعالـ الغريب وإرىاب اٟتركات اإلسالمية ا١تتطرفة، وٖتوؿ مفهـو العدو من التهديد الشيوعي 
الوىم والتخيل )اإلسالموفوبيا(، فأصبح ذلك إذل خطر اإلرىاب اإلسالمي، والذي ٖتوؿ إذل ثقافة ا٠توؼ و 

 2ا١تهاجر يف نظر الفرنسي واألورويب ا١تتطرؼ خطرا حقيقيا يهدد األمن القومي واإلنساين.
واندالع األزمة األمنية والسياسية يف  وتزايد موجة ا٠توؼ والكراىية للجزائريُت بعد توقيف العملية االنتخابية

 يات اقتصادية واجتماعية وأمنية على فرنسا وبلداف لشماؿ ا١تتوسط.اٞتزائر، وما كاف ٢تا من تداع

                                                           

 .114جيالرل بشالغم، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .114مرجع نفسو، ص  -2
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أين تعاظمت أمواج ا٢تجرة بكل أنواعها الشرعية وغَت الشرعية، وتفاقمت مشاكلها داخل فرنسا ،كما 
 نشطت خاليا اإلرىاب النائمة يف فرنسا، اسبانيا، بربيطانيا وأ١تانيا، مهددة األمن القومي ٢تذه الدوؿ.

األحداث جعلت اٞتبهة الوطنية الفرنسية تدرج موضوع ا٢تجرة كموضوع رئيسي يف برنا٣تها إف ىذه 
1، فإف ا٢تجرة ىو الرحم الذي تولد فيو كل سياسات اٞتبهة الوطنية.marcus"ماركوس"السياسي، وكما يرى 

 

 الفرع الثاني: دور اإلعالم في تشويو صورة الجالية الجزائرية في فرنسا.
السنوات األخَتة ظاىرة ا٢تجرة إذل فرنسا من طرؼ رجاؿ السياسة وآخروف ٥تتصوف،   درست وضبطت يف

كالشرطة، بعض أجهزة ا٠تدمات االجتماعية، كثَت من الصحافيُت وحملة من الرأي العاـ السياسي، ومن خالؿ 
ئرية على للهجرة ا١تقيمة بفرنسا عموما واٞتزا " LE FIGAROمالحظة للمواضيع اليت تطرقت فيها جريدة "

وجو ا٠تصوص، وجدنا اف أغلب الكتابات ال تتعرض إال للنواحي السلبية للمهاجرين، خاصة إذا تعلق األمر 
 باٞتزائريُت منهم.

ففي وسائل اإلعالـ )التلفزة، اإلذاعة، والصحافة ا١تكتوبة( قد يكوف من غَت ا١تناسب الًتكيز فقط على 
ئية خاصة منها السلبية يف ٣تتمعات غربية، أقل ما يقاؿ عنها ٣تتمعات تقدًن أرقاـ أو إحصائيات عن اٟتوادث ا١تر 

 متطورة شعارىا العدالة وا١تساواة.
إف مكانة ا١تهاجرين الذين ٯتكن اعتبارىم مقهورين بصورهتم ا١تشوىة من طرؼ الصحافة ا١تكتوبة، ىي 

ر ا١تؤسس ٢تذا التمييز ورغم تواجد ا١تكانة اليت حاولت ٚتيع وسائل اإلعالـ نقلها عنها، فرغم النقد ا١تتكر 
 ا٠تطابات ا١تزيفة، استمرت ىذه القراءات بصورة متواصلة للحياز على األغلبية.

يدفع كل ىؤالء الكتاب للربط بُت اٞترائم، البطالة، اإلرىاب، التعصب وفئة  ما الذيوالسؤاؿ ا١تطروح ىنا: 
 ا١تهاجرين؟ وكيف تفسر قوة ىذا ا٠تطاب؟

عالمية للمهاجرين اٞتزائريُت تضغط خصوصا على ا٠تطابات السياسية والصحافة ا١تكتوبة يف إف ا١تعاٞتة اإل
 2نقاشات سيميولوجية، نقاشات معممة على ٘تييز السلوكيات اليت تدور حوؿ أربع ٤تاور ىي كاآليت:

 من أو العنف ا١تدين واٞتنح.االاأمٍت، حيث أصبحت ا٢تجرة مربوطة ب المحور األول:

                                                           

1-Paul. Hansworth."the extreme right in France: the rise and rise of j.m. le pen's front 

national",representation, 2004,Vol.40, N2,( 2004), P 105. 
 .88.89وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص ص،   -2
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 ا٢توية، ويتعلق ببعض التصرفات الدٯتوقراطية وا٢توية الوطنيةلثاني:المحور ا
اجتماعي اقتصادي، حيث أصبحت ا٢تجرة مربوطة بالبطالة، الفقر، وأصبح ا١تهاجروف اٞتزائريوف  المحور الثالث:

 مسؤولُت عن اٟتالة السيئة للوضعية االجتماعية واالقتصادية الفرنسية.
أف تالعبات اٟتمالت االنتخابية أصبحت شيئا فشيئا ٤تددة با٠تطابات  سياسي، يكشف المحور الرابع:

 العنصرية وكره ا١تهاجرين.
إف ا١تعلومة يف الصحافة ا١تكتوبة، موضوعة بصفة مثالية لتأسيس وتشريع الصور والتعريفات ا١تتشاهبة 

علة ومعربة عن الكراىية للمهاجرين رغم اختالؼ طريقة تقدٯتهم، الطريقة دل تكن يوما تلقائية، بل ىي مفت
واإلقصاء، فكل ما نلتمسو يف وجهات نظر ىذه الصور والتعريفات ىو خوؼ وتشاـؤ للحقيقة، فيلجأ 
اإلعالميوف إذل ٖتديد الدور ا١تلعوب من طرؼ الصحافة ا١تكتوبة بتحليل الطرؽ األساسية يف التقدًن اإلعالمي 

 للمجتمع سليل ا٢تجرة اٞتزائرية يف فرنسا.
 عموما وسائل اإلعالـ الفرنسية ا١تواضيع ا١تتعلقة باٞتالية اٞتزائرية يف اٞتوانب التالية: تعاجل

 :الجانب األمني واإلعالم في فرنسا -00

إف دور الصحافة ا١تكتوبة يف تشكيل خطاب إعالمي وتطويره، وكذا توجيهو ضد ا١تهاجرين ألجل ٛتاية 
لمجتمع الفرنسي، ربطت ظاىرة ا٢تجرة غَت الشرعية وما تلحقو األمن الوطٍت، يقع يف ٥تطط التنشئة االجتماعية ل

من أعباء على فرنسا، بظاىرة ا٢تجرة القانونية بصفة عامة، بعيدا عن تبٍت فكرة ٤تايدة. فا١تزج دائما بُت ا١تهاجرين 
للفئات  الشرعيُت وغَت الشرعيُت أعطى دوما صورة خاطئة عن األشكاؿ اليت تقدمها اٞتهات الرٝتية وا١تنسوبة

الضالة، ليكوف ا١تهاجرين الشرعيُت وأبنائهم ىم أكرب متضرر من ىذا ا١تزج، ليعاملوا بشكل ٘تييزي من طرؼ 
اإلدارات ومصاحل الشرطة وغَتىا، ويتضح لنا ىذا على أرض الواقع بالتقدٯتات االجتماعية للمهاجرين من خالؿ 

إذل صورة  "المهاجر المنحرفة"ة من صورة فرص اٟتصوؿ على عمل أو سكن ... . أين شوىت ىذه النقل
 ٦1تا يؤثر بالضرورة ىذا الشك يف حفظ اٟتقوؽ االجتماعية ا١تمنوحة للمهاجرين. "المهاجر الغشاش"

بفعل اإلعالـ أصبحت السلوكات السلبية والعقود اٞتنائية مسنودة إذل نفس فئة األشخاص العرقية، بل 
ائرية، فاٞتزائري أصبح ٤تَتا و٥تيفا يف أعُت الشعب ا١تستهلك لإلعالـ نستطيع القوؿ إذل ٣تموعة الثقافة اٞتز 

                                                           

1-Abdeljalil akkari,Les jeunes d'origine maghrébine en France: les limites de 

l'intégration par l'école (paris: la découverte, 2003), p. 119. 
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الفرنسي الذي طور النشاطات اٞتنائية اليت ألصقت ا١تهاجرين إذل نشاطات ذات طابع إرىايب، دعمت صورة 
 ا١تهاجر ا١تنحرفة يف نظرة اجملتمع الفرنسي بعامل أساسي متميز.

كَت اجملتمع الفرنسي هتميش ا١تهاجرين ١تا ينسب إليهم. لتزيد استطاع اإلعالـ الفرنسي أف يزرع يف تف
 1إحصائيات الشرطة غرس ىذا الكره.

 العنف المدني والمدرسي واإلعالم في فرنسا: -07
إف عبارة "العنف ا١تدين" ليست متداولة يف باقي الدوؿ األوروبية، ويف بعض اٟتاالت إذل ما تسميو "عنف 

الصحافة الفرنسية ا١تكتوبة يبُت انفراد األحداث ا١تتعلقة با١تهاجرين وتقدٯتاتو يف الشباب"، لكن ىذا التمييز لدى 
عنف مدين" بل عنف مفتعل من فعل الصحافة يف كثَت من "فرنسا، حيث أف العنف بُت الشباب ليس جوىريا 

 األحياف.
ورية الفرنسية تعاين فضال عن ىذه الصورة السلبية اليت ٭تاوؿ اإلعالـ الفرنسي نشرىا، فإف مدارس اٞتمه

من مشاكل عدة تتعلق با٢تزؿ العنصري للتالميذ األجانب، وأغلبيتهم من أصوؿ جزائرية، ففي ضواحي ا١تدف 
حيث تعيش الغالبية العظمى من اٞتالبة اٞتزائرية يف غيتوىات عنصرية ٧تد أف مدارس األطفاؿ اليت ٝتيت ٔتدارس 

فاؿ الفرنسيُت وتعاين تدنيا يف ا٠تدمات التعليمية ويف مستويات العزؿ العنصري، واليت تكوف خالية من األط
الدراسة واإل٫تاؿ اإلداري ٦تا يرفع نسب اإلخفاؽ ا١تدرسي وكثرة ا١تشاكل، ٦تا يؤدي قسوة الظروؼ ا١تعيشية لعوائل 

كع يف الشوارع اٞتالية اٞتزائرية واليت تسبب توقف نسب كبَتة من األطفاؿ عن مواصلة الدراسة واالٕتاه ٨تو التس
وارتكاب اٞتنح، أين تًتاكم الصور السلبية عن ا١تسلمُت، ٦تا تسبب يف توتر لألجواء االجتماعية واإلعالمية 
للفرنسيُت عامة وىو ما يوتر األرضية الالزمة إعالميا لتوجو أصابع االهتاـ للمسلمُت عامة واٞتزائريُت على وجو 

ريب يف تشويو صورة اٞتزائريُت كمسلمُت انطالقا ٦تا ٭تدث من أفعاؿ ا٠تصوص، أين ساىم اإلعالـ الفرنسي والغ
 2عنف مدين ومدرسي.

 اإلعالم واإلسالم في فرنسا: -03
تفاقمت بشكل مقلق للغاية صورة اإلسالـ يف وسائل اإلعالـ، ذلك أف ىذه الوسائل تلعب دورا أساسيا 

احثُت الفرنسيُت تتخذ مواقف عدوانية وٖترض يف تكوين الرأي العاـ الفرنسي، وىي باعًتاؼ عدد كبَت من الب

                                                           

1-Jocelyne césari , Faut-il avoir peur de l'islam (paris: presse sciences politiques, 1998), p.69. 
2-Sadak sallam, l'islam en occident (paris: c e c, 1994), p 101. 
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يف ْتث لو إذل أف الصحافة وضعت  "صادق سالم"العامة على ا١تسلمُت، وقد أشار أحد الباحثُت اٞتامعيُت 
على عاتق ا١تسلمُت األزمة االقتصادية والبطالة واختالؿ األمن واإلرىاب، وقد أصبح الناخبوف الفرنسيوف يف مواقع 

كثر ا١ترشحُت عدوانية ضد اإلسالـ وا١تهاجرين، وقد الحظ الباحث أيضا أف اجملاالت الفرنسية عديدة يصوتوف أل
اليت ٗتصص أعداد خاصة عن ا١تهاجرين ا١تسلمُت بعناوين استفزازية تزيد فيها من حدة الفوبيا اإلسالمية، ترتفع 

يد من أعدادىا التحريضية ا٠تاصة ضد %، لذلك باتت اجملاالت اليت تعاين الركود تز 15معدالت مبيعاهتا بنسبة 
 1اإلسالـ لكي ٖتل أزمتها.

ويف أجواء مثل ىذه ازدىرت ٕتارة معاداة ا١تهاجرين ا١تسلمُت، وأصبحنا نقرأ عناوين تتعمد ا٠تلط بُت 
سبتمرب صدرت مئات اجملالت  11اإلسالـ واإلرىاب، فعلى مدى العقدين األخَتين وخاصة بعد تفجَتات 

"استيقظ يا محمد فقد  و "اإلسالم والسيف"، "القرآن والعنف"شهرية بأعداد خاصة مثل: األسبوعية وال
على  "بوسترات". وتلصق أغلفة اجملالت التحريضية بأحجاـ كبَتة "اإلرىاب اإلسالمي"و أصبحوا مجانين" 

يل باإلسالـ وا١تهاجرين الواجهات اإلعالنية يف كل ٤تطات ا١تيًتو وسيارات نقل الركاب ويف الشوارع إمعانا بالتنك
بعنواف غالؼ لصق على أغلب واجهات ا١تدف الكربى يف فرنسا،  "اإلكسبرانس"وصورهتم، ومأخرا صدرت ٣تلة 

٦تا يًتؾ صورة ذىنية  "ارىاب بن الدن مازال حيا"وٖتت العنواف عنواف آخر  "تحقيق حول أموال اإلسالم"وىو 
لإلرىاب، ويتحدث العدد عن ٘تويل بناء اٞتوامع يف فرنسا من قبل  لدى ا١تتلقي تعٍت أف أمواؿ ا١تسلمُت ٥تصصة

دوؿ إسالمية يقوؿ أهنا تتدخل يف شؤوف ا١تسلمُت الفرنسيُت، وىو ما تعًتض عليو الدولة ألهنا تريد إسالميا 
 2."نيكوال ساركوزي"فرنسيا وليس إسالـ يف فرنسا كما يقوؿ 

ٯتارسو بعض اإلعالميُت الفرنسيُت ضد اإلسالـ وا١تهاجرين، ومن األمثلة الصارخة للدور التخرييب الذي 
" وىي LE FIGARO نائب رئيس ٖترير صحيفة " "تيري دي جاردان"٧تد أف صحفيا كبَتا مثل 

يضم األفكار  "رسالة إلى رئيس الجمهورية تتعلق بالهجرة"الصحيفة األكثر انتشارا يف فرنسا تصدر كتابا بعنواف 

                                                           

ين: قيس جواد العزاوي، "صورة اإلسالـ يف الغرب"، مؤ٘تر سواد السنوي السابع: الذات واآلخر يف اإلعالـ ا١تعاصر، نقال عن ا١توقع اإللكًتو  -1
http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=4535 (09-04-2017.) 

2-Thierry meyssan, 11 septembre 2001 l'effroyable imposture (paris: éditions Carnot, 

2002), p. 136. 

http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=4535
http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=4535
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يعي باسم العلمانية وحرية العبادة أف تسمح فرنسا لقوى أجنبية وحركات إرىابية تقود بالبيًتو التالية: ىل من الطب
 1دوالر األئمة ومئات األماكن ا١تقدسة؟ ويلخص للقوؿ ال ٨تب العرب وال يوجد اسالـ معتدؿ يقبل التعايش.

هاجرين تعاين من غموض نستنتج ٦تا سبق أف معطيات العوامل اإلعالمية يف فرنسا فيما ٮتص ا٢تجرة وا١ت
واضح، وكذا تناقضات متفاوتة من وسيلة إعالـ إذل أخرى فرغم حصوؿ ا١تهاجرين اٞتزائريُت على جنسية البلد 

 ا١تضيف )فرنسا( أو وثائق تربر إقامتهم فهم يعيشوف يف وضعية غَت قانونية يف نظر البعض إف دل نقل الكثَتين.
اجرين اٞتزائريُت الذين يعتربوف كأجانب يف نظر الفرنسيُت، وكذا ىذا بغض النظر عن اٞتيل الثاين للمه

 وسائل اإلعالـ العامة، مع أهنم فرنسيُت بأمت معٌت الكلمة أماـ ىياكل وأجهزة الدولة )العدالة، الشرطة....(.
 المطلب الثالث: انتفاضة ضواحي باريس ونموذج االنصهار الفرنسي و اثرىما على الجالية الجزائرية.

ثارت الصدمات اليت ال تزاؿ مندلعة بُت شباب ا١تهاجرين، خاصة اٞتزائريُت والشرطة من حُت آلخر، أ
إتهت أنظار العادل إذل فرنسا ليشاىد كيف  1998تساؤالت عدة حوؿ وضع ا١تهاجرين يف فرنسا، ففي عاـ 

ن خلفيات اجتماعية وعرقية ٧تحت يف ٕتسيد إدماج مهاجريها، وقدمت منتخبا وطنيا لكرة القدـ، يركز بنجـو م
"... إخل، ورأي العادل كيف يتألق الفريق الفرنسي ا١تتنوع ويهـز "جوركاييف، "فييرا"، "زيدان"٥تتلفة، أمثاؿ 

ا١تنتخب الربازيلي العريق ليفوز بأرفع لقب كروي، وىو لقب بطل العادل، وأصبح الفريق الفرنسي رمزا لنجاح التعدد 
الفرنسية يف صهر ا١تهاجرين مهما اختلفت مشارهبم يف بوتقة اٞتمهورية، فيصبح اٞتميع الثقايف، ٕتسيداللطريقة 

 2مواطنُت فرنسيُت ٭تملوف ا٢توية الفرنسية يطبق عليهم القانوف الفرنسي.
تتجو أنظار العادل مرة أخرى إذل باريس، ولكن ىذه ا١ترة ليشاىد كيف يتمزؽ  2007واليـو يف عاـ 

رنسي، وينتفض ا١تهاجروف ا١تهمشوف لتشتعل أسوأ موجو شغب شهدىا فرنسا منذ عقود يف النسيج االجتماعي الف
"نيكوال ، وكذا أحداث الشغب بعد تصدر 2006، ففي نوفمرب 2005الذكرى األوذل ألحداث باريس 

  ساركوزي"

 

                                                           

1-Thiery Desjardins, Lettre au président propos de l'immigration (paris: Fixot, 2000), p 

84. 
 56وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 ، فماذا حدث؟ و١تاذا تبخر حلم التعدد الثقايف؟12007االنتخابات الرئاسية يف 
الباريسية حيث سقط شاباف أثناء مطاردة الشرطة ٢تم،  "كليشي سوبوا"حداث يف ضاحية لقد بدأ األ

فاندلعت مصادمات عنيفة بُت شباب ا١تهاجرين خاصة اٞتزائريُت منهم، وقوات الشرطة، احتجاجا على األوضاع 
سيارة  1900إذل إحراؽ ا١تزرية اليت يعيشوف فيها، والتمييز العنصري داخل اجملتمع الفرنسي أدت ىذه الصدامات 

شخص، إضافة إذل أعماؿ هنب وسلب واسعة النطاؽ. كشفت أحداث العنف اليت اشتعلت  1250واعتقاؿ 
يف ضواحي باريس عن حجم فشل ديناميكية اندماج العرب واألفارقة )وأغلبهم مسلمُت(، يف  2005هناية عاـ 

و وأكثرىم هتميشا وإقصاء، ومع أف مطالب احملتجُت دل النسيج اجملتمعي الفرنسي، الذين غدوا يشكلوف أكرب أقليات
 تتجاوز ا١تطالب االندماجية ا١تألوفة من حقوؽ وتشغيل ورعاية صحية، إال أف االنتفاضة الدامية ا١تتواصلة طرحت

بقوة اإلشكاالت اٞتوىرية ا١تتعلقة بالنموذج االجتماعي الفرنسي الذي تتشكل خصوصية ا١تميزة يف ٝتتو 
اليعقوبية، يف مقابل نظاـ التعددية الثقافية القومية القائمة يف أمَتكا ومعادلة اجملتمع األىلي التعددي يف ا١تركزية 
 2بريطانيا.

                                                           

 وبعد 2007مرة كلمة ىجرة أثناء إلقائو ندوة صحفية عن موضوع ا٢تجرة، قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية لعاـ  90استعمل ساركوزي أكثر من ،
أسيس أوؿ وزارة للهجرة يف اٟتكومة الفرنسية للجمهورية ا٠تامسة ٗتتص با١تهاجرين وترتكز سياسة ا٢تجرة للرئيس االنتخابات مباشرة التـز "ساركوزي" بت

 ساركوزي على ثالثة ٤تاور:
 l'immigration): لفرنسا حق اختيار من تريد ومن تستطيع استقبالو من ا١تهاجرين ٖتت ما يسمى با٢تجرة االنتقائيةحق االختيار لفرنسا -أ 

choisie) من منطلق سيادة الدوؿ واستقال٢تا السياسي يف اٗتاذ أي قرار تراه مناسبا، ويكوف لألجانب الذين يتم قبو٢تم نفس اٟتقوؽ والواجبات ،
 اليت يتمتع هبا ا١تواطنوف الفرنسيوف، أما األجانب فيتم طردىم من فرنسا ٨تو بلد أىم األصلية.

هاجر يف وضعية قانونية اٟتق يف ٖتسُت مساره االندماجي يف اجملتمع الفرنسي على شرط احًتاـ القوانُت : لكل محق االندماج للمهاجر الشرعي -ب
 ومبادئ اٞتمهورية باإلضافة إذل اتقاف اللغة الفرنسية.

اب ا١تهاجر، بوجود : لكل مهاجر اٟتق يف العودة إذل بلده األصلي إذا أراد ذلك، ويتحقق ذلك بإرجاع الثقة إذل الشبحق العودة للمهاجر -ج
ت مستقبل خارج منطق ا٢تجرة، من خالؿ ٘تكُت ىؤالء ا١تهاجرين من العيش الالئق يف بلداهنم األصلية غَت أف ىذه السياسات تتقاطع مع سياسا

 lesعار "الفرنسيوف أوال اليمُت ا١تتطرؼ واليت تدعو إذل طرد ا١تهاجرين وترحيلهم إذل أوطاهنم األصلية، حفاظا على مناصب الثقل للفرنسيُت ٖتت ش

français d'abord  وٟتماية ا٢توية الوطنية والثقافة الفرنسية، أو القبوؿ بسياسة االندماج، واليت تعٍت االلتحاؽ والتخلي عن ا٠تصوصيات
 الثقافية، اللغوية والدينية للمهاجرين اٞتزائريُت. أنظريف ذلك:

Daniel lochak, "immigration subie. Immigration choisie: vers de nouvelles hiérarchies". 

Conférence présenté au : séminaire sur les politiques antidiscriminatoires, centre de 

recherche et d'étude sur les droits fondamentaux (credof), Université de paris 10. Le 14 mars 

2006. 

2-Schnapper Dominique, Exclusions au cœur de la cité (paris: economica. 2001), p18. 
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لقد طرحت ىذه اإلشكاليات العنصرية من قبل، يف سياؽ اٞتدؿ الواسع الذي خلفو قانوف ٖترًن اإلشارات 
ب، كما طرحت يف أوج االنتفاضة الفلسطينية الثانية عاـ الدينية يف ا١تدارس اٟتكومية الذي عرؼ بقانوف اٟتجا

 الباريسية ا١تشًتكة. ء، عندما اندلعت موجة دامية من العنف بُت اٞتاليتُت اليهودية والعربية يف بعض األحيا2000
 فما بينتو ىذه األحداث ا١تتالحقة ىو انتقاؿ اجملتمع الفرنسي من ٪توذجو ا١تركزي، الذي بلورتو فكريا قيم

عصر األنوار، وجسدتو مؤسسيا معايَت العلمانية اٞتمهورية، منذ صدور قانوف الفصل بُت ا١تؤسستُت الدينية 
 1ـ.1905والسياسية عاـ 

إف واقع التنوع الثقايف والقومي الذي أصبح السمة الغالبة على االمة الفرنسية يقتضي ٪تطا جديدا من ضبط 
عادلة االختالؼ والتعددية، ودفع استحقاقاهتا الفعلية، بدؿ التذكر ٢تا والتحايل وإدارة الرىانات اجملتمعية باإلقرار ٔت

 و٢تذا الفشل أسباب عديدة نلخصها يف ما يلي: 2عليها باإلجراءات القانونية،
: دل ينجح النسيج االجتماعي الفرنسي، يف استيعاب ا٢تجرات العربية اإلسالمية، واٞتزائرية منها، ْتسب وتَتة أوال
جرات اليهودية واألوروبية اٞتنوبية )اٞتاليات اليونانية واإليطالية(، والشرقية )خالؿ العهد الشيوعي(، فارتبط ىذا ا٢ت

ا١تكوف بالًتكة االستعمارية أو الطفرة الصناعية، اليت تلت اٟترب العا١تية الثانية، فبقت ىذه اٞتاليات يف دائرة 
سم يف صاحل تعويض األضرار وا١تآسي اليت ا٧ترت عن جرائم االحتالؿ، مغلقة، فإذا كانت الًتكة االستعمارية دل ٖت

فإف اهنيار الطبقة العاملة يف العصر الصناعي الثاين قد حكم على األجياؿ اٞتديدة، من ا١تهاجرين العرب واألفارقة 
3بالتهميش واإلقصاء )لتقلص اٟتاجة ا١توضوعية إذل العمالة اليدوية(.

 

 :ليات العربية وا١تغاربية من االندماج الفاعل يف ٣تتمعاهتا بالتحوؿ من ٪توذج )ا١تهاجر دل تتمكن اٞتا ثانيا
الضيف( إذل ٪توذج )ا١تواطن ا١تنتمي(، فظلت اعتبارات ا٠تصوصية العقائدية والثقافية عائقا أماـ ىذا التحوؿ 

مغاير من حيث ا٠تلفيات ا١تنشود دوف القدرة على التوفيق بينهما ومقتضيات ا١تواطنة داخل سياؽ ٣تتمعي 
 التارٮتية واٟتضارية ألرضية االنتماء األصلية.

                                                           

 .57وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص -1
2-Michael Foucault,Il faut défendre la société (paris: Ed du seuil. 1997), p 155. 
3-Principe Lorenzo,"l'image médiatique de l'immigré: du stéréotype à 

l'intégration",migrations société  1995 , n 42, (novembre – décembre 1995).p35. 
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فمع أف وجوه النخبة الفكرية ا١تسلمة يف أوروبا رفعت شعار )اإلسالـ األورويب( ودافعت عنو بصفتو إطارا 
سالمية يف مغايرا لتجارب اجملتمعات ا١تسلمة، إال أف اٟتقيقة البادية للعياف ىي أف اٞتمعيات والتنظيمات اإل

 1ٗتتلف عن شيء عن مثيالهتا يف العادل اإلسالمي، حيث تنتشر أكثرىا يف التطرؼ واالنغالؽ.أوروبا، ال 
تعاين إسًتاتيجية الدولة الفرنسية يف التعامل مع حركة ا٢تجرة من تناقص حاد بُت مقتضيات االنفتاح  ثالثا:

ة االقتصادية، وبُت ا١تيل لالنكفاء على الذات وغلق غَت ا١تقيد، لتسهيل حركة اثر البضائع ْتسب منطق العو١ت
"اتفاقية اٟتدود ٟتماية الفرنسيُت من ا١تهاجرين الذين يهددوهنم، لذا فرضت فرنسا ما يعرؼ بالتأشَتة، وىنا نذكر 

اليت تضم دوؿ االٖتاد  1990 "الشنغن"، وا١تتبوعة ٔتعاىدة 1989جواف عاـ  14واليت وقعت يف  شنغن"
ا١توقعة عليها، وىي تضمن حرية التنقل داخل ىذا اجملاؿ، وتنتهج سياسة موحدة إتاه ا٢تجرة القادمة من االورويب 

خارج ىذا اجملاؿ ا١توحد، فكاف من أبرز نتائجها أهنا حدت بقوة من منح التأشَتات للدخوؿ إذل أوروبا، أين 
  وإف كانت عرب زوارؽ ا١توت.أصبح حلم اٞتزائريُت ىو الوصوؿ إذل األراضي الفرنسية بأي ٙتن حىت

حيث ترؾ ىذا األمر يف أواسط الراغبُت يف ا٢تجرة إليها شعورا باإلحباط وزاد ذلك من تنشيط حركة ا٢تجرة 
غَت الشرعية ٕتاه القارة االوروبية عامة وفرنسا على وجو ا٠تصوص، باإلضافة إذل أهنا وضعت قواعد ٗتص مراقبة 

سد خطورة تعامل الدوؿ األوروبية عموما وفرنسا خصوصا فيما جاء يف الوثيقة وتتج 2اٟتدود وسياسات اإلبعاد*
الصادرة عن االٖتاد األورويب من خالؿ اجمللس  "الكتاب األخضر حول الهجرة"ا٠تضراء، وتعرؼ كذلك ب: 

الورويب ، اليت تضم ا١تنظمات اٟتكومية وغَت اٟتكومية األوروبية ا٠تاصة بالتعاوف ا7005جانفي00األورويب يف 
من ناحية، والتعاوف مع دوؿ مشاؿ إفريقيا من ناحية أخرى، ىذه الوثيقة تتجو إذل تبٍت سياسة ا٢تجرة االنتقائية اليت 

                                                           

 .58وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص،  -1
وىو ما يعٍت "بنظام شنغن المعلوماتي" *توجب ىذه االتفاقية أف تتبادؿ الدوؿ يف االتفاقية ا١تعلومات الشخصية واألمنية مع بعضها عرب ما يسمى 

 مرغوب فيو يف أي دولة، ما دامت ا١تعلومات ا١تتوفرة تقوؿ ذلك. سهولة القبض على أي شخص
قصد اليت وقد أفاد ىذا النظاـ الدوؿ األعضاء يف اٟتد من دخوؿ ا١تهاجرين غَت الشرعيُت الذين كانوا يتحايلوف بالدخوؿ من دوؿ أخرى غَت دولة ا١ت

لة أخرى للسياحة مث السفر منها إذل دولة ا١تقصد ىذا وقد اعتمدت منظمة رفضت طلبهم بالسفر إليها وذلك باٟتصوؿ على تأشَتة بالسفر إذل دو 
  الشرعية.الشرطة يف أوروبا ىذا النظاـ ا١تعلومايت، ومن مث يتم تبادؿ ا١تعلومات بُت أجهزة األمن الوطنية األوروبية يف ٣تاؿ مكافحة ا٢تجرة غَت

، مذكرة ماجيستَت يف العلـو السياسية "7000-0995ر العالقات األورو مغاربية " البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطافايزة ختو، -2
 .115، ص2011-2010، اٞتزائر، 3 -والعالقات الدولية، ٗتصص الدراسات االسًتاتيجية واألمنية، كلية العلـو السياسية واإلعالـ، جامعة اٞتزائر
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ٕتذب أصحاب ا١تهارات والعقوؿ من ا١تهاجرين وترفض األشخاص اآلخرين، دوف أف تراعي أثر ذلك على التنمية 
1لى منع دخوؿ ا١تهاجرين إليها.يف البلداف النامية، فهي تركز يف سياساهتا ع

 

إف انتفاضة الضواحي الباريسية ال تفسر خارج ىذه ا١تعادلة الثالثية اليت ٠تضناىا يف عوائق االندماج 
ا١تتصلة، إما بطبيعة النسيج الداخلي للمجتمع الفرنسي أو تركيبة ٣تتمع ا٢تجرة لذاتو، فصحيح أف مشاكل ٦تاثلة 

ليهودية واألوروبية الشرقية واٞتنوبية يف البلداف الصناعية األوروبية، ولكن عوامل واكبت مسار اندماج اٞتاليات ا
2االنسجاـ الثقايف حدث يف هناية ا١تطاؼ من ىذه ا١تصاعب.

 

٦تا سبق يتضح لنا جليا عالقة فرنسا باٞتالية ا١تسلمة عموما، واٞتزائرية باعتبارىا من اٞتاليات ا١تسلمة 
ترات العرقية فاٞتزائريوف يف فرنسا يواجهوف أزمة عصبية يف ىويتهم، فهم يشعروف أهنم خصوصا، عالقة تسودىا التو 

 ينتموف إذل أوطاهنم األصلية، إضافة إذل انتمائهم إذل البلد الذي ىاجر آباؤىم إليو )فرنسا(، ونظرا للفروقات
د يهتم بكيفية معاٞتة ىذا التمزؽ، الشاسعة بُت العا١تُت يشعر الشباب اٞتزائري يف فرنسا با١تتمزؽ اٟتاد، وال أح

 بل ال أحد ينظر إليو ّتدية.

وىنا تربز لنا مشكلة ا٢توية، فنموذج االندماج ا١تعموؿ بو يف فرنسا، ىو ما يسمى بسياسة 
 ، واليت ترمي إذل تذويب ثقافة ا١تنحدرين من أصوؿ أجنبية يف الثقافة الفرنسية.(assimilation)االنصهار

، ويعترب ذلك شرطا أساسيا حىت يعًتؼ هبم يف اجملتمع الفرنسي، ومن ىذا ا١تنطلق يف ظروؼ جيل واحد
يرفض النموذج كعدد الثقافات يف اجملتمع، ويعتربىا خطرا على فرنسا وىويتها وىو يرتكز على الوحدة السياسة 

قليات، ألهنا تعرقل ا١تواطنة اليت والًتابية والثقافية ال على الوحدة الدينية أو العرقية لذا فهو ال يقبل ما يسمى باأل
تعترب الغاية األساسية لتحقيق التالحم االجتماعي، ١تعٌت أف اجملتمع الفرنسي مكوف من مواطنُت وليس من أقليات 
أو جاليات عرقية أو دينية أو ثقافية حيث يلتحق الطفل با١تدرسة يف فرنسا يف سن الثالثة، ويكوف ملزما 

مسة عشر )مرحلة التعليم اإلجباري(، وخالؿ سنة من الدراسة، يتعلم اللغة وطريقة التفكَت باالستمرار هبا إذل ا٠تا
الفرنسية، و٭ترص النموذج الفرسي على وصوؿ اكرب عدد من التالميذ إذل اٞتامعة وْتكم أف التعليم علماين، 

خاصة، ورغم أف اللغة العربية  فالدين ال مكاف لو يف ا١تدرسة العمومية، أما اللغات األجنبية فتدرس وفق معايَت

                                                           

 .50(، ص 2006،) يوليو 165،العدد 2006، جلة السياسة الدوليةمشليب مغاوري، "األبعاد االقتصادية ٢تجرة العمالة"،  -1
 .59وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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، بعد توقيع "لغة فرنسا" 1999ىي اللغة الثانية يف فرنسا من حيث عدد ا١تتكلمُت ورغم أهنا اعتربت منذ سنة 
 1فإف حضورىا ال يزاؿ ٤تدودا جدا يف ا١تدرسة العمومية."الميثاق األوروبي للغات الجهوية ولغات األقليات" 

 ال توافق النموذج الفرنسي يف االندماج قضية اٟتجاب، حيث تعترب من ومن الرموز الدينية أيضا اليت
 القضايا الثقافية ا١تطروحة داخل ا١تدرسة العمومية واليت ٢تا عالقة با٢توية وا١تواطنة يف فرنسا.

، عندما رفضت مدرسة فرنسية قبوؿ تلميذات ٤تجبات من 0989أثَتت ىذه القضية أوؿ مرة سنة 
صوتت اٞتمعية العامة الفرنسية )الرب١تاف( بأغلبية ساحقة على قانوف العلمانية،  2004نة أصوؿ عربية. ويف س

 الذي منع استعماؿ اٟتجاب يف ا١تدارس العمومية.*
لقد كشفت معاٞتة قضية اٟتجاب يف فرنسا، ا٢توة ا١توجودة بُت التشريعات والواقع ا١تعيش، فحرية ا١تعتقد 

 رنسا، لكن ال ٬تب إشهارىا يف ا١تدرسة من خالؿ اٟتجاب.مكفولة قانونا وأماـ ا١تأل يف ف
إف كل ىذا يؤكد أف فرنسا دل تستطع أف تتخلص من ا١تفاىيم التقليدية للمواطنة، مثل ا٢توية الوطنية 
 والثقافة األصلية اليت ال تستطيع اف تقبل باٟتجاب وغَته من ا١تظاىر الثقافية اليت ٛتلها الوافدوف اٞتدد إذل اجملتمع

 الفرنسي ليس فقط ألهنا رموز دينية، وإ٪تا ٘تثل ثقافة عاشت يف حالة صداـ تارٮتي مع الثقافة الغربية.
 المطلب الرابع: الوضع االقتصادي واالجتماعي للجالية الجزائرية في فرنسا.

ءىم، حيث مثل الظروؼ اليت نشأ فيها اٞتيل األوؿ للمهاجرين اٞتزائريُت، نشأ اٞتيل الثاين والثالث وأبنا
عاشوا حالة التمزؽ اليت عاشها آباءىم، لكن ٓتلفيات وأبعاد ٥تتلفة فا١تشكل بالنسبة ٢تم ليس اٟتَتة بُت 
االستقرار أو ا٢تجرة، وإ٪تا ىو شعورىم بأهنم مواطنوف من درجة ثانية، نتيجة عوامل عديدة ذاتية وموضوعية، 

لياء، ورث األبناء ضعفا يف التكوين الًتبوي ونقصا يف فبسبب نقص الوعي ا١تدين والسياسي والثقايف لدى األو 
استيعاب الواقع وفهم معادلة حقوؽ ا١تواطنة و واجباهتا ومن دل يتمكن من التحصيل العلمي يف ىذه الظروؼ كاف 
مصَته الرسوب الدراسي، وما يعٍت من تسكع يف الشوارع، والبقاء عالة على االسرة، من ناحية اخرى سجلت 

                                                           

1-Solfrid cecilie widme. "le voile islamique à l'école de terrain dans (24) l'agglomération 

bordelais" universitelet i Oslo (15 mai 2009). Sur le site:  
 http://www.duo.uio.no/bitstream/han-dle/10852/25785/masteroppgavexx) 15/03/2018(. 

 نائبا. 26نائبا،و عارضو  494*صوت على القانوف 

http://www.duo.uio.no/bitstream/han-dle/10852/25785/masteroppgavexx
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التهميش ا١تقصود ألبناء اٞتالية اٞتزائرية على ا١تستوى التعليمي، بتوجيههم إذل ٗتصصات تقنية وحرفية حاالت من 
 1قصَتة ا١تدى، هبدؼ اٟتد من ٗترج طاقات وإطارات من بينهم يف ٗتصصات عليا ويف ٣تاالت التأثَت.

مة ا١تتحجبة من الوصوؿ ولعل اٟتملة على اٟتجاب تندرج ضمن ىذه ا٠تلفية من أجل إقصاء الفتاة ا١تسل
إذل ا١تراكز العليا حىت ال تكوف ٪توذجا يقتدى بو، ووسيلة دعوة الفكرة اليت ٖتملها، ونفس الشيء يسجل على 
مستوى العمل فهناؾ حاالت من صميم الواقع يتقدـ فيها شباب من أصل مهجري ٔتطالب للعمل لكنها ترفض 

، فيتقدـ صاحب نفس الطلب بطلب ثاف ولكن هبوية مغايرة ألف الشاب أو الفتاة يوحي باألصوؿ االسالمية
ٖتمل أٝتاء التينية ، فيقبل الطلب، واألمثلة متعددة يف نفس السياؽ، األمر الذي يفسر وجود بطالة يف صفوؼ 

إذل سن الشغل، علما بأف عدد العاطلُت يف فرنسا يرتفع إذل مليونُت حسب آخر  وصلواأبناء ا١تهاجرين ٦تن 
، وقد خلفت سياسة التهميش وعدـ تساوي الفرص لدى بعض الشباب الذين درسوا 2017ي لسنة إحصاء رٝت

، وأهنا رائدة اٟترية وحقوؽ اإلنساف يف العادل، أين "حرية، عدالة، مساواة"وا عن شعارىا أيف مدارس فرنسا وقر 
عضهم إذل رد الفعل بالبحث خلفت لديهم نقمة على اجملتمع تفاعلت مع ضعف الوعي ا١تدين، األمر الذي دفع ب

عن وسائل للتعبَت عن التمرد على اجملتمع بالسقوط يف ا٨ترافات أخالقية وسلوكية مثل تعاطي ا١تخدرات والعنف 
واٞترٯتة أين ٧تح تيار اليمُت يف الًتكيز على ىذه اال٨ترافات وتعميمها على كل ا١تهاجرين، وٗتويف الرأي العاـ من 

 متجاىال األسباب العميقة لعدـ اندماج ىذه ا٢تجرة، ومتنكرا وية فرنسا وأمنها"بشري خارجي يهدد ى "غزو
للعطاء االقتصادي للمهاجرين ٨تو فرنسا عرب دفع الضرائب كبقية الفرنسيُت واال٩تراط يف الدورة االقتصادية بيعا 

 2وشراءا واستثمارا.
فاٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا من اكرب اٞتاليات من حيث اٟتجم، كما أف عائالهتا متعددة األفراد، وىي بذلك 
عامل أساسي يف تنشيط االستهالؾ واالنتعاشة االقتصادية، وتكفي اإلشارة إذل تقدير اجملموعة األوروبية يف 

 3ج احمللي اإلٚتارل بفرنسا.%( من النات14.7، فإف ا١تهاجروف يسا٫توف ب )2001بروكسل عاـ 
عن كيفية معاٞتتو ٢تذه ا١تعادلة يف برنا٣تو يرد: طرد ا١تهاجرين.. يف الوقت الذي  "لوبان"وعندما يسأؿ 

يسا٫توف كغَتىم يف االقتصاد الوطٍت؟ ٬تيب بأف ا١تبالغ اليت يدفعوهنا توضع يف صندوؽ خاص للتوفَت هبدؼ 
                                                           

 .50وليد زغيب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
2-Philips dewitte,l'immigration et intégration : l’état des savoir (paris: la découverte, 

1999), p 98. 
 .50وليد زغيب، ا١ترجع نفسو، ص -3



..المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت و الترشح ........:الرابعالفصل 
.7007-7002لالنتخابات التشريعية   

 

 

309 

ألصلي حسب برنا٣تو، واٟتاؿ أف فرنسا ىي البلد األصلي للجيل الثاين والثالث اإلعداد للعودة النهائية إذل البلد ا
وللحضور الفرنسي  أصلية، عربية وإفريقية، ٣تاؿ حيوي لالستثمارات الفرنسية للمهاجرين، وأف ما يسمى بلدانا
 االقتصادي والسياسي والعسكري.

 "الجزائريين"عامة و "األجانب"جملتمع على وعليو يسعى ىذا التيار العنصري إذل إلقاء مسؤولية أزمات ا
إذ دل يقتصر  خاصة، متناسيا أهنم ضحية االستغالؿ والتهميش، وأهنم يعانوف أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.

 1التهميش على فئات الشباب بل طاؿ اإلطارات والنخبة ا١تثقفة اٞتزائرية.
لكفاءات وجدت صعوبات ٚتة الخًتاؽ جدار اضافة إذل ىجرة األدمغة والكفاءات لفرنسا، وىذه ا

اإلقصاء، وتعرضت لالستغالؿ، ويتجلى ذلك خاصة يف القطاع الصحي، حيث يضطر األطباء من أصل جزائري 
إذل العمل يف ظروؼ صعبة يف الدواـ الليلي ويف العطل، رغم أف ٗتصصات بعضهم تأىلهم لرئاسة اقساـ طبية يف 

طلبة اٞتامعيُت من أصل جزائري غَت اٟتاصلُت على منحة يضطروف إذل القياـ ا١تستشفيات، كما أف نسبة من ال
بأعماؿ مرىقة وغَت مناسبة ١تؤىالهتم العلمية واىتماماهتم، مثل االستقباؿ يف الفنادؽ ليال وغسل األواين يف 

يف ظل غياب ا١تطاعم وحراسة ا١تؤسسات...، من أجل تغطية مصاريف دراستهم العليا يف اٞتامعات الفرنسية، 
 2سياسة تشجيع الطاقات والكفاءات اٞتزائرية اليت تضطر إذل ا٢تجرة.

دل يقبل أبناء اٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا بوضع اإلقصاء والتهميش، فهناؾ العديد من ا١تؤشرات اليت تدؿ على 
م على أرض الواقع، أف التحديات دفعتهم إذل االعتماد على الذات، وشق طريق الكدح، وابراز كفاءاهتم وخربهت

فأقيمت مشاريع حرة يف عدة ٣تاالت واختصاصات، مثل ا١تؤسسات التجارية واٟترفية والتصدير واالستثمار ودور 
الطباعة والنشر وا١تكتبات ووكاالت السفر ومقاوالت البناء واإلعالـ وا٢تندسة ا١تعمارية، إال أف ٣تالُت بقيا مقفلُت 

 3أو فتح مؤسسات تأمينية. على األجانب و٫تا: إنشاء بنوؾ
وما ٯتكن قولو أف اٞتزائريوف يف فرنسا يعانوف من مشاكل اجتماعية وسكنية واقتصادية ومشاغل ضماف 

 مستقبل أفضل لألوالد.

                                                           

1-Gérandnoiriek, Le creuset français. Histoire de l'immigration(paris: Ed du feuil, 1992), p 

92. 
 .51وليد زغيب، ا١ترجع سبق ذكره، ص -2

3-Abderahim lamchichi , Dominique baillet, "Maghrébins de France regards sur les dynamiques 

de l'intégration",Confluences méditerranée.2001. 
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يقًتح ثلثي "hommes et immigrationففي السياؽ االجتماعي، ويف تقرير اجمللة " 
اية الصحية واالجتماعية اجملانية لألجانب على اختالؼ أصو٢تم الفرنسيوف، اإللغاء الكامل والفوري لسياسة الرع

بفرنسا، وعلى ا١تهاجرين الذين يريدوف االستقرار االجتماعي، االقتصادي، الثقايف بالبالد أف يعولوا على أنفسهم 
أو سكن  ألف امتيازات البالد ٬تب أف تذىب للفرنسيُت أوال وأخَتا فهل يا ترى إف اعتماد ا١تهاجر ٬تد لو عمل

 1أو حىت مكانة اجتماعية ٤تًتمة.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1Abdelmalek sayad, l'immigration ou les paradores de l'altérité (Bruxelles: pierre 

Bourdieu, 1991), P 115.  
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من خالل عملتي جالية الجزائرية المقيمة بفرنسا السياسية للمشاركة الالمبحث الثالث: 
 7007 -7007في االنتخابات التشريعية  التصويت والترشح

أحكاـ ىذه اٟتقوؽ  نصت الدساتَت على ٛتاية اٟتقوؽ السياسية للمواطنُت من ا١تساس هبا، ونظمت
التشريعات العادية ، ومن ىذه اٟتقوؽ ٫تا حق االنتخاب وحق الًتشح ، حيث ضمن الدستور اٞتزائري ىذه 
اٟتقوؽ لكافة ا١تواطنُت ، ؤتا اف افراد اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمُت يف ا٠تارج عموما ، ويف فرنسا خصوصا ىم مواطنُت 

 قوؽ اذا توفرت فيهم الشروط اليت يشًتطها القانوف .ايضا ، فإنو ٭تق ٢تم ٦تارسة ىذه اٟت
وتعترب االنتخابات التشريعية يف اٞتزائر من ا١تناسبات السياسية اليت يربز فيها الدور السياسي للجالية 
اٞتزائرية با١تهجر من خالؿ التصويت والًتشح ٢تذه االنتخابات ، واليت من خال٢تا ٯتكن انتخاب نواب ٯتثلوهنا يف 

 لس الشعيب الوطٍت ، لكي يكونوا ٔتثابة حلقة الوصل بُت اٞتزائر وجاليتها يف ا٠تارج .اجمل
 سنحاوؿ اف نعاجل ىذه ا١تسألة من خالؿ ىذا ا١تبحث ، والذي بدوره سوؼ نتطرؽ فيو اذل ما يلي :

 في الجزائر  7007- 7007المطلب االول : االطار العام لالنتخابات التشريعية 

 ىذا ا١تطلب من خالؿ ما يلي: سنحاوؿ اف نعاجل

  7007-7007الفرع االول: مميزات االنتخابات التشريعية 

يف موعدىا، اي بعد مرور ٜتس سنوات من اجراء التشريعيات  7007جاءت االنتخابات التشريعية لسنة 
ىذه االنتخابات  السابقة،  وىو ما يبُت استقرار وتَتة بناء ا١تؤسسات يف اٞتزائر من ناحية الزمن ، وقد ٘تيزت

بإدخاؿ تعديالت على القانوف العضوي ا١تتعلق باالنتخابات ، وتزامن ذلك مع تعديل قانوف البلدية والوالية ، 
وذلك لتفادي حالة اختناؽ اجملالس البلدية والوالئية ، واعتبار ذلك شرطا موضوعيا لنجاح االنتخابات باستعادة 

 1االستقرار ٢تا . ا١تؤسسات احمللية صالحيتها وبذلك تضمن

اما فيما ٮتص قانوف االنتخاب فتم ٖتيينو ٔتا يضفى مزيدا من الشفافية على العملية ، وذلك من خالؿ 
اآلرل على ا١تستوى  باإلعالـاالشراؼ القضائي على العملية االنتخابية ، وكذا تطهَت القوائم االنتخابية وبر٣تتها 

تكرار التصويت ، والسماح ألعضاء قوات اٞتيش والشرطة والدرؾ واٟترس الوطٍت ، استعماؿ اٟترب االنتخايب ١تنع 

                                                           

 248، ص  2008، اطروحة دكتوراه يف العلـو السياسية ، جامعة اٞتزائر ، اٞتزائر ، "تقبل النظام السياسي"مس، ٤تمد بوضياؼ1
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البلدي واٟتماية ا١تدنية بالتصويت يف اماكن سكناىم ، واعطى القانوف اٟتق للمًتشحُت يف االطالع على القائمة 
ة منها ١تمثلي وتسليم نسخ ،االنتخابية ، كما فرض القانوف نشر قائمة اٝتية ألعضاء مراكز التصويت من ا١تؤطرين

 االحزاب السياسية والقوائم اٟترة ، وتسليم نسخ من ٤تاضر الفرز مصادؽ عليها من طرؼ رئيس ا١تكتب .
بالرغم من كل ىذه اٞتهود الكبَتة اليت قامت هبا الدولة اٞتزائرية من ا٧تاح العملية االنتخابية النتخاب 

، ورغم االرتفاع ا١تلحوظ يف ىيئة الناخبُت حسب  1ٞتزائريف ا 2007ماي  17اجمللس الشعيب الوطٍت ، ا١تقررة يف 
ناخب ، اال اف ىذه االنتخابات  18.760.400االٚتارل للهيئة الناخبة  ارقاـ وزارة الداخلية ، حيث بلغ العدد

 شهدت الكثَت من الظواىر السياسية وا١تتمثلة يف :
 ظاىرة المنشقين في االحزاب السياسية : -أ

لسياسية اثناء وبعد اعداد ترتيب القوائم االنتخابية سلسلة من االحتجاجات واجهت االحزاب ا
واالستقاالت ، حيث ٞتئ اعضاء احزاب اذل دخوؿ االنتخابات يف شكل قوائم مستقلة حرة والبعض االخر 

وظاىرة  ا١تتحركةاحزاب أخرى ويف مراكز ورتب احسن يف قوائم جديدة ، وٯتكن تفسَت ىذه العضوية  فضل
اذل غياب الدٯتقراطية  باإلضافة ،نشقاؽ اذل ضعف االلتزاـ اٟتزيب ، واخفاؽ االحزاب يف التوغل داخل اجملتمعاال

قاربة ، االمر الذي ت، كذلك وجود سلسلة ٘تردات وعمليات عنف على فًتات م لألحزابيف اٟتياة الداخلية 
 2جدد ٥تاوؼ الشعب اٞتزائري من تكرار احداث التسعينات .

 المال في العملية االنتخابية : تدخل -ب
دورا اساسيا يف التأثَت سلبا على العمليات االنتخابية ، سواء  ةشكل ا١تاؿ يف االنتخابات الرب١تانية اٞتزائري

من حيث تقدًن رشاوى لرؤساء مكاتب االحزاب السياسية من طرؼ بعض رجاؿ ا١تاؿ واالعماؿ حىت يكونوا يف 
ما  والسؤال المطروحاب يف االنتخابات ، او بشراء االصوات اثناء عملية التصويت ، ا١تراتب االوذل لقوائم االحز 

ولُت ورجاؿ االعماؿ يف الًتشح لالنتخابات التشريعية . ىل ىم حاملوف ١تشروع تغيَت وافكار اسبب رغبة ا١تق
عماؿ الذين ينخرطوف تساىم يف حلوؿ ناجحة ١تشاكل اٞتماىَت ؟ اـ اف ا٢تدؼ الرئيسي لبعض االثرياء ورجاؿ اال

                                                           

)عماف : دار  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة : دراسة معاصرة ، في استراتيجية ادارة السلطةتامر كامل ٤تمد ا٠تزرجي ،  -1
 138( ، ص  ٣2004تدالوي، 

اسات زرل ، "ازمة ا١تشاركة السياسية يف اٞتزائر : بُت ضعف الوعي لدى الناخب وانعداـ الثقة يف ا١تنتخب" ، ا١تركز الدٯتقراطي العريب للدر نواؿ مغي -2
-http://democraticac.de/?p=45683 (15، نقال عن ا١توقع االلكًتوين :  2017افريل  17االسًتاتيجية ، االقتصادية والسياسية ، 

03-2017.) 

http://democraticac.de/?p=45683
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وتوظيفها كمشروع استثماري يدر على صاحبو الكثَت  ،يف مثل ىذه االساليب ىو اٟتصوؿ على اٟتصانة الرب١تانية
 .1من ا١تكاسب

وبالرغم من توفَت  2007اف اٟتملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية لسنة  سلبية الحملة االنتخابية : -ج
اهنا ٘تيزت بربودة شعبية وعدـ التجاوب اٞتماىَتي معها ، حيث عجزت االحزاب الوسائل واالمكانات ، إال 

السياسية عن ٖتريك الرأي العاـ وتعبئتو ، واضفاء بعض من الديناميكية على العملية االنتخابية ، ٦تا ادى اذل 
 الغاء العديد من التجمعات والندوات .

، قيقي تسوقو االحزاب اذل اٞتماىَتنامج سياسي معقوؿ وحاف ىذا العزوؼ يرجع بالدرجة االوذل اذل غياب بر  
فجميع االحزاب تقريبا ، ٔتا فيها احزاب التحالف واالحزاب الصغَتة ، تبنت برامج رئيس اٞتمهورية وتنازلت عن 

 2برا٣تها اٟتزبية .
 :الجزائريتدىور معايير اختيار المرشحين للبرلمان -د

امل التقليدي ) النزعة القبلية ، العروش ( يف انتقاء ا١ترشحُت للًتشح ٘تيزت عملية ضبط القوائم ْتضور الع
ىذه الظاىرة ا١تتمثلة  .لالنتخابات التشريعية خاصة يف واليات الشرؽ اٞتزائري ، ومنطقة ا٢تضاب العليا ) اٞتلفة (

وجية وثقافية مًتسخة واليت تنتشر يف منطقة الوسط )ا٢تضاب العليا ( واٞتنوب ىي ظاىرة سوسيول، "العروشية"يف 
يف تلك ا١تناطق ، كما تدخلت عوامل اخرى يف ترتيب ا١ترشحُت كا١تاؿ ، والذي وظف بشكل واسع من قبل 

 رجاؿ االعماؿ يف ىذه االنتخابات كمعيار للتوازف اٞتهوي ، وكأسلوب لبلوغ ا١تنصب .
 العزوف عن المشاركة في االنتخابات : -ه

مليوف  18، فمن ٣تموع %  35,65حوارل  7007خابات التشريعية بلغت نسبة ا١تشاركة يف االنت 
 961واثناء عملية الفرز مت الغاء  .838ألف و 687مليوف و 6ناخب، دل يصوت سوى  400ألف و 760و

، اي صوت 87ألف و 726ماليُت و 5عنها  ورقة انتخابية ، وبالتارل بلغ عدد االصوات ا١تعرب 751ألف و
 االنتخابات . مليوف قاطعوا 12حوارل 

                                                           

 .18، ص2011اٞتزائر ٪توذجا"، حلقة ْتث، جامعة دمشق، كلية العلـو السياسية،-صخر احملمد، "ازمة ا١تشاركة السياسية يف البلداف النامية -1
" ، مداخلة مقدمة 01_12نوف العضوي اٞتديد رقم ياسُت ربوح ، " اصالح النظاـ االنتخايب يف اٞتزائر :دراسة ٖتليلية نقدية للقا -2

  07، ص  2011مارس  6/7، جامعة اٞتلقة، قسم العلـو السياسية ،  االصالحات السياسيةٔتلتقى:
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ٕتدر االشارة اذل اف ىذه ىي ادىن نسبة مشاركة منذ االستقالؿ ، ىذه االرقاـ والنسب تعترب ترٚتة حقيقية 
لظاىرة عزوؼ اٞتزائريُت عن ا١تشاركة االنتخابية اليت كاف يتميز هبا ا١تواطنوف القاطنوف يف ا١تدف الكربى ومنطقة 

مشهورة بقوة مشاركتها يف الشرؽ والغرب اٞتزائري وخاصة ا٢تضاب العليا القبائل ، واليت توسعت اذل مناطق كانت 
ثالثة عشر والية تدنت فيها نسبة ا١تشاركة يف االنتخابات وصلت اذل  7007، فقد مت تسجيل خالؿ تشريعيات 

 1اقل من ا١تعدؿ الوطٍت .
  7007-7007الفرع الثاني: نتائج االنتخابات التشريعية 

اف و ة يف يد ا١تواطن للرقابة وا١تشاركة والتأثَت ، فالناخب لو القدرة على اف ٯتنح صوتو يعترب التصويت ادا
ٯتنعو عن ا١ترشحُت وفقا ألدائهم وقدرهتم على التعبَت عن مصاٟتو ، وبالتارل فإف ا١تًتشح الذي يرغب يف اعادة 

خب يف ابقاءه او عزلو عن منصبو ،  انتخابو من جديد ، عادة ما ينظر اذل الدور الرقايب للتصويت ، وقدرة النا
كذلك يكشف االقباؿ او عدـ االقباؿ على صناديق االنتخابات عن موقف الناخب من العملية االنتخابية 

 ومدى ادراكهم أل٫تيتها وعزمو على ا١تشاركة او عدـ ا١توافقة فيها .
ية كربى ، ىذه الظاىرة يعترب االمتناع عن االنتخاب كذلك موقفا سياسيا ٭تمل رسائل ودالالت سياس

تزداد خاصة عند فئة الشباب وسكاف ا١تدف الكربى والنساء وا١تتعلمُت ، ٕتد تفسَتىا يف فقداف الثقة يف 
اذل تقدًن صورة عن االنتخابات يف  باإلضافة، ىذا  2االنتخابات كوسيلة للتعبَت عن االدارة الشعبية ويف التعبَت

لى اهنا يف االساس عملية ترمي اذل االبقاء على نظاـ اٟتكم القائم ، فضال ٚتيع مراحلها ومستويات ٖتضَتىا ، ع
ودل ٯتارس الرقابة وا١تساءلة  ،عن ضعف اداء الرب١تاف يف اٟتياة السياسية ، حيث انو دل يعرب عن اىتماـ الرأي العاـ

اـ اٟتزيب بكل توجهاتو يف اداء وا١تعارضة الرب١تانية وسيادة ظاىرة التغيب عن اٞتلسات ، مع االضافة اذل فشل النظ
وظائفو نتيجة لألزمات والصراعات الداخلية اليت عاشتها االحزاب السياسية ، دوف اف ننسى العوامل النفسية 

 منها عامل االحباط الذي جعلو يبتعد عن العملية االنتخابية . ،واالجتماعية اليت يعيشها ا١تواطن اٞتزائري
 . 2007ماي  17اف نبُت نتائج االنتخابات التشريعية  دوؿؿ من خالؿ اٞتوفيما يلي ٨تاو 

 

                                                           

 لعدد الثاين عشر، ) نوفمرب، ا2007،  مجلة العلوم االنسانيةلعجاؿ أعجاؿ " اشكالية ا١تشاركة السياسية و ثقافة السلم " ، ٤تمد ١تُت  -1
 245_244، ص ص (2007

 213( ، ص 1997مركز دراسات الوحدة العربية، :) بَتوت آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيفؤاد عبد اهلل ثناء،  -2
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   في الجزائر7007نتائج االنتخابات التشريعية  :74رقمجدول 
 08.760.084 عدد الناخبين

 6.697.890 عدد الناخبين الذين صوتوا
 % 35,67 نسبة المشاركة

 5.777.877 عدد االصوات المعبر عنها
 965.064 عدد االصوات الملغاة

 2007ماي  21ا١توافق لػ  1428ٚتادى االوذل عاـ  4/ مؤرخ يف  07ا.ـ.د  03رقم  إعالفالمصدر : 
 . 3، ص  45يتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت ، اٞتريدة الرٝتية رقم 

 ىذه قد تكوف نتائج االنتخابات احملسومة مسبقا أحد االسباب اليت دل تشجع ا١تواطن على ا١تشاركة يف
االنتخابات اليت بدت للمواطن من دوف رىاف سياسي فعلي ، جراء السيطرة اليت فرضتها احزاب التحالف 

وعدـ قدرة االنتخابات على ادخاؿ تعديل جدي على ا٠تارطة  ،الرئاسي على الساحة السياسية واالعالمية
 السياسية .
 .2007حُت ا١تستقلُت يف تشريعات جدوؿ يوضح نتائج االحزاب السياسية وا١ترش كذلك  وفيما يلي

  7007: يوضح نتائج االحزاب السياسية والمرشحين المستقلين في تشريعات  75جدول رقم
 عدد المقاعد النسبة عدد االصوات االحزاب

 136 22,98 1.315.686 _ حزب جبهة التحرير 1
 61 10,23 591.310 _ التجمع الوطٍت الدٯتقراطي2
 52 9,64 552.104 _ حركة ٣تتمع السلم3
 33 9,83 562.986 _ ا١ترشحوف ا١تستقلوف4
 26 5,09 291.312 _ حزب العماؿ5
 19 3,36 192.490 _ التجمع من اجل الثقافة الدٯتقراطية6
 13 4,18 239.563 _ اٞتبهة الوطنية اٞتزائرية7
 07 2,0 114.767 _ اٟتركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو8
 05 3,39 194.067 ة_ حركة النهض9
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 04 2,21 126.444 _ التحالف اٞتمهوري 10
 04 2,14 122.501 _ حركة الوفاؽ الوطٍت11
 04 1,80 103.328 _ حزب التجديد الوطٍت12
 03 2,53 144.880 _ حركة االصالح الوطٍت13
 03 2,51 143.936 _ حركة االنفتاح14
 03 1,96 112.321 من اجل الوئاـلألحرار _ اٞتبهة الوطنية 15
 02 2,26 129.300  54_ عهد 16
 02 2,08 119.353 _ اٟتزب الوطٍت للتضامن والتنمية 17
 02 1,73 99.179 لألمل_ اٟتركة الوطنية 18
 02 1,47 84.348 _ التجمع الوطٍت اٞتمهوري 19
 01 1,75 100.079 _ التجمع اٞتزائري 20
 01 1,38 78.865 _ اٞتبهة الوطنية الدٯتقراطية 21
 01 0,89 51.219 _ اٟتركة الدٯتقراطية االجتماعية22
 00 1,42 81.046 _ اٟتزب اٞتمهوري التقدمي23
 00 0,75 42.735 _ حزب العماؿ االشًتاكي 24

 389 . 5726087 اجملموع 
 ، مرجع سبق ذكرهوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:المصدر

:منهاتاجو من خالؿ اٞتدوؿ السابق مالحظات عدة ما ٯتكن استن
1 

  رغم فقداف حزب جبهة  مقعد 749استمرار سيطرة احزاب التحالف الرئاسي على الرب١تاف ٔتجموع ،
التحرير لألغلبية اليت كانت ْتوزتو خالؿ العهدة السابقة ، والتحسن الطفيف يف نتائج حليفيو حركة ٣تتمع السلم 

 قراطي على مستوى ا١تقاعد ا١تتحصل عليها . والتجمع الوطٍت الدٯت
  مقعد رغم كل ما تعرضت لو القوائم ا١تستقلة من مضايقات ادارية وحزبية . 33بروز ظاىرة ا١تستقلُت بػ 

                                                           

 126_125( ، ص ص 2008)بَتوت :  7008 -7007تقرير حال االمة العربية مركز دراسات الوحدة العربية،  -1
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  زيادة عن االحرار _ من دخوؿ الرب١تاف ، ٦تا منح صورة للهيئة  -٘تكن واحد وعشروف حزب سياسي
ي للمجلس الشعيب الوطٍت ال ٯتنح حق تكوين كتلة بر١تانية اال للحزب الذي التشريعية ، رغم اف القانوف الداخل

مقعد نيايب ، ٦تا  20مقعد نيايب ، وال ٭تق ٟتزب تقدًن مشروع قانوف اال يف حالة حصولو على  15ٖتصل على 
زيب الذي  يعٍت اف ىذا اٟتق ٤تصور بُت اربع أحزاب فقط ، أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العماؿ ، اٟتضور اٟت

اذل  باإلضافةاليت دل تتمكن من دخوؿ الرب١تاف فيها اال تسع احزاب فقط ،7007كاف اقل بكثَت يف انتخابات 
 ا١ترشحُت االحرار .

  على اساس القائمة (  باألغلبيةادى القانوف االنتخايب الذي جرت يف ظلو ىذه االنتخابات ) نظاـ النسبية
 بُت ، ٦تا زاد يف نسبة االصوات ا١تلغاة ، زيادة اذل عدـ التناسب دائما اذل تبعثر كبَت يف اصوات ا١تواطنُت

االصوات وعدد ا١تقاعد احملصل عليها ، ٦تا ساىم يف اذكاء اٟتملة اليت قادهتا احزاب التحالف الرئاسي ووزارة 
العملية االنتخابية عن  فسادبإالداخلية ، لتغيَت القانوف االنتخايب بغية تشدد أكرب ازاء االحزاب الصغَتة ، ا١تتهمة 

ي الرشاوى ( وبعثرة اصوات الناخبُت ، فعال يكفي التمعن يف نتائج االحزاب ضطريق استعماؿ االمواؿ ) تقا
، لكنها دل ٖتصل اال على  صوت 353944ا٠تمس االخَتة ، للتأكد من اهنا حصدت على سبيل ا١تثاؿ على 

اؿ او التجمع من أجل الثقافة والدٯتقراطية بأقل منها بكثَت على يف حُت حصل حزب العم .ثالث مقاعد بالرب١تاف
 .مقعد نيايب على التوارل )حسب اٞتدوؿ ( 19و 26

اذ حاولنا اجراء مقارنة بُت نسب ا١تشاركة يف العمليات االنتخابية ا١تتعددة سوؼ نالحظ اف االنتخابات 
، وىذا ما  2017اين تكرر ىذا ا١تشهد سنة  ،٘تيزت بربوز أزمة ا١تشاركة السياسية 7007التشريعية لسنة 
 ه من خالؿ اٞتدوؿ ا١توارل :ز سنحاوؿ اف نرب 
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 0997: يوضح نسب المشاركة في العمليات االنتخابية ) االنتخابات التشريعية منذ سنة 76جدول رقم 
 (  7007الى غاية 

 نسبة المشاركة  السنة 
0997 65,60 % 
7007 46,07 % 
7007 35,65 % 
7007 43,04 % 
7007 35,37 % 
 من اعداد الطالبة ) مت ٚتع ا١تعلومات من مصادر ٥تتلفة (المصدر : 

 . 2017لتتكرر سنة ،  2007من خالؿ ما سبق يتضح لنا اف اضعف نسب مشاركة كانت سنة 
ويف  ككل ،   السياسيةاٞتزائري يف العملية  ا١تواطن وعموما ٯتكن ارجاع ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دوف مشاركة

 1اذل :  خاصة االنتخابات التشريعية
  عدـ التطابق بُت ا١تمارسات السياسية والقواعد القانونية والنصوص الدستورية ، فعند استقراء دستور

، خاصة ا١تواد اليت ٘تس ا١تشاركة السياسية ، نالحظ اف ىناؾ تبٍت لعملية ا١تشاركة  0996، ودستور  0986
شعب ٯتارسها من خالؿ الرب١تاف  للوأف السيادة الوطنية ملك  ، ا١تواطنُت يف الفرص السياسيةالشعبية وا١تساواة بُت

ػ ولكن عند ٖتليل الواقع نرى اف عملية اٗتاذ القرار ٗتضع لًتكيز واضح بُت السلطة التنفيذية ، وأف الرب١تاف ليس لو 
 وزف او تأثَت يف اٟتياة السياسية اٞتزائرية .

 لسياسية الوسطية من أفراد وٚتعيات ، يتجلى ىذا الضعف يف االزمات الداخلية اليت ضعف التنظيمات ا
 تشهدىا االحزاب اٞتزائرية ) االنشقاقات ، العنصرية ا١تتحركة ، عمومية الربامج .. إخل ( 

 ابعاد االفراد عن ا١تشاركة يف وضع القرارات يف اٞتماعات االجتماعية ، حيث مثل ىذه ا١تشاركة تؤثر يف 
 .إتاىات االفراد ٨تو النظاـ السياسي

  السياسيعدـ قدرة مؤسسات التنشئة السياسية على غرس ا١تبادئ والقيم السياسية وبث الوعي. 

                                                           

 22ع سبق ذكره، ص فؤاد عبد اهلل ثناء، مرج 1 
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 ١تواجهتهاوعدـ كفاية اآلليات اليت تطرحها اٟتكومة  ،تزايد ا١تشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
 عبي الوطني وعالقتو بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج مكانة ودور المجلس الش :الثانيالمطلب 

وسن القوانُت وا١تصادقة عليها ومراقبة اعماؿ اٟتكومة ،  بإعدادتعترب السلطة التشريعية ا٢تيئة ا١تختصة 
وٯتارس ىذه السلطة يف  .ويسمى عملها ىذا بالتشريع العادي ، ويكوف يف حدود القواعد اليت يقرىا الدستور

 من الدستور (. 98) المادة الرب١تاف ا١تتكوف من اجمللس الشعيب الوطٍت و٣تلس االمة اٞتزائر 
-7007المشاركة السياسية للجالية الجزائرية من خالل االنتخابات التشريعية -ؤتا اف دراستنا 

ة ابراز مهاـ من خالؿ ٤تاول عليوسنحاوؿ الًتكيز  ٔتعٌت اجمللس الشعيب الوطٍت، تركز على الغرفة االوذل -7007
 : حسب ما يليوذلك  ،اجمللس الشعيب الوطٍت وعالقتو باٞتالية ا١تقيمة يف ا٠تارج

 : تعريف وصالحيات المجلس الشعبي الوطني  األولالفرع 

الغرفة االوذل يف الرب١تاف ، وىو ٣تلس  يشكل اجمللس الشعيب الوطٍت المجلس الشعبي الوطني :تعريف -اوال 
انتخابات عادية ،  بإجراءت ، ال ٯتكن ٘تديدىا اال يف ظروؼ خطَتة جدا ال تسمح منتخب ١تدة ٜتس سنوا

من طرفو بطلب من رئيس اٟتكومة او بطلب من ثلثي اعضاء اجمللس  يستدعىٔتبادرة من رئيس اٞتمهورية او 
 1الشعيب الوطٍت

مؤخرا بزيادة  قبل اف يصدر امر رئاسي 389مث  380مقعدا ) كاف  462يضم اجمللس الشعيب الوطٍت 
( مقاعد ٥تصصة 08عدد ا١تقاعد نتيجة للزيادة السكانية يف بعض الواليات ( ، من بُت ىذا العدد ٙتانية )

 للجالية اٞتزائرية با٠تارج .
ألف نسمة ، يضاؼ اليو مقعد واحد  80ومقياس التمثيل ا١تعتمد يف اجمللس الشعيب ىو مقعد واحد لكل 

ألف نسمة ، وال ٯتكن اف يقل عدد ا١تقاعد عن أربعة يف الواليات اليت  40ىا على لكل شر٭تة متبقية ، يزيد عدد
 2الف نسمة . 350دل تبلغ كثافتها السكانية 

 3للمجلس الشعيب الوطٍت وظيفتاف اساسيتاف ٫تا :  ثانيا : وصالحيات المجلس الشعبي الوطني :
                                                           

 . 92(، ص  2009)اٞتزائر ، مكتبة الوفاء القانونية  نظام االزدواج البرلماني وتطبيقاتومراد بلقادل ،  -1
، قسم البحوث والدراسات ، نقال عن ا١توقع االلكًتوين : "اٞتزيرة ،"اجمللس الشعيب الوطٍت -2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14  ( /15 -03- 2017.) 
 .105مراد بلقادل ، مرجع سبق ذكره، ص  -3

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14
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 : وف كل مشروع او اقًتاح قانوف موضوع ينص الدستور اٞتزائري على انو " ٬تب اف يك سن القوانين
مناقشة من طرؼ اجمللس الشعيب الوطٍت و٣تلس االمة على التوارل حىت يتم التصديق عليو " ، ويشرع الرب١تاف يف 

 العديد من اجملاالت مثل القوانُت العادية والعضوية .
 : السئلة ا١تكتوبة والشفوية للمجلس الشعيب الوطٍت صالحية مراقبة ٯتارسها عرب ا مراقبة سير الحكومة

ومراقبة استعماؿ االعتمادات اليت صوت عليها اجمللس وا١توافقة على برنامج اٟتكومة ، وانشاء  ،واالستجوابات
 ٞتاف للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر اٟتكومة بطلبو .

 المهام الوطنية والمحلية لعضو المجلس الشعبي الوطني  الثاني: الفرع
ب النائب باجمللس الشعيب الوطٍت فتبدأ مهامو يف ا١تهمة الرب١تانية احملددة دستوريا وقانونيا وتنظيميا ينتخ

خالؿ كامل العهدة النيابية ، وتتمثل يف مشاركتو يف ا١تناقشة وا١تداوالت واالنضماـ اذل ٞتاف بر١تانية ا١تؤقتة او 
، ومتحمال مسؤولية  نراتو ٤تققا يف ذلك خدمة الوطوا١تشاركة الفعالة يف جلسات اجمللس خالؿ دو  ،الدائمة

وعندما تتشكل ىياكل اجمللس  .اماـ ناخبيو يف خدمة مصاٟتهم احمللية التزامو خدمة ا١تصلحة العامة بدوف اف يًتؾ
النواب مهمات اساسية بدءا من رئيس اجمللس ونائبيو حىت رؤساء اللجاف ا١تؤقتة والدائمة ، ومن ٯتثلوف  يوزع على

كتب اجمللس وىيئات التنسيق مع اٟتكومة والرب١تاف الكل ٮتدـ ا١تصلحة العامة للوطن ، وبالتارل للنائب مهاـ م
حزبية  ضيقةوطنية واخرى ٤تلية ال تتعارضاف فيما بينهما عندما تصب يف مصلحة الشعب عموما وليس ١تصاحل 

 او شخصية .
َت ٤تصور دستوريا بدائرة انتخابية او بأخرى ، بل ىو اف اداء عضو اجمللس الشعيب الوطٍت لدوره النيايب غ

 غَت اف ذلك ال ٯتنع من طرح االنشغاالت ا١تتعلقة بدائرتو االنتخابية وىو يقـو بدوره االساسي . .وطٍت
فبالنسبة للمهاـ الوطنية للنائب ٘تثيال لالمة كاملة وخدمة وطنية من شأهنا ٖتقيق ا١تصلحة العامة للبالد ، 

وطنية  األمة" مهمة النائب العضو وعضو ٣تلس :7006من التعديل الدستوري  077المادة اءت بو وىذا ما ج
 1ها وبُت مهاـ او وظائف اخرى ".بينقابلة للتجديد ، وال ٯتكن اٞتمع 

ا١تتعلق بعضو الرب١تاف " مهمة عضو الرب١تاف ذات  01_01من قانوف  03المادة وايضا ما جاءت بو 
 2تجديد ".طابع وطٍت قابلة لل

                                                           

 .2016اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، دستور  -1
 ا١تتعلق بعضو الرب١تاف . 01_01قانوف  -2
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وعليو فهو ال ٮتضع لرقابة احد ، ويتصرؼ ٔتطلق اٟترية ٔتا ٯتليو عليو ضمَته يف خدمة ا١تصلحة العامة ، 
السيادة ملك  بنظريةوىنا أخذ ا١تشرع الدستوري  ،بقدر ما ىو ملك جملموع الشعبو فهو دل يعد ملك لناخبي

 1لألمة وال ٯتكن ٢تذه السيادة اف تتجزأ .
ا١تتعلق بعضو الرب١تاف لتحدد مهامو يف " تتمثل مهاـ عضو  01_01من القانوف  05دة الماوقد حددت 

 2٘تثيل الشعب والتعبَت عن انشغاالتو ". الرقابة،٦تارسة  التشريع،الرب١تاف على ا٠تصوص يف ا١تسا٫تة يف 
وجهات اف ىذه ا١تهاـ ذات صبغة ومهمة وطنية عرب كامل ارجاء الوطن بدوف ٘تييز بغض النظر عن ت

 النواب ا١تختلفة اجتماعيا وثقافيا او اذل مناطق ٥تتلفة من القطر اٞتزائري .
إف ما سبق ال يعٍت اف النائب يتجرد من صفتو نائبا عن دائرة انتخابية ىي السبب يف كسبو مقعد ٖتت قبة 

التنمية الشاملة لكل ربوع وال تتعارض مهمتو الوطنية عن الوفاء بوعوده ٠تدمة ناخيب دائرتو فيما ٭تقق  ،الرب١تاف
ا١تتعلق بعضو الرب١تاف " يساىم  01_01من القانوف  06المادة الوطن ، ومن ىذه ا١تهاـ احمللية ما جاءت بو 

عضو الرب١تاف ، من خالؿ مهمتو التشريعية ، يف تطوير اجملتمع يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
 3ٯتقراطية ".والسياسية ويف ارساء قواعد الد

ر بًتاث متعدد وثروات ٥تتلفة يف ا٨تاء خوىذه اجملاالت ليست حكرا على منطقة دوف االخرى ، فاٞتزائر تز 
 .الدوائر ٦تثلُت يف اجمللس لتلكلكل منطقة خصوصية توجب االىتماـ هبا ، وىذا ال يتأثر اال اذا كاف ف ،البالد

لع عضو الرب١تاف بتمثيل الشعب ، كما يسهر على من نفس القانوف " يضط 08المادة  وىذا ما وضعتو
رفع باف ىذا ٔتثابة امر للنائب قانونا  4رفع انشغاالت ا١تواطنُت اذل اٞتهات ا١تعنية والتحسُت هبا والدفاع عنها ".
من نفس القانوف على  00-09الموادانشغاالت دائرتو وا١تسا٫تة يف تنميتها يف ٚتيع اجملاالت ، كما التزمت 

اقًتاحات قوانُت ٗتدـ تلك االنشغاالت والسماع للمواطنُت واجملتمع ا١تدين . فبمجرد انتخابو تقع على   تقدًن
 .ٕتاىهم لتحقيق وعوده وحل مشاكلهمواليت تعترب ٔتثابة عقدا والتزاما أخالقي  ،كاىلو امانة ناخبيو

 
 

                                                           

 .96(، ص  1994) لبناف : ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  1، ج ون الدستوريالوسطي في القانزىَت شكر ،  -1
 ، مرجع نفسو.ا١تتعلق بعضو الرب١تاف  01_01قانوف  -2
 مرجع نفسو. -3
 مرجع نفسو  -4
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 الوطني:مهام وصالحيات المجلس الشعبي  الثالث: الفرع

طٍت ٞتانا دائمة ٭تدد تنظيمها النظاـ الداخلي للمجلس يف اطار الدستور ، وتستمر ينشئ اجمللس الو 
مهامها حىت هناية العهدة الرب١تانية ، كما لو اف ينشئ ٞتانا خاصة او مؤقتة لدراسة مواضيع معينة ، او ٞتاف ٖتقيق 

 اذا تطلب االمر .
 وال : مهام وصالحيات اللجان الدائمة :أ

ري يف تشكيل اللجاف الرب١تانية مسلك اغلب االنظمة السياسية ، فهذه اللجاف تتشكل سلك ا١تشرع اٞتزائ
 1.فحص ا١تشاريع واقًتاحات القوانُتيف بداية كل عهدة تشريعية ، وتتميز بالتخصص والدٯتومة ، وىدفها دراسة و 

 فتمثل اختصاصات ومهاـ اللجاف الدائمة :
ٗتتص ٞتنة الشؤوف القانونية واالدارية واٟتريات با١تسائل  :رياتوالح واإلداريةالقانونية  لجنة الشؤون-00

، وبنظاـ اٟتريات وبنظاـ حقوؽ االنساف ، وبنظاـ وبتنظيم السلطات العمومية وسَتىاا١تتعلقة بتعديل الدستور ، 
زائية، ءات اٞت، وقانوف االجرالعقوباتللقضاء وبالتنظيم القضائي، وبقانوف ا األساسياالنتخابات وبالقانوف 

الشخصية والقوانُت  األحواؿ، وقانوف واإلقليمي اإلدارية، وبالتنظيم ا١تدني اإلجراءات، بقانوف وبالقانوف ا١تدين
، وبالقانوف السياسية األحزاب، وقانوف للوظيف العمومي األساسيالقانوف  ،، القانوف التجاريباألوقاؼا١تتعلقة 

عضوية النواب اٞتدد، وبالقانوف  وبإثبات، للمجلس الشعيب الوطٍت اـ الداخلي، وبالنظلعضو الرب١تاف ساسياأل
 70المادة ، حسب اختصاصاهتا إطاررى اليت تدخل يف وبكل القوانُت االخ ،ا٠تاص ١توظفي الرب١تاف األساسي

 2من النظاـ الداخلي .
ا١تتعلقة  با١تسائلواٞتالية  : ٗتتص ٞتنة الشؤوف ا٠تارجية والتعاوفلجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية -07

، وبقضايا اٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج ، تتشارؾ يف ت وا١تعاىدات، وبالتعاوف الدورلبالشؤوف ا٠تارجية واالتفاقيا
، وتقـو ٔتتابعة تنفيذه من خالؿ اللقاءات واالجتماعات اط ا٠تارجي للمجلس الشعيب الوطٍتاعداد برنامج النش

، وكذا استقباؿ الوفود الرب١تانية الوفود الرب١تانية وإرساؿتشكيل  ، يتمواٞتهوية والدولية واإلقليميةية الرب١تانية الثنائ

                                                           

، اٟتقوؽ ه ، جامعة اٞتزائر ، كليةرسالة دكًتوا، " عالقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري "سعيد بوشعَت ،  -1
 .220، ص  1984اٞتزائر ، 

، مذكرة ماجستَت ، يف القانوف الدستوري ، كلية  " دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني  بين القانون والممارسة السياسية "، رزيقة سكوب -2
 .62، ص  2016_2015اٟتقوؽ والعلـو السياسية ، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة ، 
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االجنبية ، بالتنسيق بُت رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت ورئيس اللجنة ورؤساء اجملموعات الرب١تانية ، تدرس ا١تعاىدات 
جمللس الشعيب الوطٍت للموافقة عليها ، تقدـ عرض فيما جاء يف وتقدمها اذل ا ،واالتفاقيات الدولية احملالة عليها

 من نظاـ اجمللس الشعيب الوطٍت . 70المادة 
من النظاـ  77المادة ٗتتص ٞتنة الدفاع با١تسائل ا١تتعلقة بالدفاع الوطٍت حسب :الوطنيلجنة الدفاع  -03

 .الداخلي
يزانية با١تسائل ا١تتعلقة با١تيزانية ، وبالقانوف العضوي ا١تتعلق ٗتتص ٞتنة ا١تالية وا١ت لجنة المالية والميزانية :-04

من النظاـ  73المادة بقوانُت ا١تالية ، وبالنظامُت اٞتبائي واٞتمركي ، وبالعملة وبالقروض وبالبنوؾ وبالتأمينات ، 
 الداخلي .

 والتخطيط:لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة  -05
 وباإلصالح ،الشؤوف االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط با١تسائل ا١تتعلقة بالنظاـٗتتص ٞتنة 

  ،االقتصادي ،و بنظاـ االسعار وا١تنافسة واالنتاج ، وبا١تبادالت التجارية وبالتنمية وبالتخطيط، وبالصناعة وا٢تيكلة
 1من النظاـ الداخلي . 74المادة وبالطاقة وا١تناجم ، وبالشراكة واالستثمار حسب 

 :الدينيةلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون -06
 الوطنية،ٗتتص ٞتنة الًتبية والتعليم العارل والبحث العلمي والشؤوف الدينية با١تسائل ا١تتعلقة بالًتبية 

 .الداخليمن النظاـ  75 المادةحسب  الدينية،وبالتعليم العارل والبحث العلمي والتكنولوجيا والشؤوف 
ٗتتص ىذه اللجنة بدراسة ا١تسائل ا١تتعلقة بتنظيم الفالحة لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة :  -07

وتطويرىا ، والعقار الفالحي ، وبًتبية ا١تواشي ، والصيد البحري ، وٛتاية الثروة اٟتيوانية والنباتية ، وْتماية البيئة ، 
 ن النظاـ الداخلي .م 76المادة حسب 

ٗتتص ىذه اللجنة با١تسائل ا١تتعلقة بالثقافة وٛتاية الًتاث الثقايف لجنة الثقافة واالتصال والسياحة :  -08
المادة واحملافظة عليهما ، وبالتأليف واالشهار وبًتقية قطاع االتصاؿ ، بتطوير السياحة حسب  صوهنماوالتارٮتي و 

 من النظاـ الداخلي . 77

                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wikiا١توسوعة اٟترة ويكيبيديا ، "اجمللس الشعيب الوطٍت اٞتزائر" ، نقال عن ا١توقع االلكًتوين: -1
 (22 -03- 2017.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ٗتتص ٞتنة الصحة والشؤوف االجتماعية  ة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين المهني :لجن -09
والعمل والتكوين ا١تهٍت با١تسائل ا١تتعلقة باجملاىدين وابناء وارامل الشهداء واصو٢تم ، وْتماية الطفولة واالمومة 

جتماعي ، وبالقواعد العامة ا١تتعلقة بقانوف العمل وبالتضامن الوطٍت ، والضماف اال ُتنواالسرة ، وبا١تعوقُت وا١تس
 من النظاـ الداخلي . 78المادة و٦تارسة اٟتق النقايب والشغل ، وبالصحة وبالتكوين ا١تهٍت حسب 

ٗتتص ىذه اللجنة با١تسائل ا١تتعلقة بالسكن ، لجنة االسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية :  -00
 من النظاـ الداخلي . 79المادة ة العمرانية ، حسب والتجهيز والري وبالتهيئ

ٗتتص ىذه اللجنة ّتميع ا١تسائل ا١تتعلقة  :والالسلكيةلجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السلكية -00
 .الداخليمن النظاـ  30المادة وذلك بنص  والالسلكية،وباالتصاالت السلكية  وا١تواصالت،بالنقل 

با١تسائل ا١تتعلقة ٔتيداف الشباب  ىذه اللجنةٗتتص  نشاط الجمعوي :لجنة الشباب والرياضة وال -0
 1من النظاـ الداخلي . 75المادة والرياضة وبالنشاط اٞتمعوي ،

 ثانيا : مهام اللجان المؤقتة : 

ٔتناسبة دراسة موضوع او ظاىرة طارئة ، ولغرض ٥تصص لذلك ظرفية اللجاف الرب١تانية ا١تؤقتة ىي ٞتاف 
من النظاـ الداخلي " ٯتكن للمجلس الشعيب  59المادة تنتهي بانتهاء البحث فيو ، حيث جاءت ا١توضوع ، و 

 لإلجراءاتالوطٍت اف ينشئ ٞتانا خاصة يف ا١تسائل العامة عند الضرورة وبناء الئحة يصادؽ عليها اجمللس وفقا 
مؤقتة وال يتوقع عددىا خالؿ وبالتارل فهي  2ا١تنصوص عليها يف النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت ".

 3العهدة االنتخابية ولكن اشهرىا ".

 _ ٞتنة اثبات العضوية
 _ اللجنة ا١تتساوية االعضاء 

 _ ٞتاف التحقيق
 

                                                           

 .64 -63رزيقة سكوب ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1
 اـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت .من النظ 59ا١تادة  -2
 .69-68رزيقة سكوب ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -3
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 عالقة المجلس الشعبي الوطني بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج  :الرابع الفرع
بُت يف اٞتزائر ، ىذه التجربة ٘تتد على مدار اكثر من للجزائر ٕتربة فريدة من نوعها يف ٘تثيل ابناءىا ا١تغًت 

باعتبار اف للجزائر جالية كبَتة مستقرة يف ا٠تارج ، منهم من فضل االستقرار بعد منحة دراسية يف   ،سنة 11
اٞتامعات ، ومنهم من توفرت ٢تم فرص للعمل واالستقرار ، و٭توز البعض منهم على شهادات عليا يف ٗتصصات 

ن ابرز اٞتامعات العا١تية ، سواء كانت امريكية او اوروبية او آسيوية ، كما اف الكثَت من ا١تتخرجُت ٥تتلفة م
 بشهادات عليا من ا١تعاىد واٞتامعات اٞتزائرية اختاروا ا٢تجرة اذل ا٠تارج .

ثروة ىائلة اف ا٠تربة والكفاءة اليت يتمتع هبا افراد جاليتنا يف ا٠تارج ، وا١توزعة على ٜتس قارات ، تعد 
ومهمة لتطوير اٞتزائر يف اجملاالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وا١توارد البشرية ، وىذا يف حاؿ ما 

 اذا احسن استغال٢تا لتطوير الوطن االـ )اٞتزائر (.
 .باجمللس الشعيب الوطٍتيف ا٠تارج  ا١تقيمةويف ما يلي سنحاوؿ شرح الًتكيبة السياسية ١تمثلي اٞتالية اٞتزائرية 

( نواب ٯتثلوف جاليتنا يف ا٠تارج 08اذ انو كما قلنا سابقا فإف اجمللس الشعيب الوطٍت يتكوف من ٙتانية )
 مليوف مغًتب ، وىي يف تزايد مستمر . 07واليت تزيد عن 

ىا اكثر من اليت يبلغ عدد ،( نواب من ٥تتلف الشرائح السياسية ٯتثلوف جاليتنا يف فرنسا04من بينهم )
 ماليُت مغًتب . 04

 نائب مقيم يف بلجيكا ٦تثال عن اٞتزائريُت واٞتزائريات ا١تغًتبُت من كافة دوؿ اوروبا ما عدا فرنسا .
نائب مقيم يف اٞتمهورية التونسية ٦تثال عن اٞتزائريُت واٞتزائريات ا١تقيمُت يف كل دوؿ افريقيا ) ما عدا 

 اٞتزائر الوطن االـ ( .
 م يف اٞتمهورية العربية السورية ٯتثل كل ا١تغًتبُت اٞتزائريُت واٞتزائريات من الدوؿ العربية االخرى .نائب مقي

ونائب مقيم يف واشنطن ، بالواليات ا١تتحدة االمريكية ، ٯتثل اٞتزائريُت واٞتزائريات ا١تغًتبُت ا١تقيمُت يف 
 امريكا الشمالية واٞتنوبية ، آسيا وأوقيانوسيا .

ا١تقيمُت يف ا٠تارج فرصة اختيار ٦تثليهم ، وذلك عن طريق االنتخاب ، قصد  ألبنائهااٞتزائر  لقد اعطت
٘تثيلهم والدفاع عنهم وحل مشاكلهم على مستوى اجمللس الشعيب الوطٍت اٞتزائري بصفتو السلطة التشريعية يف 

 البالد .
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جمللس الشعيب الوطٍت من خالؿ الدور الذي وىنا تتجلى العالقة بُت اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج وا
 1دفاع عن حقوؽ ومشاكل جاليتنا وذلك عن طريق :يف اليلعبو النواب ا١تمثلُت عن اٞتالية 

 ._ العمل على جعل اٞتالية اٞتزائرية يف اتصاؿ دائم مع الوطن االـ 
 .الصحف او شبكة االنًتنت  اٞتزائرية سواء التلفزيوف او الراديو او باإلعالـ_ ربط اٞتالية اٞتزائرية 

 _ لعب دور الوسيط بُت اٞتالية با٠تارج والسفارات والقنصليات اٞتزائرية ا١تنتشرة عرب الدوؿ االخرى .
_ تقدًن افكار واقًتاحات جديدة لتسهيل ا٠تدمات القنصلية واصدار الوثائق االدارية ا١تختلفة مثل : جوازات 

 يالد ، شهادات اٞتنسية ... إخل .السفر ، تسجيل االطفاؿ ، شهادات ا١ت
 ._ ا١تسا٫تة يف تنظيم النشاطات الثقافية وتشجيعها

 ..._ العمل على حل مشاكل ا١تغًتبُت اٞتزائريُت يف الداخل مثل مشاكل السكن واالراضي، فتح ورشات جديدة
 إخل .

ختلفة قصد حل مشاكل اٞتالية _ التشاور والعمل مع ا١تسؤولُت اٞتزائريُت يف الداخل ، سيما مع الوزارات ا١ت
حوؿ ىذه ا١تشاكل وا١تسا٫تة يف اقًتاح اٟتلوؿ ٢تا ، مثل العمل مع وزارة الًتبية حوؿ امكانية  ةضحاواعطاء صورة و 

انشاء مدارس لتعليم اللغة العربية واالمازيغية ومع وزارة التعليم العارل والبحث العلمي والتكنولوجي وانشاء ٥تابر 
، ومع وزارة الدفاع لتسوية الوضعية بالنسبة للخدمة الوطنية لشبابنا يف ا١تهجر ، ووزارة النقل وادارة  ْتث يف اٞتزائر

 خطوط اٞتوية اٞتزائرية لفتح خطوط لتسهيل نقل ا١تهاجرين ، ويقـو بالعمل نفسو مع ٚتيع الدوائر الوزارية ا١تعنية .
ودوؿ  ،ومكاتب قنصلية اخرى يف الواليات ا١تتحدة_ العمل مع وزارة ا٠تارجية حوؿ امكانية فتح قنصليات 

 اخرى لتخفيف العبء على جاليتنا .
_ تشجيع ا١تثقفُت والعلماء اٞتزائريُت على انشاء حركات ٚتعوية ٥تتصة يف العلـو والتكنولوجيا ، وجعلها على 

كات ٚتعوية فعالة واٟترص اضافة اذل تشجيع اٞتالية عموما على انشاء حر  ،اتصاؿ مباشر مع اٞتامعات اٞتزائرية
 على خلق الروابط فيما بينها .

_ العمل على تشجيع ابناء اٞتالية على ا١تشاركة يف كل احملافل الوطنية يف اٞتزائر ، سيما يف ٣تاؿ التكنولوجيا 
 واالستثمارات والتنمية واالنشطة السياسية والثقافية ا١تختلفة .

                                                           

، الرباط ، ا١تملكة   للمجالس والمؤسسات الممثلة للجالية في الخارج٤تمد قحش ، "اجمللس الشعيب الوطٍت واٞتالية "، ا١تلتقى العا١تي االوؿ:  -1
 .  2009مارس  04-03ا١تغربية ، 
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 .ٍت ٟتل مشاكل اٞتالية اٞتزائرية _ اقًتاح قوانُت يف اجمللس الشعيب الوط
 ._ الدفاع عن مصاحل اٞتزائر االسًتاتيجية 

عملية التصويت  تفسير السلوك االنتخابي للجالية الجزائرية في فرنسا من خالل :الثالثالمطلب 
 7007-7007لالنتخابات التشريعية 

باره وسيلة للمشاركة يف تكوين اٟتكم الدٯتقراطي باعت لنظميعد االنتخاب ) التصويت ( دعامة اساسية 
ومن ىنا  .او حكومية نيابية تستمد وجودىا يف السلطة واستمراريتها من استنادىا على الشعبية ،سلطة اٟتكم

يظهر االنتخاب كوسيلة لالتصاؿ بُت اٟتكاـ واحملكومُت ، بُت مصدري القرارات السياسية وا١تنفذين ٢تا ، وحق 
 1يف الدولة حق اختيار ٦تثليو السياسيُت . االنتخاب ىو اعطاء الفرد كعضو

ويعد مبدأ التصويت التنظيم القانوين ١تبدأ ا١تشروعية او شرعية ٦تارسة اٟتكم والسلطة باسم الشعب ، 
حيث تتنافس من خاللو االحزاب واالفراد يف سبيل اٟتصوؿ على التأييد الشعيب ، واماـ استحالة تطبيق 

عناىا مشاركة الفرد بصورة مباشرة يف اٟتكم ، فإنو دل يعد ىناؾ مفر من أف ينوب عن الدٯتقراطية ا١تباشرة واليت م
 2الشعب بعض ابناءه لتورل شؤوف السلطة واٟتكم .

ٖتصى فرنسا اكرب عدد من ا٢تيئة الناخبة با٠تارج ، مقارنة بباقي دوؿ العادل ، اذ انو توجو ٨تو مليوف ناخب 
اذل مراكز االقًتاع للمشاركة يف االنتخابات التشريعية ، وجرت  7007ماي  07جزائري مقيم با٠تارج ابتداءا من 

عملية االقًتاع بالنسبة للجالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف ا٠تارج على مستوى ست مناطق جغرافية يف العادل تضم االوذل 
نطقة الرابعة فتضم دوؿ ا١تغرب والثانية ا١تدف الفرنسية فيما تشمل ا١تنطقة الثالثة باقي الدوؿ االوروبية ، اما ا١ت

ا١تنطقة ا٠تامسة باقي الدوؿ العربية ، اما ا١تنطقة السادسة فتضم قارات امريكا  تغطي يف حُت  ،العريب وافريقيا
 وآسيا واسًتاليا .

، اين وجب للناخبُت اختيار ٙتانية مرشحُت لتمثيلهم  7007ماي  07استمرت عملية االقًتاع اذل غاية 
 لشعيب الوطٍت حسب القانوف اٞتزائري .يف اجمللس ا

                                                           

مذكرة ماجستَت يف القانوف  ، للموظف العام : دراسة مقارنة "  "االنتخاب والترشح كحق من الحقوق السياسيةمد مصلح ، سيف جاسم ٤ت -1
  16، ص  2017العاـ ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة الشرؽ االوسط ، عماف، االردف ، 

 01( ، ص  1988ر الثقافة اٞتامعية ، ) عُت مشس : دا  االنتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية ،فهمي عمر حلمي -2
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من خالؿ " محمد بجاوي " االنتخابات التشريعية خارج اٞتزائر وزير الشؤوف ا٠تارجية  عمليةاشرؼ على 
اذل انو قد مت تقسيم العمل عرب افواج  باإلضافةقاعة للعمليات اليت مت تنصيبها على مستوى الوزارة ٢تذا الغرض ، 

ات اليت يتم تلقيها من كافة البلداف عن طريق الربط ا١تتواصل مع ٥تتلف ا١تمثليات مهمتها استقباؿ ا١تعطي
الدبلوماسية والقنصلية عرب العادل، حيث تتم عملية ا١تتابعة بالتنسيق مع اللجنة السياسية الوطنية ١تراقبة االنتخابات 

 .ة بنسب ا١تشاركة واالمتناعا٠تاص التشريعية، ويتم موافاة وزارة الداخلية باستمرار ّتميع ا١تعطيات
مت فتح بعض  نخاصة يف فرنسا اي، " حسنة "يف ظروؼ  ةجرت عملية االقًتاع بالنسبة للجالية اٞتزائري
 الذي يبعد عنهم مركز االقًتاع . لألشخاصمراكز القنصليات كمراكز للتصويت خاصة بالنسبة 

يف حُت تراوحت ا٢تيئة الناخبة يف  .لمسج 477759كاف عدد ا٢تيئة الناخبة يف ا١تنطقة الباريسية 
 .1مسجل  795900مرسيليا ب 

ومن خالؿ اٞتدوؿ ا١توارل سنحاوؿ اف نبُت توزيع ا١تقاعد حسب الدوائر االنتخابية يف فرنسا يف 
 . 2007ماي  17االنتخابات التشريعية 

ماي  07شريعية يوم توزيع المقاعد حسب الدوائر االنتخابية في فرنسا االنتخابات الت:  77جدول رقم
7007 

 نسبة المشاركة المنتخبين المسجلين الدائرة االنتخابية
 %07,88 60876 477759 باريس
 %06,60 49007 795900 مرسيليا

 7007 والتهيئة العمرانية المصدر : وزارة الداخلية والجماعات المحلية
و  472759 ر عددىم ب:ا١تقد نالحظ من خالؿ اٞتدوؿ السابق اف الفرؽ ما بُت ا١تسجلُت

يف منطقيت على التوارل  49107و  60876القدر عددىم ب كهيئة ناخبة وا١تنتخبُت على التوارل   295910
باريس ومرسيليا اثر على نسبة ا١تشاركة يف االقًتاع ، حيث ٧تد اف ا١تنطقة الباريسية كانت نسبة ا١تشاركة فيها 

وىي نسبة ضعيفة جدا ال تعكس ا١تستوى  ،%07,88ىي :  2007ة للجالية اٞتزائرية يف االنتخابات التشريعي
ا١تطلوب بالرغم من كل االمكانيات والتحضَتات ا١تناسبة للعملية االنتخابية من قبل القنصليات وا١تمثليات 

                                                           

 ، مرجع سبق ذكره.وزارة الداخلية واٞتماعات احمللية و التهيئة العمرانية -1
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% 16,60واليت قدرت بػ  ،بفرؽ طفيف يف مرسيليا لكنىي نفس نسبة ا١تشاركة و  تقريباالدبلوماسية يف ا١تنطقة، و 
 الرغم من اف عدد ا١تسجلُت يف باريس اكثر من مرسيليا .ب

وىذا اف دؿ على  ،السياسي للجالية اٞتزائرية يف فرنسا العزوؼاف ىذه النسب ٘تثل وتعكس واقع     
شيء ا٪تا يدؿ على عدـ رضى اٞتالية عن وضعها القانوين ، السياسي االجتماعي والثقايف ، وكذلك ىي تعبَت 

المباالة السياسية للجالية ، وعدـ قناعتها بشرعية ىذه االنتخابات ، معتربة اياىا ، مناسبة من مباشر عن حالة ال
ا١تناسبات السياسية اليت يتم فيها ٚتع االصوات عن طريق وعود كاذبة من قبل ا١تًتشحُت ، الذين ال يبالوف 

 للمشاكل اليت تعيشها اٞتالية يف فرنسا .
للجالية اٞتزائرية يف  7007 نسبة ا١تشاركة يف التصويت لالنتخابات التشريعية اذا اردنا اف نقـو ٔتقارنة بُت

 فرنسا وباقي الدوائر اٞتغرافية االخرى سنالحظ ما يلي :
 .(06)في الدوائر االنتخابية الست  7007ماي  07: االنتخابات التشريعية 78جدول رقم

 نسبة المشاركة المنتخبين المسجلين الدائرة االنتخابية
 %07,88 60876 477759 باريس
 %06,60 49004 795900 مرسيليا
 %05,87 03737 83430 برلين
 %43,80 04550 33770 تونس
 %43,73 6333 04483 مصر

 %08,05 3078 07334 واشنطن
 %06,05 047737 907037 مجموع الهجرة

 7007وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةالمصدر :
اما اذا اخذنا  .من خالؿ اٞتدوؿ يتبُت لنا اف اعلى نسب للمشاركة كانت فالدوائر العربية )تونس ومصر (

٧تد اهنا بلغت نسبة  7007شاركة للجالية اٞتزائرية يف االنتخابات التشريعية لسنة ماجملموع العاـ لنسب 
 الدوائر االنتخابية الست عرب العادل . % وىي نسبة ضعيفة جدا مقارنة با١تقومات ا١تتاحة ، عرب ٥تتلف16,05

ا٪تا تعكس وضعية  ،للجالية اٞتزائرية يف ا٠تارج للمشاركة يف عملية التصويت اف ىذه النسب الضعيفة
تراوحت حوارل حيث  ،واليت شهدت اقل نسب مشاركة داخل اٞتزائر 7007االنتخابات التشريعية لسنة 
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م عن نة اٞتالية يف ا٠تارج عموما ويف فرنسا خصوصا ، ا٪تا يوعليو ٯتكن اف تستنتج اف ضعف مشارك .36%
 سببُت رئيسيُت و٫تا :

 باألعضاءالسياسي الذي تعيشو اٞتالية اٞتزائرية يف ا٠تارج ، وعدـ ثقتها  ؼو عز حالة الالمباالة السياسية وال-00
اف تصويتهم  اثبتت سابقةاف التجارب البسبب  ذلكاو النواب الذين سيمثلوهنم يف اجمللس الشعيب الوطٍت ، 

واليت أخذت تتصاعد مع  ، وٖتقيق مطالبهميف حل مشاكلهم وانتخاهبم لنواهبم يف العهدة السابقة، دل تنجح 
واليت اخذت تنظر اليهم  .التطورات الدولية ، خاصة داخل اجملتمعات ) االوروبية _ االمريكية _ االسيوية ( 

اذل عدـ ابداء الدولة االـ ) اٞتزائر (  باإلضافةم يف شىت اجملاالت ، كمسلمُت ، واالنعكاس الديٍت على اوضاعه
 د االصلي ) اٞتزائر ( .لموقفها يف حل ىذه ا١تشاكل ، ٦تا خلق نوع من الفجوة بُت اٞتالية اٞتزائرية والب

، يف ا٠تارج  تأثَتىا على جاليتناوبالتارل ،اف االوضاع الداخلية للجزائر قد انعكس على االوضاع ا٠تارجية-07
وا٪تا كذلك قد مس ا١تواطنُت داخل  .كن قصرا على اٞتالية فقطتك اف حالة الالمباالة والعزوؼ السياسي دل ذل

، وبالتارل ا شعبويا دل تعشو اٞتزائر من قبلقد شهدت عزوف 7007الدولة ، ذلك اف االنتخابات التشريعية لسنة 
متداد للعزوؼ الداخلي، وعليو ٯتكن القوؿ اف مشاركة اٞتالية ا إالفإف حالة العزوؼ السياسي للجالية ما ىو 

على ذلك من انتشار العزوؼ عن ا١تشاركة يف كل  أدؿ، وليس األـسياسيا ٤تكومة بأصداء البلد اٞتزائرية يف فرنسا 
خوفا  وأتكوف االنتخابات ٤تسومة سالفا ،  أين، األـللمشهد السياسي بالبلد  ال واعسواء باستحضار  ،اشكا٢تا

 .ا١تتاعب حاؿ عودتو اذل ارض الوطنمن التورط يف شبهات النشاط اٟتزيب اليت قد تعود عليو ب
٧ترى مقارنة بُت وضعية ا٢تيئة الناخبة للجالية اٞتزائرية يف فرنسا يف كل من االنتخابات  أف أردنا إذا
مراكز التصويت  بفتح تقد ٘ت 7007نتخابات ا٧تد ونالحظ اف  7007،  7007،  7007التشريعية 

ليال  22:00صباحا اذل العاشرة  8:00ومكاتب التصويت ا٠تمس بالقنصلية العامة للجزائر بباريس من الساعة 
 حىت يتسٌت لكافة اعضاء اٞتالية  الوطنية اداء واجبهم االنتخايب حىت بعد ساعات العمل .

التشريعية من اجل السهر على نزاىة  على االنتخابات لإلشراؼمت االقًتاع ْتضور اعضاء اللجنة الفرعية 
وشفافية االقًتاع ، واالشراؼ على العملية االنتخابية منذ ايداع الًتشحات اذل غاية االعالف الرٝتي لنتائج 

و شارؾ ٦تثلو احزاب سياسية بصفة مالحظُت يف ىذا االقًتاع الذي سجل االنتخابات من قبل اجمللس الدستوري 
 االقًتاع .توافد معتربا خالؿ يومي 
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 23ويتنافس  ،وفرت ٚتيع الظروؼ ا١تادية والتقنية من قبل القنصلية العاـ لضماف السَت اٟتسن لالقًتاع
ناخب ودل تسجل ىذه ا١تنطقة اي  489545اليت تضم  ) شمال فرنسا (حزبا سياسيا على ا١تنطقة االوذل 

 باإلضافة ،مكتب تصويت 13و ناخب موزعُت على مركز تصويت واحد 71,482وتضم باريس  مًتشح حر.
اما ا١تكاتب االخرى فتتوزع على كل من  .بباريسمكاتب تصويت بقنصلية اٞتزائر العامة  05اذل أنو توجد 

 وبلواو شاتورو . ،وتور ، وفَتزوف ، واورلياف ، ودوردوف ، ومانت الجورل ،فرساي
 ،وسًتاسبورغ ،ليل و ،وفيًتي ،نانتَتو  ،وبوبيٍت ،ضمت ا١تنطقة االوذل الدوائر القنصلية لكل من باريس

 ناخب. 90,078وميتز ، وتتمركز اغلبية ا٢تيئة الناخبة ٢تذه ا١تنطقة ببوبيٍت ب 
 ،ونيس ،وسانت ايتياف ،وغرونوبل سونوبيزاونانت وليوف، ،اما ا١تنطقة الثانية فتضم الدوائر القنصلية ١ترسيليا

 1ياسيا وقائمة احرار واحدة يف ا١تنطقة الثانية ) جنوب فرنسا (.حزبا س 17ويتنافس وبوردو . ،وتولوز ،ومونبوليي
، اف "عابد لواج بنحميد "فقد اوضح ا١تنسق القنصلي  ،7007اما فيما ٮتص االنتخابات التشريعية 

يف  300.053يف منطقة الشماؿ و 463260ناخبا مسجال  763.313ا٢تيئة الناخبة بفرنسا تتكوف من 
يفتحوف واحد يف ا١تكاتب القنصلية وخارجها ، بالنسبة  ،مكتب تصويت 16وزيعها عرب منطقة اٞتنوب ، يتسم ت

يف  14قائمة يف منطقة الشماؿ و 19للمناطق البعيدة عن ا١تراكز القنصلية ، وٮتتار الناخبوف نواهبم من بُت 
اياـ ) السبت  على مدى ثالث 2017االنتخاب يف تشريعيات  متوعكس االنتخابات السابقة   ،منطقة اٞتنوب

 19:00اذل غاية  08:00ماي ( من الساعة  04أفريل وكذا  30االحد  -29
ضماف التواصل الدائم مع  تكفلومن اٞتهة التنظيمية نصبت السفارة خالؿ اياـ التصويت الثالثة خلية 

قنصلي واعالـ مركزا  18واالطالع على ظروؼ سَت التصويت على مستوى  ،خلية وزارة الشؤوف ا٠تارجية باٞتزائر
 واإلداريةاالدارة ا١تركزية ، كما تلتـز بالرد على طلبات ا١تراكز القنصلية فيما ٮتص النصائح والتوضيحات القانونية 

كما يقع على عاتقها .ا١تًتشحُت احملتملة والقياـ بزيارات تفقدية على مستوى مراكز ايل_دو_فرانس  وإخطارات
 ها قبل ارسا٢تا اذل وزارة الشؤوف ا٠تارجية .، ٚتع النتائج اليومية وتثبيت يضاا

 

                                                           

، نقال عن ا١توقع  2012-05-08ماي اٞتالية الوطنية ا١تقيمة بفرنسا تشرع يف االدالء بصوهتا" ،  10جزائرس ، "تشريعيات  -1
 https://www.youm7.com/story/ (23 -04- 2017. )االلكًتوين:

https://www.youm7.com/story/
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 ٦04تثلُت لفرنسا ٔتعدؿ  08اما ٓتصوص مراقبة التصويت جندت ا٢تيئة العليا ا١تستقلة ١تراقبة االنتخابات 
 1اشخاص يف كل منطقة يتمركزوف على مستوى ا١تراكز القنصلية بباريس ومرسيليا .

-2012- 2007لية اٞتزائرية يف فرنسا خالؿ العهدات الثالث ١تالحظة الفرؽ بُت ا٢تيئة الناخبة للجا    
 نبُت ذلك يف اٞتدوؿ اآليت : 2017

 7007-7007-7007: يوضح وضعية الهيئة الناخبة في كل من االنتخابات التشريعية 79جدول رقم 
 بالنسبة للجالية الجزائرية في فرنسا

-7007االنتخابات التشريعية 
7007 

-7007 االنتخابات التشريعية
7007 

-7007االنتخابات التشريعية 
7077 

الدائرة 
 االنتخابية

الدائرة  المسجلون
 االنتخابية

الدائرة  المسجلون
 االنتخابية

 المسجلون

 463760 باريس 490737 باريس 477759 باريس
 300053 مرسيليا 307687 مرسيليا 795900 مرسيليا

 المصدر : من اعداد الطالبة من مصادر مختلفة

، ية اٞتزائرية يف فرنسا غَت ثابتةنالحظ من خالؿ اٞتدوؿ اف نسبة تسجيل ا٢تيئة الناخبة بالنسبة للجال
لتعاود  ،يف ا١تنطقتُت باريس ومرسيليا 2012حيث شهد ارتفاعا ملحوظا يف االنتخابات التشريعية لسنة 

اٞتالية اٞتزائرية يف فرنسا يف تزايد  ، بالرغم من اف عدد يف ا١تنطقتُت السابقتُت 2017اال٩تفاض يف تشريعيات 
للجالية اٞتزائرية يف العادل ، ويعود سبب ىذا الًتاجع  بالنسبة% من نسبة ا٢تيئة الناخبة 80مستمر ، فهي ٘تثل 

نسب ا١تشاركة فنجد اف  فيما ٮتصالعملية السياسية ككل ، اما باالىتماـ بالتصويت واالنتخابات بل  قلةاذل 
% يف 17,22% يف باريس و 13,05ليصل اذل  7007كاف يف االنتخابات التشريعية   اعلى نسب التصويت

على نسب  باإل٬تابمرسيليا ، وىذا يعود بالدرجة االوذل اذل القوائم االنتخابية يف تلك الفًتة ، واليت أثرت 
مشاركة  فقد عرفت اضعف نسب ،7007سنة لا١تشاركة يف التصويت ، اما يف ما ٮتص االنتخابات االخَتة 

 % .12,57% ، ومرسيليا بػ 6,76يف باريس نسبة  ، اين بلغتمقارنة باالنتخابات السابقة
                                                           

 .05(،ص  2017افريل  23ناخب جزائري مسجال بفرنسا"،  جريدة صوت االحرار )اٞتزائر:  763000اٯتاف ٝتا٭تي،"أكثر من  -1
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اف ىذا الًتاجع سواء يف نسبة ا٢تيئة الناخبة او نسبة ا١تشاركة بالرغم من التغَتات ا١تلحوظة على مستوى 
واليت مست تقريبا ٚتيع  ،توجهات الدولة االـ صوب جاليتها يف ا٠تارج ، من خالؿ ٣تموعة من االصالحات

واليت من شأهنا اف تزيد من قوة العالقة بُت اٞتالية اٞتزائرية يف  ،نواحي اٟتياة ، خاصة القانونية واالقتصادية منها
، دولة لتحقيق مطالبها وحل مشاكلهاال يوسع ،بدءا بالدستور الذي أقر ٔتكانة اٞتالية ووطنها االصلي، ا٠تارج

الية الستثمار اموا٢تم وعقو٢تم يف بلدىم دوف اف اٞتستثمار الذي فتح الباب واسعا اماـ افراد انتقاال اذل قانوف اال
تطبق عليهم قاعدة وقانوف ا١تستثمر االجنيب ، وكذلك ٣تموعة االمتيازات واٟتقوؽ اليت تسعى الدولة من أجل 

خايب للجالية اٞتزائرية يف ا٠تارج عموما ويف ، دل يكن ٢تا االثر البالغ على السلوؾ االنتتوفَتىا ٞتاليتها يف ا٠تارج
 فرنسا على وجو ا٠تصوص.

% يعود اذل 6,76ولعل عزوؼ اٞتالية عن ا١تشاركة السياسية عن طريق التصويت والذي تثبتو نسبة 
الالمباالة وقلة االىتماـ ٔتا ٬تري داخل وطنهم ، واعتبار اف حدث االنتخابات ال يعنيهم ، باعتبار اهنم ليسوا  

 ،رئاسيةالبل وحىت االنتخابات  ،كا١تواطنُت االصليُت للوطن ، وىذا العزوؼ ليس وليد االنتخابات التشريعية فقط
واليت تعترب انتخابات مصَتية بالنسبة للجميع ، حيث نسجل يف كل انتخابات رئاسية نسب ضعيفة ١تشاركة 

بالنسبة للجالية 7004لسنة  اٞتزائرية تخابات الرئاسيةاٞتالية الوطنية يف ا٠تارج ، فقد بلغت نسبة ا١تشاركة يف االن
يف ىذا الصدد ٯتكن ارجاع كذلك ىذا العزوؼ اذل ٚتلة ا١تشاكل وا١تعوقات اليت .% 07,98 ا١تقيمة يف فرنسا

من ىذه  ا٠تامسٖتوؿ دوف مشاركة فعالة للجالية الوطنية ا١تقيمة يف ا٠تارج واليت سنتعرؼ عليها ضمن الفصل 
 الدراسة .

تفسير السلوك االنتخابي للجالية الجزائرية في فرنسا من خالل عملية الترشح لالنتخابات المطلب الرابع : 
 7007-7007التشريعية 

يعد الًتشح من اىم وسائل ا١تشاركة يف اٟتياة السياسية للمواطن لضماف اسهامو يف اختيار قادتو و٦تثليو يف 
س اف حقي االنتخاب والًتشح بصفة خاصة ٫تا حقُت متكاملُت ال ادارة اٟتكم ورعاية مصلحة الشعب ، واسا

اىم ا١تبادئ الدستورية اليت ٖترص الدوؿ على من ويعد الًتشح  1تقـو اٟتياة السياسية بواحد منهما دوف االخر .
يتم  ارسائها ووضعها موضع التطبيق وااللتزاـ بتحقيق مضموهنا يف انتخاباهتا العامة ، ومبدأ الًتشح ىو مبدأ

                                                           

(، ص  1990، ) 3،عدد 1999، مجلة الحقوق، ٚتاؿ الدين سامي ، " دور القضاء يف تكوين ٣تلس الشعب والرقابة على صحة عضويتو"  -1
57. 
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ٔتقتضاه فتح باب الًتشح على مصراعيو وعلى اساس ا١تساواة اماـ كل ا١تواطنُت الذي يرغبوف يف الًتشح واٟتصوؿ 
على اصوات ا١تواطنُت الناخبُت للفوز بعضوية الرب١تاف ، وال يفهم من عبارة فتح الباب على مصرعيو اف ٮتلو من 

النائب أكرب من مهمة الناخب ، كاف من الطبيعي اف يكوف الًتشح من شروط قانونية تنظمو ، و١تا كانت مهمة 
 1ىناؾ شروط يلـز القانوف توافرىا ىي اشد من تلك اليت يشًتطها يف الناخب .

اخذت اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا حقها الدستوري يف الًتشح لالنتخابات التشريعية لسنة     
 .7007و  7007ة ليواباقي االنتخابات ا١تضمن وكذلك  ،7007

ا١تشاركة يف االنتخابات  لألحزابحيز معترب من الربامج االنتخابية  حصلت علىاٞتالية قد  اف اذل باإلضافة
التشريعية ، حيث حاوؿ كل حزب استمالة اكرب عدد من اٞتزائريُت ا١تقيمُت يف ا٠تارج عموما ويف فرنسا 

 واقتناعهم بالتصويت لصاٟتو .  ،خصوصا
"قوة اهنا  اٞتالية على 2و  1عن طريق مرشحيو للمنطقة  "زب جبهة التحرير الوطنيح"حيث اعترب 

 .لدعم ا١تسار الوطٍت  امامية "
اين ركز حزب جبهة  ،د اٟتزب على توفَت اٟتماية الالزمة ألفراد اٞتالية والدفاع عن مصاٟتهمككما ا 

لى وضع ميكانيزمات تسمح باللجوء اذل ، ع 7007النتخابات  االنتخابيةالتحرير من خالؿ تنشيطو للحملة 
 خربة اٞتالية اٞتزائرية ٓتصوص ابداء الرأي حوؿ مسائل ذات طابع اسًتاتيجي .

كذلك اقًتاح اٟتزب ادراج القدرات اٞتزائرية با٠تارج يف تنظيم وتنشيط ا١تؤ٘ترات والندوات التكوينية اذل 
 2وازالة العوائق البَتوقراطية اليت تعًتضو . جانب انشاء ىيئات بنكية بغية تعزيز مرافقة االستثمار

على انشاء مصاحل قنصلية موجهة لتسهيل انشاء ٚتعيات للجالية  "حزب العمال"من ناحية اخرى حث 
ا١تهنيُت الباحثُت واصحاب رؤوس االمواؿ  لإلطاراتوالتشاور ٥تصص  لإلعالـيف ا١تهجر ووضع اطار تنظيمي 

جر ، مع وضع تسهيالت لكل ىؤالء للمشاركة يف التنمية الوطنية ، كما اقًتح وا١تؤسسات ا١تتواجدين يف ا١ته
 ،(7)المنطقة اٟتزب اثناء ٛتالتو االنتخابية يف فرنسا اماـ اعضاء اٞتالية اٞتزائرية خاصة ا١تتواجدة يف غرب فرنسا 

                                                           

 . 249(، ص  1989) القاىرة : دوف دار النشر ،   النظم السياسية والقانون الدستوريسليماف الطحاوي ،  -1
 . 2007برنامج حزب جبهة التحرير الوطٍت لالنتخابات التشريعية   -2
 دل يتطرؽ  2017و  2012، من يف االنتخابات الالحقة  2007ات التشريعية كاف سنة بالنسبة ٟتزب العماؿ فآخر ٕتربة لو يف غمار االنتخاب

واف دعت اذل الغاء ا١تقاعد الرب١تانية  لويزة حنونبرنامج حزب العماؿ االنتخايب اذل اٞتالية اٞتزائرية خارج الوطن ، حيث سبق لألمينة العامة ٟتزب 
 " غير معني بها ".دة بأف حزهبا ا٠تاصة بأفراد اٞتالية الوطنية يف ا١تهجر مؤك
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س دبلوماسية اقتصادية  وأطر تنظيمية لتأسيدلشؤوف اٞتالية يف ا١تهجر ، ووضع معالوزاري ٥تصص  قطاع انشاء
إتاه القارة االفريقية خاصة منطقة الساحل والصحراء وتبٍت ىذه االخَتة على الشبكات ا١تالية والبنكية ، كما 

 1اىتم اٟتزب وناقش كل ما ٮتص تسعَتة النقل اٞتوي والربي ، وتنظيم رحالت خاصة خالؿ العطلة الصيفية .
وىو ثاين حزب بعد جبهة التحرير الوطٍت شعبية يف  "مقراطيالتجمع الوطني الدي"اما بالنسبة ٟتزب 

فقد خصص حيزا للمسعى التضامٍت والتسا٫تي إتاه اٞتالية الوطنية يف  الثانية او فرنسا سواءا يف ا١تنطقة االوذل
شراؾ اذل جانب ا" تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها " مقًتحا اجراءات لفائدهتا تتمحور اساس حوؿ  ،ا٠تارج

 اٞتالية يف مسعى التنمية الوطنية.
وركز الربنامج االنتخايب للحزب على اقامة روابط بُت ا١تتعاملُت ا١تقيمُت يف ا٠تارج ومنظمات ارباب العمل 

 اذل جانب تعبئة خربة اٞتالية عرب التقاعد . ،احمللية
 ،ا١تزايا ا١تمنوحة للمحليُت كما تطرؽ اٟتزب اذل حق اٞتالية يف االستثمار باٞتزائر مع االستفادة من

 2وتشجيعها على ترقية تصدير ا١تنتجات اٞتزائرية الصناعية والفالحية واٟترفية .
والذي بٍت على  ،"حركة مجتمع السلم"وأخذت اٞتالية اٞتزائرية حقها يف الربنامج االنتخايب لتحالف 

ع العمل على توثيق روابطهم بالوطن اذل جانب اعتبار اٞتزائريُت ا١تقيمُت يف ا٠تارج مواطنُت كاملي اٟتقوؽ ، م
ومن ٯتلكوف اصوال جزائرية يف ٥تتلف اجملاالت  ،استفادة اٞتزائر من اٞتالية من بناء سياسة خارجية جديدة ٘تكن

 يف اطار القانوف الدورل واحًتاـ قوانُت دولة االقامة .
ا٠تارج من خالؿ اٟتث على توسيع شبكة كما تطرؽ برنامج التحالف اذل ا١تسا٫تة يف التأطَت الديٍت يف 

ا١تساجد وا١تراكز الثقافية ، وترقية االداء الديٍت االعالمي مع تكوين االئمة والدعاة خاصة يف اللغات االجنبية 
وتكنولوجيا االتصاؿ والتواصل ، وركز يف الوقت ذاتو على ا٫تية االستفادة من الكفاءات اٞتزائرية ا١تقيمة خارج 

 جيع ا٩تراطهم يف التنمية الشاملة .الوطن ، وتش
باٞتزائريُت يف ا٠تارج واعتربهتم شركاء يف التنمية  "حركة االصالح الوطني"ومن جانب آخر اىتمت 

وتطوير االقتصاد الوطٍت مع ضرورة استيعاب ما أمكن من كفاءاهتم وخرباهتم وْتوثهم ومشاريعهم يف دورة 

                                                           

 /http://orient.ma، نقال عن ا١توقع االلكًتوين : الجالية الجزائرية محور ىام في البرنامج االنتخابي لألحزابوكالة االنباء اٞتزائري ،  -1
 (15 -04- 2017.) 
 . 2007اطي لالنتخابات التشريعية برنامج اٟتملة االنتخابية للتجمع الدٯتقر  -2

http://orient.ma/
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ف ابناء اٞتالية ىم سفراء اٞتزائر اٟتقيقيوف يف ا٠تارج ٯتثلوف جسور الثقافة كما اعتربت اٟتركة بأ  ،االقتصاد الوطٍت
 1والعلم بُت الوطن وبقية دوؿ العادل.

السياسية ا١تشاركة يف انتخابات اجمللس الشعيب الوطٍت  لألحزابىكذا كانت تقريبا أغلب الربامج االنتخابية 
لحة جاليتنا يف ا٠تارج وسبل تفعيل دورىا ومكانتها يف ، واليت صبت كلها يف خانة واحدة وىي مص 2007لسنة 

 الدولة االـ والدوؿ ا١تستقبلة .
( مت ا١تنطقة الثانية ) جنوب فرنساحزب سياسي يف ا١تنطقة االوذل ) مشاؿ فرنسا ( يف حُت ض 12تنافس 

زائرية ا١تقيمة يف فرنسا ، مقاعد يف اجمللس الشعيب الوطٍت لتمثيل اٞتالية اٞت 04قوائم حزبية كلها تتنافس على  10
مقاعد ، وسنحاوؿ من خالؿ اٞتدوؿ ا١توارل اف نعرض اٝتاء وانتماءات النواب ا١تمثلُت عن  08من ٣تموع 

  2022-2017و  2017-2012ومقارنتها بعهدات  2012-2007اٞتالية يف فرنسا يف العهدة التشريعية 
ثلين للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا للفترة قائمة نواب المجلس الشعبي الوطني المم :30رقمجدول 

 .الثامنة السابعة، السادسة،:التشريعية
العهدة التشريعية السادسة 

7007_7007 
العهدة التشريعية السابعة 

7007_7007 
العهدة التشريعية الثامنة 

7007_7077 
 االنتماء النائب

 السياسي
االنتماء  النائب المنطقة

 السياسي
االنتماء  نائبال المنطقة

 السياسي
 المنطقة

حزب جبهة  ٛتليل فلة 
التحرير 
 الوطٍت

 1ا١تنطقة 
 باريس

بوراس 
 ٚتاؿ 

جبهة حزب 
التحرير 
 الوطٍت

 1ا١تنطقة 
مشاؿ 
 فرنسا

بوراس 
 ٚتاؿ 

حزب 
جبهة 

التحرير 
 الوطٍت

 1ا١تنطقة 
 فرنسا 

صنهاجي 
 كماؿ 

حزب جبهة 
التحرير 
 الوطٍت 

 2ا١تنطقة 
 مرسيليا

ٝتَت 
 ابنةشع

جبهة 
 ا١تستقبل

 2ا١تنطقة 
جنوب 

 فرنسا

تومي عز 
 الدين

جبهة 
التحرير 
 الوطٍت

 2ا١تنطقة 
جنوب 

 فرنسا
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مروش 
 يوسف

 1ا١تنطقة  حزب العماؿ
 باريس 

شافية 
 منتالشتة

اٖتاد القوى 
قراطية و الدٯت

 االجتماعية

 2ا١تنطقة 
جنوب 

 فرنسا

شعابنة 
 ٝتَت 

جبهة 
 ا١تستقبل

 2ا١تنطقة 
جنوب 

 فرنسا
التجمع  ازف بشَت و 

الوطٍت 
 قراطيو الدٯت

م2ةا١تنطق
 رسيليا

عبد القادر 
 حدوش

جبهة حزب 
التحرير 
 الوطٍت

 2ا١تنطقة 
جنوب 

 فرنسا

نكاس 
 عيسى 

التجمع 
الوطٍت 

 الدٯتوقراطي

 1ا١تنطقة 
مشاؿ 
 فرنسا

 
 zhttp://www.apn.dاجمللس الشعيب الوطٍت  موقعالمصدر :

نالحظ من خالؿ اٞتدوؿ اف ٘تثيل حزب جبهة التحرير الوطٍت ٭توز ويف كل العهدات االنتخابية 
على مقعدين من ٣تموع اربع  2007اذ حصلت جبهة التحرير سنة  ،على االغلبية 2007-2012-2017

 ،2017و  2012( ، كذلك بالنسبة النتخابات  02و  01مقاعد بالنسبة ١تمثلي اٞتالية يف فرنسا )ا١تنطقة 
 ،2007واليت كانت فيها اٞتبهة ٖتصل اغلبية ا١تقاعد ، كما نالحظ التمثيل النسوي من خالؿ انتخابات 

 والذي يعكس توجو الدولة اٞتزائرية يف ٘تثيل العنصر النسوي يف اجملالس ا١تنتخبة . 2017وكذلك 
الثقة هبم وىذه االٝتاء ٗتص كما ٯتكن القوؿ اف بعض االٝتاء قد ٧تحت يف اقناع منتخبيهم إلعادة 

الكثَت من ابناء اٞتالية ا١تقيمة  هوالذي يعترب "،سمير شعابنة"و ،"جمال بوراس"ة والثامنة لكل من عالعهدة الساب
 " سفيرا لها "يف فرنسا 

بُت عدد القوائم االنتخابية لكل منطقة يف فرنسا من خالؿ العهدات الثالث ،  مقارنة اجراء كما ٯتكن
 يوضحو اٞتدوؿ ا١توارل :وىذا ما 
 
 
 
 
 

http://www.apn.dz/
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في فرنسا ) العهدات  7والمنطقة  0:  عدد القوائم االنتخابية في كل من المنطقة 30جدول رقم 
 السابعة والثامنة (  ،السادسة

العهدة التشريعية 
7007_7007 

العهدة التشريعية 
7007_7007 

العهدة التشريعية 
7007_7077 

عدد القوائم  المنطقة
 االنتخابية

عدد القوائم  المنطقة
 االنتخابية

عدد القوائم  المنطقة
 االنتخابية

مشاؿ فرنسا 
( 1)ا١تنطقة 
 باريس

مشاؿ فرنسا  12
( 1)ا١تنطقة 
 باريس

مشاؿ فرنسا  23
( 1)ا١تنطقة 
 باريس

19 

جنوب فرنسا 
( 2)ا١تنطقة 
 مرسيليا

جنوب فرنسا  10
( 2)ا١تنطقة 
 مرسيليا

حزب  17
سياسي وقائمة 

 حرة

نسا جنوب فر 
( 2)ا١تنطقة 
 مرسيليا

14 

 

   http://www.mae.gov.dz وزارة الخارجية الجزائريةموقع المصدر : 
نالحظ من خالؿ اٞتدوؿ اف ا١تتحكم الرئيسي يف عدد القوائم االنتخابية بالنسبة للجالية اٞتزائرية يف فرنسا 

ما يقارب  2012( سنة  2و  1فرنسا )ا١تنطقة  يف ذ كانت اكرب ىيئة ناخبةىو عدد ا٢تيئة الناخبة ، ا
وىي اعلى نسبة شهدهتا ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية يف فرنسا واليت  ،يف مرسيليا 312682يف باريس ،  491237

وىو حالة اذل انو ىناؾ عامل آخر لو دور يف التحكم كذلك بعدد ا١تقاعد  باإلضافةانعكست على عدد القوائم ، 
اذل اف جبهة التحرير دائما ٢تا حصة االسد يف عدد ا١تقاعد ٦تا  باإلضافةالعزوؼ السياسي الذي تعيشو اٞتالية ، 

جعل ا١تًتشحُت وا١تنتخبُت على قناعة على اف النتيجة ٤تسومة لصاحل االحزاب الوطنية القوية خاصة جبهة 
 ىذا ليس حجم وعدد القوائم االنتخابية بل اداء ودور النواب لكن االىم يف، التحرير والتجمع الوطٍت الدٯتقراطي 

 يف الدفاع عن حقوؽ اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا ، و٤تاولة الوقوؼ على اىم ا١تشاكل اليت تعاين منها . 04
 
 
 

http://www.mae.gov.dz/
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 :الرابع خالصة الفصل
ة السياسية للجالية اٞتزائرية يف فرنسا من اىم فصوؿ الدراسة اليت تناولنا فيو واقع ا١تشارك الرابعيعترب الفصل 

اٟتياة السياسية ا١تعاصرة  حيث بينا ا٫تية ودوافع ا١تشاركة السياسية للجالية ،كضرورة تقتضيها، 2007-2012
 ىذا .السياسيواليت تفرض من خالؿ الدٯتوقراطية التشاركية، اشراؾ ٚتيع ا١تواطنُت يف عملية صنع القرار 

شاركة السياسية للجالية، و ا١تشاركة السياسية الرشيدة للجالية، و ا١تشاركة السياسية مستويات ا١ت وباإلضافة
 للجالية وا١تواطنة، ذلك انو ال ٯتكن اٟتديث عن ا١تواطنة دوف اشراؾ ٚتيع ا١تواطنُت.

شاركة الظروؼ العامة اليت تعيشها اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمة يف فرنسا وانعكاسها على ا١ت إذلمت التطرؽ  كما
الظروؼ اليت مت الًتكيز عليها يف ىذا الفصل وما ٢تا من ا٫تية ٗتدـ ا١توضوع ٤تل الدراسة   ىذه السياسية ومن بُت

دل نقل ايديولوجيا تتبناىا الدولة الفرنسية وما ٢تا من انعكاسات سلبية على  أفاالسالموفوبيا كمصطلح كل من 
اذل  الدور السليب الذي يلعبو االعالـ الفرنسي، وكذلك حزب اليميٍت ا١تهاجرين ا١تسلمُت ومنهم اٞتزائيُت، اضافة 

ا١تتطرؼ، يف تشويو صورة اٞتزائريُت ا١تقيمُت يف فرنسا، مث تطرقنا اذل احداث ضواحي باريس حيث سا٫تت ىذه 
لفوضى االحداث يف اعادة النظر يف مفهـو ا٢تجرة يف فرنسا ْتيث ارجع ىذه االحداث اذل العنصرية والتطرؼ وا

اليت ٯتارسها الشباب اٞتزائري يف فرنسا، واخَتا ذكرنا الظروؼ االجتماعية واالقتصادية اليت تعيشها جاليتنا، وكلها 
 عوامل ساعدتنا يف تفسَت السلوؾ االنتخايب وعملية ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتزائرية يف فرنسا.

ائرية من خالؿ عملييت التصويت والًتشح لالنتخابات ا١تشاركة السياسية للجالية اٞتز  إذلتعرضنا  وأخَتا
 ،2007، حيث حاولنا اف نقدـ بصفة عامة االطار العاـ لالنتخابات التشريعية 2007.2012التشريعية 

، من خالؿ عرض اىم ٦تيزات ونتائج ىذه االنتخابات من اجل فهم اكرب واسع تساعدنا يف تفسَت 2012
اولنا ١تكانة ودور اجمللس الشعيب الوطٍت وعالقتو باٞتالية الوطنية ا١تقيمة با٠تارج. السلوؾ االنتخايب، اضافة اذل تن

واخَتا وضمن ا١تطلبُت االخَتين تطرقنا اذل اىم عنصر يف ىذا الفصل وىو تفسَت السلوؾ االنتخايب للجالية 
لنصل بعد قراءة  2012-2007اٞتزائرية يف فرنسا من خالؿ عملييت التصويت و الًتشح لالنتخابات التشريعية 

احصائية يف نسب ا١تشاركة يف ىذه االنتخابات اذل نتيجة تعكس حالة العزوؼ السياسي واالنتخايب، من خالؿ 
الالمباالة ٢تذه ا١تناسبة االنتخابية ، اين كاف للوضع الوطٍت من تسجيل اضعف نسب مشاركة مقارنة باالنتخابات 

 ى ا١تشاركة االنتخابية للجالية اٞتزائرية يف فرنسا.السابقة او الالحقة، قد انعكس سلبا عل
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 تمهيد
اعبزائرية يف اػبارج، ويف فرنسا خصوصا، يف الفًتات  اعباليةاؼبختلفة اليت حصلت عليها  اؼبقوماتمن  بالرغم

بقضية اعبالية، إال أن النتائج اؼبتحصل عليها، واليت سبق عرضها خالل اؼببحث  االىتماماألخَتة خاصة، أين زاد 
 .واالسًتاتيجيات اغبقيقي ؽبذه القومات األثرال تعكس  الرابعاألخَت من الفصل 

وعليو يبكن القول أن اعبالية اعبزائرية يف فرنسا تواجو العديد من اؼبشاكل، وعلى مستويات ـبتلفة، واليت تؤدي 
ش جزء ىام يمهتإذل عدم حصوؽبا على حقها الطبيعي يف اؼبشاركة السياسية، حيث أن إقصاء أو  مرارباست

اعبالية سيجعل ىناك إبطاء لعملية التنمية، واؼبساس دبفهوم اؼبواطنة، واليت تعد شرطا أساسيا من شروط كوحيوي،  
 الديبوقراطية.

ياسة واضحة اؼبعادل تعكس رغبة الدولة اغبقيقية خالل رسم س من إال، وال يبكن التخلص من ىذه العقبات
عتبار أفرادىا مواطنُت وؽبم نفس امكاهنا الطبيعي داخل الدولة، ب وإعطائهايف مشاركة صادقة وفعالة للجالية 

باإلضافة إذل ضرورة توعية اعبالية نفسها من خالل العديد من  ،اغبقوق اليت يتمتع هبا اؼبواطنُت اؼبقيمُت باعبزائر
 غَت رظبية. أوؤسسات سواءا كانت رظبية اؼب

من خالل  سياسية للجاليةفصل أن نعاجل أىم العقبات اليت ربول دون مشاركة السنحاول من خالل ىذا 
اؼببحث األول: اثر اؼبعوقات القانونية و السياسية واالقتصادية على اؼبشاركة السياسية  ،عمليت التصويت والًتشح

على التوارل: اؼبطلب األول: قانون االنتخابات  األربعةاؼبطالب  إذلللجالية اعبزائرية يف فرنسا، والذي تطرقنا فيو 
ايب يف اعبزائر وطبيعة النظام اغبزيب، اؼبطلب اؼبطلب الثاين فقد تناول: اؼبناخ االنتخ أماومسألة مزدوجي اعبنسية، 

الثالث: القنصليات اعبزائرية يف فرنسا و مشكلة اغبصول على وثائق اغبالة اؼبدنية دبقابل مارل ،  اؼبطلب الرابع: 
 تأخر ربويل واستغالل التحويالت اؼبالية للمهاجرين اعبزائريُت

على اؼبشاركة السياسية  واإلعالميةالجتماعية والثقافية اؼببحث الثاين: والذي تضمن:  اثر اؼبعوقات ا أما
 إذلمطالب وىي: اؼبطلب األول: مشكلة نقل اعبثامُت  أربعة إذلللجالية اعبزائرية يف فرنسا، والذي بدوره ينقسم 

فة ارض الوطن وغالء تذكرة اػبطوط اعبوية اعبزائرية، اؼبطلب الثاين: عجز الدولة يف اغبفاظ على اللغة والثقا
اعبزائرية لدى أبناء اعبالية يف اػبارج، اؼبطلب الثالث فشل السياسة السياحية اعبزائرية يف استقطاب أبناء اعبالية 

 السليب على اعبالية اعبزائرية يف فرنسا. اإلعالمياعبزائرية، و اؼبطلب الرابع: التأثَت 
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، 2012-2007ات التشريعية سانبت يف حالة العزوف السياسي الذي شهدهتا االنتخاب أسبابكلها 
اؼبقيمُت يف فرنسا من خالل العديد من  أولئكو  األصليُتكرست مبدأ الالمساواة بُت اؼبواطنُت   أهنا إذلباإلضافة 

الذي امتد  األمرالعامة اليت تعيشها الدولة اعبزائرية،  األوضاع إذلالنصوص والقوانُت ، واؼبعامالت ، باإلضافة 
 وانعس على جاليتها يف اػبارج.

 تفعيل مشاركة اعبالية وذلك من خالل ما يلي: واليات باإلضافة إذل سبل
، 2012-2007سانبت يف حالة العزوف السياسي الذي شهدهتا االنتخابات التشريعية  أسبابكلها 

اؼبقيمُت يف فرنسا من خالل العديد من  لئكأو و  األصليُتكرست مبدأ الالمساواة بُت اؼبواطنُت   أهنا إذلباإلضافة 
الذي امتد  األمرالعامة اليت تعيشها الدولة اعبزائرية،  األوضاع إذلالنصوص والقوانُت ، واؼبعامالت ، باإلضافة 

 وانعس على جاليتها يف اػبارج.
سبل تفعيل اؼبشاركة السياسية للجالية اعبزائرية يف فرنسا وتضمن  ربت عنوان: المبحث الثالث وأخَتا

كافة العقبات على اؼبستوى القانوين   وإزالةمفهومي اؽبجرة واعبالية  إدماج :األولاؼبطلب  ليندرج ضمنو ما يلي:
صادي كافة العقبات على اؼبستوى االقت  وإزالةمفهومي اؽبجرة واعبالية  إدماجوالسياسي، اؼبطلب الثاين: 
، واإلعالميكافة العقبات على اؼبستوى الثقايف   وإزالةمفهومي اؽبجرة واعبالية  إدماجواالجتماعي، اؼبطلب الثالث: 

 .واإلقليميةو اؼبطلب الرابع: االقًتاحات اؼبوجهة للحكومة الفرنسية واؼبنظمات الدولية 
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واالقتصادية على المشاركة السياسية للجالية السياسية أثر المعوقات القانونية و المبحث األول8 
 الجزائرية في فرنسا

 واالندماجتؤدي حقوق اؼبشاركة السياسية والعامة دورا حاظبا يف تعزيز اغبكم الديبوقراطي وسيادة القانون 
، وكذا يف النهوض جبميع حقوق اإلنسان ويبثل اغبق يف اؼبشاركة اؼبباشرة وغَت االقتصاديةوالتنمية  االجتماعي

واعبماعات، وأحد العناصر الرئيسية للنهج القائمة  األفراداؼبباشرة يف اغبياة السياسية والعامة عنصرا مهما يف سبكُت 
ا حبقوق اإلنسان قاركة ارتباطا وثيعلى حقوق اإلنسان الرامية إذل القضاء على التهميش والتمييز وتربط حقوق اؼبش

 األخرى، مثل اغبق يف تكوين اعبمعيات، وحرية الرأي والتعبَت، واغبق يف اغبصول على اؼبعلومات ... إخل.
تواجو اؼبشاركة السياسية والعامة على قدم اؼبساواة عراقيل يف سياقات عديدة، وقد تشمل ىذه العراقيل 

سباب مثل العرق، أو اللون، أو النسب، أو اعبنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي التمييز اؼبباشر وغَت اؼبباشر أل
، أو اؼبلكية أو الوالدة او اإلعاقة .... إخل، وحىت يف االجتماعيأو  االثٍتالسياسي أو غَته، أو األصل القومي أو 

، فإن عدم اؼبساواة يف الوصول إذل يف اغبياة السياسية أو العامة حالة عدم وجود سبييز رظبي فيما يتعلق باؼبشاركة
 من شأنو أن يعوق اؼبمارسة الفعلية غبقوق اؼبشاركة السياسية. األخرىحقوق 

واعبزائر من بُت الدول اليت فرضت ؾبموعة من القيود والصعوبات على اؼبشاركة السياسية ؼبواطنيها يف 
ببا رئيسيا يف الوقوف أمام اؼبشاركة السياسية على جاليتها يف فرنسا، واليت كانت س انعكسالداخل، األمر الذي 

الذي تنتهجو اعبالية  االنتخايب واالمتناعواليت تفسر سبب العزوف  ،للجالية يف اػبارج عموما ويف فرنسا خصوصا
ولعل أىم ىذه القيود والصعوبات ما سنحاول أن نبنيو من خالل  ،بالشؤون السياسية للدولة األم اىتمامهاوعدم 

 ما يلي:
 قانون االنتخابات ومسألة مزدوجي الجنسيةالمطلب األول8 

تؤدي اؼبعوقات القانونية دورا ىاما يف الوقوف كحاجز تفرضو الدولة من خالل منظومتها القانونية على 
اعبالية اعبزائرية يف فرنسا أمام مشاركتها السياسية، إذ أنو بدون مستند قانوين تبقى ؾبرد مشاركة شكلية بدون 

 ومن خالل ما يلي سنحاول عرض ودراسة ىذه العوائق واؼبتمثلة يف: جدوى،
 8 قانون االنتخابات األولالفرع 

ىذا الرفع  نإال أ ،اعبالية غبقوقها السياسيةفبارسة العقبات القانونية وضمان لقد مت يف اعبزائر رفع   
 يف:من النواقص األساسية، واليت ال يبكن ذباىلها البتة واؼبتمثلة العديد للو خللعقبات ال تزال تت
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صور كبَت يف كفالة قاعبالية اعبزائرية يف اػبارج مازالت تعاين من  بانتخاباتاؼبتعلقة  االنتخابيةالقوانُت  إن
واحدة سبيز اللجنة حق اؼبشاركة السياسية للجالية يف اػبارج فنجد مثال أن اؼبشرع اعبزائري دل يستقر على تشكيلة 

، ـبتلفة نوعا ما عن تلك التشكيلة اليت (01)07-97فكانت ىذه التشكيلة يف ظل األمر  االنتخابيةاإلدارية 
 .1(02) 01-12دبوجب القانون العضوي  اعتمدىا

 اعدادواليت من خالؽبا أحدث اؼبشرع اعبزائري يف إطار  07-97أما يف ما ىبص التشكيلة يف ظل األمر 
على مستوى كل فبثلة دبلوماسية  انتخابيةإدارية  عبنة، للمواطنُت اعبزائريُت اؼبقيمُت يف اػبارج، االنتخابيةالقوائم 

 لالنتخابات الرئاسية أو التشريعية واليت سبق التطرق ؽبا ضمن عنصر اؼبقومات القانونية. بالنسبةأو قنصلية سواء 
الناخبان العضوان من بُت اؼبواطنُت  اختيارعبزائري دل يبُت كيفية يالحظ على ىذه التشكيلة، أن اؼبشرع ا ما

 ا.ميف تعيينه االختصاص، وال صاحب االنتخابيةاؼبسجلُت يف القائمة 
العملية  اعتباركما يالحظ كذلك غياب اعبهاز القضائي عن ىذه التشكيلة، كعضو رقايب، وعليو يبكن 

قنية ؿبدودة، وأن الدور الرقايب اإلهبايب ؽبذه اللجنة يف وضع ومراجعة  اليت تقوم هبا ىذه اللجنة، عملية إدارية ت
ا الرقايب بكل العضوين بدورنب الناخبُت، ال يبكن ضمانو إال باغبياد الفعلي لرئيسها، وقيام االنتخابيةالقائمة 
 2ا حال ؿبل السلطة القضائية الغائبة يف التمثيل.مية دون ربيز، خاصة وأهنفوشفا استقاللية

النص  انعدام وعالقتو باعبالية، االنتخايبصبلة اؼبعوقات اليت تتخلل النظام من  كذلك من ناحية أخرى و
قد  07-97من األمر  53المادة ول لرقابة عمل اللجنة اإلدارية يف اػبارج والطعن يف قرارهتا، فإذا كانت خاؼب

 واستعملت، االنتخابيةسجيل والشطب  يف القوائم حدد األطراف واعبهة اؼبختصة بالفصل يف الطعون اؼبتعلقة بالت
القضائي الواردة  االختصاصذل قواعد إعبارة اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة بصورة عامة ومطلقة، فإن الرجوع 

القضائية اعبديدة، السيما الكتاب الرابع اؼبتعلق باإلجراءات اؼبتبعة أمام اعبهات دارية بقانون اإلجراءات اؼبدنية واإل
احملاكم اإلدارية ىي جهات الوالية العامة يف اؼبنازعات اإلدارية، ويبقى االختصاص القضائي  اإلدارية، أشار إذل أن

من نصيب الغرف اإلدارية إذل حُت تنصيب احملاكم اإلدارية، ىذا األمر كان  االنتخابيةهبذا النوع من اؼبنازعات 
إذل القضاء  االختصاص، الذي مت دبوجبو نقل 01-12انون العضوي ، قبل صدور الق07-97ينطبق على األمر 

 العادي، فبثال يف احملكمة العادية.

                                      
 .22ظباعُت لعبادي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .24.25مرجع نفسو، ص ص  -2
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لكن فيما يتعلق بتحديد اعبهة القضائية اؼبختصة بالنظر يف الطعون اليت قد تثار ضد قرارات اللجنة اإلدارية 
، سواء  01-12ظل القانون العضوي  أو يف 07-97باػبارج، فإنو دل يورد سباما أي نص، سواء يف ظل األمر 

عثر على نص نالشأن، بل أكثر من ذلك، ال  االقضاء اإلداري يف ىذ اختصاصكان تنظيميا أو تشريعيا يبُت 
على  ،ثليات الدبلوماسية والقنصليةمواطن يف اػبارج بأن يطعن يف قرارات اللجنة اإلدارية على مستوى اؼبللمىبول 

وىذا ما يقصي عملية الرقابة القضائية على عمل اللجنة اإلدارية يف اػبارج، يف عكس بعض الدول مثل فرنسا، 
األمن القانوين حيال اعبزائري وعليو نلتمس غياب  االنتخايبيف النظام  االنتخابيةؾبال إعداد ومراجعة القوائم 

النقل اؼبوضوعي اؽبادف  إذل واالحتكام لالختصاصقواعد دل يدرك اؼبشرع من خالؽبا ضرورة ذباوز النقل الشكلي 
 1.اىتماماوفتح حقوق دل يعرىا القانون السابق  التزاماتإذل تثبيت 

وعالقاتو  االنتخاباتالسلبيات القانونية يف ما ىبص قانون  أىمويف نقطة أخرى واليت تصنف كذلك ضمن 
بالطعن يف قرارات رفض الًتشح الصادرة عن اؼبمثليات الدبلوماسية أو  باعبالية، سكوت اؼبشرع فيما يتعلق

القنصلية، حيث أعلن اؼبشرع عن تطبيق نفس اإلجراءات اؼبعلن عنها يف عملية الًتشح بالنسبة ألعضاء اجمللس 
توى الوالية، الشعيب الوطٍت على مستوى اؼبمثلية الدبلوماسية أو القنصلية يف اػبارج، مثلما ىو معمول بو على مس

 ، اليت جاءت مطابقة01-12من القانون العضوي  79المادة ومثلما ىو مشار إليو يف الفقرة األخَتة من 
، إال أنو باؼبقابل، دل يتعرض اؼبشرع إذل كيفية الطعن يف قرار اؼبمثلية الدبلوماسية 07-97من األمر  906للمادة 

 شحُت.أو القنصلية يف حالة رفضها ؼبًتشح أو قائمة مًت 
اؼبنازعات ، واليت تعترب حجر أساس 01-12من القانون العضوي  74المادة بالرجوع إذل أحكام 

دبوجب القانون العضوي  اؼبعدلة 07-97من األمر  991المادة وحىت  يف ؾبال الًتشح أمام القضاء، االنتخابية
ما إذا صدر عن اؼبمثلية كيفية الطعن يف رفض الًتشح يف حالة ى  ، ال نعثر ضمن أحكامها عل04-01

 الدبلوماسية أو القنصلية، أو حىت اإلشارة إذل إمكانية الطعن أصال من عدمو.

 وال يقتصر السكوت ىنا على النص التشريعي، وإمبا حىت النصوص التنظيمية العديدة اؼبتعلقة بالًتشح
أعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت، دل نعثر يف إحدى أحكامها ما يشَت إذل حالة رفض اؼبمثلية الدبلوماسية  النتخابات

 2أو القنصلية ؼبلف الًتشح وال إذل كيفية الطعن، أو ربديد اعبهة القضائية اؼبختصة.

                                      
 .73-72مرجع نفسو، ص ص،  -1
 .179مرجع نفسو، ص  -2



 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
043 

الرغم من ولعل ىذا اإلشكال يستدرجنا كبو حالة الطعن يف أعضاء مكاتب التصويت أمام القضاء، فعلى 
يف  االنتقالقبل إلغائو، واكب  01-04يف ظل تطبيق القانون العضوي  69-04أن اؼبرسوم التنفيذي 

من القضاء العادي إذل القضاء اإلداري يف ؾبال منازعات أعضاء مكاتب التصويت داخل الوطن، إال  االختصاص
األمر يف الطعن القضائي بالنسبة ألعضاء مكاتب  القضاء العادي عندما تعلق باختصاص احتفظ أنو باؼبقابل

ورفض رئيس ىذه  االعًتاضأي على مستوى اؼبمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بعد تقدًن  ،التصويت يف اػبارج
 لطلبات الطاعن. االستجابةاألخَتة تعديل قوائم أعضاء مكاتب التصويت أو 

 01-12من القانون العضوي  14المادة طبيق أحكاموىو األمر  الذي يبكن أن نثَته أيضا دبناسبة ت
اؼبتعلق بالطعن يف أعضاء مكاتب التصويت، أين مت اإلشارة صراحة إذل أن احملكمة اإلدارية باعبزائر ىي اؼبختصة 

 1رئيس اؼبركز الدبلوماسي أو القنصلي. قراراتبالنظر يف الطعون القضائية اؼبشارة ضد 
فقدان النص، مثلما تعامل النص يعًتيها واليت   تتعلق بقرار رفض الًتشح،تعامل يف ىذه اغبالة اليتنفهل 

احملكمة اإلدارية باعبزائر للنظر يف  اختصاص انعقادالتنظيمي فيما يتعلق بالطعن القضائي، أي يطرح فرضية 
أعضاء اجمللس الشعيب  النتخاباتال يبكن قياس ذلك على منازعات الًتشح  ، أم أنوالطعون اؼبتعلقة برفض الًتشح

 الوطٍت؟.
من  74المادة إن غياب النص يطرح العديد من التأويالت ولكن من الناحية القانونية وحسب نص 

، فإن القضاء اإلداري ىو اؼبختص بالنظر ألن النص جاء عاما وشامال، وما يؤكد ىذا 10-12القانون العضوي 
باػبارج لنفس اإلجراءات اليت مت إقرارىا بالنسبة للدوائر  تخابيةاالنالطرح ىو خضوع إجراءات الًتشح يف الدوائر 

 داخل الوطن. االنتخابية
شرع ولكن يبقى اإلشكال اؼبطروح ىو ربديد اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة يف ىذه اغبالة كان على اؼب

ولسد الفراغ  74لمادة ااحملكمة اإلدارية باعبزائر العاصمة، حملو أي لبس قد يفهم من نص  اختصاصتأكيد 
 يف اػبارج. االنتخابيةالقانوين الذي يشوب أحكام منازعات الًتشح بالنسبة للدوائر 

اعبانب من الطرح متعلق دبا ىو متوفر من معطيات قانونية، فإن الطرح اآلخر احملتمل أيضا،  ىذا وإذا كان
باػبارج، فهو دل يشر حىت إذل إمكانية  تخابيةاالنرفض ملفات الًتشح يف الدوائر  احتمالىو أن اؼبشرع دل يطرح 

الطرح ىو عدم العثور على أي  ايؤكد صحة ىذ وردبارفض الًتشح من قبل رئيس اؼبمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، 

                                      
 .32-12من اؼبرسوم التنفيذي  05المادة أنظر يف ذلك:  -1
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تعلق بالطعن اإلداري اؼبوجو ضد قرار رفض  سواءيف اػبارج،  االنتخابيةنزاع ثار دبناسبة الًتشح بالنسبة للدوائر 
 1شح أو الطعن القضائي.الًت 

 مزدوجي الجنسية والمناصب القيادية سألةالفرع الثاني8 التعديل الدستوري وم
، ولكنها سوف تؤثر على اؼبناسبات 2007التشريعية لسنة  االنتخاباتعلى  تؤثرويف نقطة أخرى ردبا دل 

فيما ىبص مسألة مزدوجي اعبنسية واؼبناصب  2016الالحقة، واألمر يتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  االنتخابية
ألف جزائري، حيث  400ىذه اؼبسألة على اؼبهاجرين والكوادر الذين يتخطى عددىم تؤثر القيادية، حيث 
الية حاليا، حول من الدستور اعبديد، يف سؤال مشروع يطرح وسط اعب 65و 41المادتين تصادفهم عقبة 

وحىت فكريا؟ ذلك أنو ال يوجد  واقتصادياإقصائهم من اؼبناصب اغبساسة، مقابل البحث عن مشاركتها سياسيا 
أن اؼبواطنة كاملة، ال وبق ألي   باعتبارأي دستور من دساتَت العادل يثبت أن دولة تعدت على حقوق مواطنيها، 

 كان أن ينقص منها.
جعلت اؼبهاجرين ال يثقون يف السلطة اليت ؽبم شعورا هبعلهم ؿبل  2016من دستور  41المادة إن 
لطلب السلطة واليت ستؤثر ال  االستجابةواإلنقاص والشك يف مواطنتهم، وبالتارل ستكون النتيجة عدم  شكوك، 

 2ؿبال على عملية اؼبشاركة السياسية بأكملها.
ماليُت جزائري،  06غضب أبناء اعبزائر يف اؼبهجر اؼبقدر عددىم بأكثر من  41المادة  أثارتحيث 

ذبمع جزائريُت مهاجرين يف فرنسا ومن  . فقد أصدرت صبعية"اؼبادة ذيل والذين دل ترضهم "اإلضافة الواردة يف
 41المادة بيان تدين فيو  ر"ا"أدب اختصارااؼبعروفة  "جزائريو الضفتين وأصدقائهم"تسمى  اوروبية دول

 التمييز بُت اعبزائريُت وتضرب وحدة اعبزائريُت يف الصميم. تكرسوترفضها ألهنا 
  .ودعت كافة اعبزائريُت يف فرنسا ويف كامل دول أوروبا وبقية العادل إذل التجند من أجل إسقاط ىذه اؼبادة

اعبنسية، ي عبالية من مزدوجستكون نتائجها وخيمة بالنسبة ألبناء ا 41المادة أحكام  ذكرت اعبمعية أن كما
فاؼبناصب العليا العمومية والسياسية للدولة، أضحت ؿبصورة فقط للمتمتعُت باعبنسية اعبزائرية، وهبذا القرار 

 ماليُت جزائري من اؼبسانبة يف تنمية بالدىم. 6الدستوري عزل أكثر من 

                                      
 .180.181ظباعُت العبادي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
، إلقناع اعبالية جبلب مدخراهتا يف اػبارج، تناقصات اإلقصاء من دور سياسي مقابل الرىان على دور اقتصادي"عقبة اغبكومة  51جزايرس، "اؼبادة  -2
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 انتهاك "دار"ب  اختصارااؼبعروفة  "الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا"ومن جهة أخرى أدانت صبعية 
مزدوجي اعبنسية من ىويتهم وحقوقهم  اندماج، واليت تنتهك حق 41المادة الدولة اؼبعرب عنو الدستور بشأن 

فرنسيون وال جزائريون، وكل ىذه الشروبة من أبناء  ال ىماستحدثت شعبا ثالثا ىذه اؼبادة قد  ان ومساواهتم، أي
سبب ثقافتهم اؼبزدوجة، فذلك وبدث بُت فرنسا اليت بيف الدستور  استهدافهمارج جرى اعبالية اؼبنتشرين يف اػب

وبُت اعبزائر اليت حرمت يف دستورىا  ،ربضر أن تضع يف دستورىا مصادرة اعبنسية الفرنسية من مزدوجي اعبنسية
 1نسية اعبزائرية.اعبديد ترشح اؼبناصب السامية يف الدولة والوظائف السياسية لغَت اؼبتمتعُت بغَت اعب

قد أقرت حقا دستوريا يف حق مزدوجي اعبنسية يف تقلد اؼبناصب والوظائف التابعة للدولة  41المادة إن 
 الوظائف السيادية، لكن السؤال الذي يطرح ىنا ما اؼبقصود بالوظائف السيادية؟ بإنشاء، اعبزائرية
بداية دل وبصر اؼبؤسس الدستوري وال اؼبشرع اعبزائري، على غرار بعض التشريعات اؼبقارنة قائمة الوظائف  

أو اؼبناصب السيادية داخل الدولة بشكل واضح وجلي، بغض النظر عن وجود بعض اؼبراسيم التنظيمية اليت تضع 
مث مت إقرار إضافة نوعية للمادة  ،منصبا ساميا بعض الشروط يف التعيُت أو تقر ببعض اغبقوق والواجبات ؼبن يتوذل

 تتمثل يف ربديد ىذه الوظائف واؼبناصب السامية أو العليا اؼبعنية.
السامية اؼبقصود هبا  الوظائفالنظام الدستوري اعبزائري، توحي بأن اؼبناصب أو  إن القراءة األولية لطبيعة

باإلضافة  لطة التقديرية يف التعيُت فيها دبوجب مرسوم رئاسي،واليت يعود لرئيس اعبمهورية الس اؼبناصب السيادية،
التعيُت فيها، وللخروج من اإلشكال  اقًتاحإذل بعض اؼبناصب األخرى اليت يعود لرؤساء اؼبؤسسات الدستورية 

المادة غموض الذي إلتسب على البعض، مث إقرار إضافة نوعية للفقرة اؼبضافة من العن سوء فهم أو  الذي ينجر
ولكن ىل وبل القانون ىذا  ،من الدستور يفيد بأنو يتم ربديد ىذه الوظائف أو اؼبناصب دبوجب القانون 41

القانونية اؼبعنية هبذه األسالك اؼبنظومة اإلشكال؟ وما اؼبقصود بلفظ "القانون"؟ ىل يقصد بو صبيع القوانُت أي 
مادل يقيد، أو سيتم إصدار نص تشريعي ى إطالقو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، على أساس أن اؼبطلق يبقى عل

الثاين ىو الذي أخذت بو اغبكومة عن  االفًتاضموحد يتم فيو ربديد وجرد قائمة هبذه الوظائف؟ يالحظ بأن 

                                      
ليال! جزائريو اػبارج غاضبون على دستور بوتفليقة"، نقال عن اؼبوقع اإللكًتوين:              51، "ؾبلس الوزراء يستدرك تعديل اؼبادة 24دزاير -1
-%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1http://dzayer24.com/%D8%A7

s-545fc52cac2e4ce0668b4704 
  (17 -01- 2017.) 

 

http://dzayer24.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-545fc52cac2e4ce0668b4704-s
http://dzayer24.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-545fc52cac2e4ce0668b4704-s


 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
043 

اعبنسية، واليت مشلت  ازدواجيةب العليا بعدم صطريق تقدًن مشروع قانون للربؼبان وبدد ىذه الوظائف واؼبنا
 2وتتمثل ىذه اؼبسؤوليات فيما يلي: 1وأخرى مدنيةمسؤوليات عسكرية 

 8األمر يتعلق برئيس ؾبلس األمة ورئيس اجمللس الشعيب الوطٍت. بالنسبة إلى السلطة التشريعية 
 8األمر يتعلق بالوزير األول وأعضاء اغبكومة. بالنسبة للسلطة التنفيذية 
 8األمر ال يتعلق فقط بأعضاء اغبكومة بل يشمل األعضاء واؼبسؤولُت اآلخرين  بالنسبة إلى أعضاء الحكومة

 الذين يشتغلون خاصة يف الرئاسة، ذلك أنو ىناك نصوص غَت منشورة سبنحهم اغبقوق والواجبات نفسها.
 8للمحكمة العليا ورئيس ؾبلس الدولة. وليتعلق بالرئيس األ األمر بالنسبة إلى السلطة القضائية 
 االنتخاباتاألمر يتعلق برئيس اجمللس الدستوري ورئيس اؽبيئة اؼبستقلة ؼبراجعة  ة للهيئات الرقابية8بالنسب. 
 فاألمر يتعلق دبسؤورل أجهزة األمن قائد أركان اعبيش 8 أما بالنسبة إلى المؤسسات األمنية والعسكرية

سؤولية عليا عسكرية ؿبددة عن طريق الوطٍت الشعيب، وقادة القوات اؼبسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل م
 .لوالتنظيم، كما تضم ىذه القائمة ؿبافظ ببنك اعبزائر، بالنظر إذل أنبية اؼبهام اؼبنوطة 

 .المناخ االنتخابي في الجزائر وطبيعة النظام الحزبيالمطلب الثاني8 
ومن ىذه  السياسية،تعد العوامل السياسية من أىم العوامل اليت تعوق اعبالية اعبزائرية يف فرنسا عن اؼبشاركة 

 العوامل نذكر ما يلي:
 االنتخابيالفرع األول8 المناخ 

يُت خ، ذلك أن مسألة مشاركة النااالنتخابيةتأثَت على معدل اؼبشاركة  االنتخايبفبا ال شك فيو أن للنظام 
يف الوقت اغباضر، حيث أنو كلما كانت نسبة اؼبشاركة  الديبقراطيةتعترب من اؼبسائل اليت هتتم هبا  االنتخاباتيف 

صباعي وأكثر تعبَتا عن إرادة األمة، بالتارل ضمان شرعية الربؼبانات واغبكومات على  ارياالختمرتفعة كلما كان 
 كتهم يف اغبياة السياسية.مشار  بأنبيةالسواء، فبا يبعث لدى اؼبواطنُت الشعور 

 

                                      
، نقال عن اؼبوقع 2017. 12. 14"، اؼبفكرة القانونية، 2016خالد شبلي، "ازدواجية اعبنسية يف ضوء التعديل الدستوري اعبزائري لعام  -1

 agenda.com/article.php?id=4104-http://www.legal (15 -01- 2018.)اإللكًتوين: 
، الفًتة التشريعية السابقة الدورة الربؼبانية 2016ديسمرب  18، 260اعبريدة الرظبية للمناقشات، اجمللس الشعيب الوطٍت، السنة اػبامسة، رقم  -2

 .04، ص 2016نوفمرب  20اؼبنعقدة يوم األحد (، اعبلسة العلنية 2017-2016العادية )

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4104
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اؼبطبق يف أي بلد  االنتخايبومن وجهة نظر أدبيات النظم السياسية على وجو اػبصوص، فإن النظام 
وبالتارل فإن النظام االنتخايب اعبزائري لو دور يف التأثَت على معدل  1لو دور يف إحداث ىذه الفروق. يكون غالبا

تبُت لنا أنو  (5095-5005)االنتخابات التشريعية ل ما سبق دراستو اؼبشاركة االنتخابية، إال أنو ومن خال
ىناك نوع من العزوف االنتخايب والذي أثر على العملية السياسية ككل، سواء كان ىذا العزوف يتعلق باؼبواطنُت 

أن األنظمة داخل الدولة أو خارجها. أين تشَت التجارب االنتخابية يف معظم الدول النامية ومنها اعبزائر إذل 
االنتخابية حىت تلك اليت أدخلت عليها تعديالت، دل تؤدي يف كثَت من األحيان إذل تغيَتات حقيقية يف فبارسة 
السلطة، بقي حزب األغلبية وبتكر صبيع مصادر السلطة ويعمل على إعادة  تكريس اؼبناخ السياسي جبموده 

 واؼبعارضة السياسية.وفبيزاتو، خاصة عدم توازن القوى بُت الطبقة اغباكمة 
فمجمل اإلصالحات اليت قامت هبا ىذه الدول كانت دببادرة السلطة السياسية هبدف تشجيع فوز حزب 

ىيمنة  استمرارسياسي معُت على حساب ربجيم وإبعاد بعض التشكيالت السياسية األخرى، وبالتارل ضمان 
 أحزاب معينة.

وبالطبع كانت النتيجة عزوف الناخب عن اؼبشاركة السياسية واإلدالء بصوتو، ألن ىذا النوع من اؼبمارسة 
 زبرجوأن األحزاب اليت تصل إذل الربؼبان ال  ،ؿبسومة مسبقا االنتخابيةولدت لدى الناخب قناعة بأن نتائج اللعبة 
 2بعدم شرعيتها. تتميز االنتخاباتعن جليات اغبزب اغباكم اؼبهيمن، وأن كل 

، ببساطة شديدة إن مفهوم اؼبشاركة االنتخايبقد يتساءل الكثَت عن مدى عالقة اؼبشاركة السياسية بالنظام 
لذا ال يبكن أن نصف  ،اؼبيكانيزم واآللية لتجسيد ىذه اؼبشاركة وتفعيلها االنتخايبالسياسية هبعل من النظام 

جراء قانوين وفٍت، ولكنو يف األساس ىو عملية سياسية دبا ؽبا من آثار بوصفو التقٍت أنو ؾبرد إ االنتخايبالنظام 
من حيث  لطبيعة النظام السياسي واجملتمع، انعكاسا يعد االنتخايبكما أن النظام ،على اؼبشهد السياسي بكاملو 

فبثليو وفبارسة حق  واختياروالتصويت  االنتخابانو يعكس آليات ىذا النظام يف تكريس حق اؼبواطن يف 
 3الًتشح.

من بُت أىم ما يعوق آليات  االنتخاباتغَت أنو ومن ناحية أخرى فإن تدخل أصحاب اؼبال يف 
وعلى كافة أطرافها  االنتخابيةوبالتارل اؼبشاركة السياسية، ذلك أن سيطرة اؼبال على مقدرات العملية  ،الديبقراطية

                                      
 .167زىَت بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .469(، ص 2011،عدد خاص، )أفريل 2011، مجلة دفاتر السياسية والقانونمشسة بوشناقة، "النظم االنتخابية وعالقتها باألنظمة اغبزبية"،  -2
 .203زىَت بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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، فلم يعد م، وعلى مصداقية تعبَت أفرادىا عن إرادهتالنيايبمة التمثيل ىي آفة بالغة اػبطورة واعبسامة على سال
من جانب سبويل نفقاهتا، وإمبا أضحى سالحا خطَتا للتأثَت  االنتخابيةاؼبال أمرا حيويا إلدارة اؼبعارك أو اغبمالت 

ىذا السالح من  خدماستوتوجيههم كبو تأييد حزب معُت أو مًتشح أو قائمة بعينها، سواء  الناخبُتعلى إرادة 
 1.قبل اؼبًتشح ذاتو أو من قبل أنصاره أو اغبزب الذي ينتمي إليو

سلبا على مشاركة  تأثر اعبزائرية سواء داخل أو خارج الوطن  لالنتخابات االنتخابيةوعليو نستنتج أن البيئة 
رغم كل  ،طريق التصويت يفة للمشاركة عنالنسب الضع واليت انعكست على ،اعبالية الوطنية اؼبقيمة يف اػبارج

 االنتخابية سواء داخل الوطن او خارجو. اإلمكانيات اليت وفرهتا الدولة اعبزائرية إلقباح العمليات 
 الفرع الثاني8 طبيعة النظام الحزبي

خبجل، فليس من السهل  الديبقراطيةفهي تتعامل مع اغبالة  ،ضعيفة مازالتإن األنظمة اغبزبية يف اعبزائر 
 ىناك أحزابا فاعلة وذات تأثَت ملموس عن خريطة الفعل السياسي. القول بأن

أو األقل من  (semi democratic)الديبقراطيةما يسمى باألنظمة شبو  ظباتفمن أىم 
، أن ىذه األنظمة (limited)اؼبقيدة  الديبقراطية، أو األنظمة (less than democratic)الديبقراطية

، إال أهنا تقصر عن الوفاء يف صبيع الشروط الالزمة الديبقراطيةوتتيح قدرا من  ،تسمح بدرجة من التنافس السياسي
عند مستوى أقل من التداول على السلطة، ومن  وإيقافوفهي تعاين من تقييد التنافس  2الكامل الديبقراطيللتطور 

بدقة، ومن ؿبدودية اغبريات العامة ونزاىتها اليت تعكس نتائجها التفضيالت الشعبية  االنتخاباتغبرية  انتهاكات
واغبقوق السياسية واؼبدنية، وىو ما ينعكس سلبيا على درجة وفاعلية اؼبشاركة السياسية للمواطنُت يف الداخل 

 3واػبارج.
من التعددية اغبزبية اؼبصرح هبا يف اعبزائر فإن اغبالة السائدة ىو نظام اغبزب اؼبهيمن أو السائد، وال  فبالرغم

أحزابا قريبة من اغبزب اغباكم، حيث  باعتبارىاإال األحزاب اؼبعًتف هبا سياسيا وقانونيا،  تخاباتاالنتشارك يف 
لو، ويف ىذا الوضع  منافسكحزب   تنتخبعارضة صورية، وزبدم أكثر سياسة اغبزب اغباكم عوض أن دبتقوم 

ذلك أن النظام اغبزيب لألحزاب  ،تكون اغبالة السائدة ىي قلة مشاركة اؼبواطنُت على اؼبستوى الداخلي واػبارجي

                                      
(، 2000، )12، العدد 2000، مجلة األبحاث القانونيةعبد العظيم، "الرشوة االنتخابية كأحد جرائم التأثَت على إرادة الناخبُت"،  صاحل فهد -1

 .01ص 
 .2009باسم الزبيدي، "مأزق الديبوقراطية يف األحزاب اغباكمة يف العادل العريب"، مركز القدس للدراسات،  -2
 .115(، ص 2016)القاىرة: الزىراد لإلعالم العريب،  ياسية في الوطن العربيأزمة الحرية السصاحل ظبيع،  -3
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فإذا رجعنا إذل نتائج  1طبيعي لنظام األحزاب يف اعبزائر. امتدادالسياسية اعبزائرية الناشطة يف فرنسا ما ىو إال 
ربصد  كانت  قبد أن أحزاب السلطة ىي اليت 2017و 2012وكذلك  2007التشريعية لسنة  االنتخابات

قبد أن حزب جبهة التحرير الوطٍت وبصل دائما على  ففي فرنسا مثال ،ارجدائما عدد اؼبقاعد يف الداخل واػب
 االىتمامالذي يولد حالة من عدم الثقة وعدم  األمر( مقاعد، 04أغلبية اؼبقاعد فلو مقعدان من أصل أربع )

 بالوضع السياسي يف البالد.
ذبديد نفسها، وأعضائها بسبب  ىذا وباإلضافة إذل تراجع صباىَتية األحزاب السياسية، وعدم قدرهتا على

عدم قدرهتا على طرح سياسات بديلة أو حلول للمشاكل اليت يواجهها اؼبواطنون يوميا، خاصة تلك اؼبشاكل اليت 
 .تعاين منها اعبالية اعبزائرية يف اػبارج عموما، ويف فرنسا على وجو اػبصوص 

عدم فبارسة أساليب ديبقراطية، وتفرد  اعبزائر مثل:كما أن اؼبشاكل الداخلية اليت تعاين منها األحزاب يف 
السياسي وىو العزوف الواضح  باالغًتابقادة األحزاب بعملية صنع القرار يف داخلها ساىم يف صنع ما يعرف 

 .األحزابكذلك أفراد اعبالية عن االنضمام واؼبشاركة يف ىذه و لدى اؼبواطنُت 
ية، يقع عليها ما يقع على الدولة سلبا وإهبابا، حيث تأثرت هبذه إن اعتبار اعبالية جزء من الدولة اعبزائر 

 اغبالة العامة اليت أصابت الدولة.
بل وردبا األثر السليب الواقع على اعبالية أبلغ وأشد، حيث كون ىذه األحزاب، إضافة إذل ترىلها 

يف  سواء مة عرب سنوات اؼبعاناة عاشتهاباػبارج وال دبشاكلها اؼبًتاك عباليتناكافيا   اىتماماوبَتوقراطيتها دل تول 
 2أو يف اػبارج وعلى قطاعات ومستويات عدة. اعبزائر

اعبزائرية ال تقدر دور اعبالية الوطنية اؼبقيمة يف اػبارج وإمكانياهتا يف اؼبسانبة يف  األحزابذلك أن معظم 
وتتبٌت اؼبفهوم اؼبغلوط للمشاركة الشكلية اليت ال تتعدى القليل من اؼبشاركُت  ،للدولة واالقتصاديةاغبياة السياسية 

 3مقارنة حبجم وعدد اعبالية.
 بالنسبةالرئاسية ؾبهولون سباما  لالنتخاباتويف كثَت من األحيان قبد أن اؼبًتشحُت من األحزاب خاصة 

أن اعبمعيات واؽبيئات اليت يبثلها جزائريون يف فرنسا برباؾبهم اػباصة هبم، رغم  اعباليتنا يف اػبارج، حيث دل يعرفو 
                                      

، 1998، عمان، جويلية المرأة والمشاركة السياسية في العالمسلطان ناجي أوراس، "ربد صعب وذبربة شخصية عن انتخابات اليمن"، ندوة:  -1
 .75ص 

 )بتصرف(.174عواطف مومن، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
ية اؼبرأة ريبع، حالة وضع مشاركة اؼبرأة يف اغبياة السياسية يف اعبزائر واؼبغرب وتونس) تونس: معهد األمم اؼبتحدة الدورل للبحث والتدريب لًتقبثينة ق -3

 )بتصرف(. 26(، ص 2009)أنشرو( ومركز اؼبرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، 
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، نظرا للسياسة اليت تنتهجها األحزاب السياسية، وعدم التحسيسيةللعمليات  االستعدادمثال تكون دائما على أمت 
يف ظل حالة الالمباالة لألحزاب السياسية من خالل  واسعةباعبالية فكيف تكون مطالبة دبشاركة  اىتمامها

 1وكذلك برامج مًتشحيها أمام اعبالية. ،ف برباؾبهاالتعري
 الفرع الثالث8 تراجع مكانة الجالية داخل منظمات المجتمع المدني8

واؼبنظمات اغبكومية وغَت اغبكومية، ال تتعامل باعبدية  اعبمعياتما زالت منظمات اجملتمع اؼبدين، خاصة 
سبب عدم قناعة بعض بالكافية مع قضايا اعبالية اعبزائرية يف اؼبهجر إما ذباوبا مع خطابات األولويات، وإما 

اؼبنظمات بأن قضية اعبالية ىي قضية خارجية هتتم هبا وزارة الشؤون اػبارجية، وإما بسبب إغفائهم لذلك، 
وبالتارل نادرا  2نا بسبب ترك ىذا األمر للمنظمات اػباصة بقضايا اعبالية يف اؼبهجر للقيام بدورىا لوحدىا.وأحيا

منظمات اجملتمع  اجنداتو  ما قبد مثل قضايا اؽبجرة واؼبهاجرين ومشاكل اعبالية اعبزائرية باؼبهجر ضمن أولويات
 بُت البلد األم وأنباءىا يف اؼبهجر.اؼبدين يف اعبزائر، فبا أدى إذل تزايد اؽبوة والقطيعة 

اما بالنسبة للعمل اعبمعوي للجالية اعبزائرية يف البلد اؼبضيف، فنجد أن ىذه اعبمعيات خاصة يف فرنسا 
وذلك راجع للعديد من الصعوبات واؼبشاكل، بدءا باؼبشاكل التنظيمية اليت تواجو العمل اعبهوي يف  ،قليلة جدا

 3إضافة إذل قلة اؼبوارد اؼبخصصة الالزمة لبلورة وتنظيم األنشطة اؽبادفة. التكفل بقضايا اؼبهاجرين،
اليت سبارسها فرنسا على  التضييقتواجو النشاط اعبهوي كذلك يف فرنسا سياسة ومن بُت الصعوبات اليت 

والدور اؼبؤثر الذي سبارسو  اعبمعوي النسيجاعبمعيات واؼبنظمات اعبزائرية الناشطة على أراضيها، نظرا ألنبية 
اإلرىابية على الدولة الفرنسية، واليت كانت  اؽبجماتخاصة بعد  التضييقزادت سياسة  .اعبالية اعبزائرية من خاللو

تنتسب كل مرة إذل اؼبسلمُت، فبا أدى إذل مراقبة نشاط العديد من اعبمعيات خوفا من التنظيمات اؼبعادية لسالمة 
يلعب  أن والذي من شأنو ،، ومن زاوية أخرى فإن فرنسا تدرك اؼبعٌت اغبقيقي للنشاط اعبهويأمن الدولة الفرنسية

واليت تعترب كأكرب جالية يف فرنسا، وبالتارل من شأهنا أن زبلق جوا  ،دورا كبَتا يف الدفاع عن حقوق اعبالية اعبزائرية
 ا ضمن العناصر الالحقة.ؽبرق تطسنواؼبطالبة حبقوقها اؼبهضومة يف فرنسا واليت  االحتجاجاتمن 

                                      
نقال عن  2014 -02 -13زائرية يف فرنسا حول برامج اؼبًتشحُت للرئاسيات"، الشروق اليومي، جزايرس، "ظبَت شعابنة: غموض يواجو اعبالية اعب -1

 https://www.djazairess.com/search/(15-01-2017.)اؼبوقع اإللكًتوين: 
 )بتصرف(. 176عواطف مومن، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  ar/15102-https://www.ccme.org.ma/ar/ccme، نقال من اؼبوقع اإللكًتوين: 2013يونيو  7ؾبلس اعبالية اؼبغربية باػبارج،  -3

(15-01-2018.) 

https://www.djazairess.com/search/
https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar/15102
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الكايف، سواءا تعلق  االىتمامتستنتج فبا سبق أن موضوع اعبالية اعبزائرية يف اؼبهجر دل يأخذ نصيبو من 
 تلك اليت يقلل عددىا يوما بعد اآلخر واليت تنشطأم األمر دبنظمات اجملتمع اؼبدين الناشطة داخل الدولة اعبزائرية، 

ا على اعبالية اعبزائرية يف فرنسا، من خالل العجز الواضح يف التعريف دبشاكلها ومطالبها خارج الوطن فبا أثر سلب
تعيش أوضاعا ومشاكل دل ذبد الفضاء اؼبناسب لطرحها وؿباولة معاعبتها، لتبقى اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة  باعتبارىا

 االجتماعيها من النقاش الوطٍت اغبقيقي ومكانتها يف اغبوار ظحباػبارج سحابة صيف مناسبايت، ال تأخذ 
اعباري بُت منظمات اجملتمع اؼبدين واغبكومة ؼبعاعبة اؼبشاكل القائمة واؼبزمنة، واليت تزداد تعقيدا مع تعثر وجود 

 سياسة عامة مندؾبة وموحدة بُت ـبتلف اؼبتدخلُت يف ىذا اؼبلف.
 و مشكلة الحصول على وثائق الحالة المدنية بمقابل ماليية في فرنسا 8 القنصليات الجزائر المطلب الثالث

 :اؼبواليُتسنحاول ان نعاجل ىذا اؼبطلب من خالل الفرعيُت 
 8 القنصليات الجزائرية في فرنسا ودورىا في عرقلة المشاركة السياسية للجاليةاألولالفرع 

تعيش اعبالية اعبزائرية بفرنسا حالة من التذمر بسبب اؼبشاكل اليومية اليت ربدث على مستوى القنصليات 
شهادة  باستخراجالقنصليات بواجبها اإلداري ذباه اؼبواطنُت اعبزائريُت، خاصة ما تعلق منها  التزاماعبزائرية وعدم 

 لتعليم.وجواز السفر البيومًتي بسبب الرشوة وسوء ا 12Sاؼبيالد 
الكثَت من اؼبواطنُت من اعبالية اعبزائرية يف فرنسا من تواصل اؼبعاملة السيئة من قبل اؼبوظفُت يف  اشتكىأين 

أورو من أجل التسريع يف بعض  20ـبتلف القنصليات اعبزائرية، وصل األمر إذل طلب بعض األعوان اإلداريُت 
، إضافة إذل ىذا كلو، فإن األماكن اؼبخصصة الطوابَتخرين يف اآل احًتاماإلجراءات مثل األسبقية يف اؼبرور دون 

 يأتونتفتقر لوسائل الراحة أو حىت مقاعد مقبولة خاصة وأن الكثَت من اؼبواطنُت اعبزائريُت يف فرنسا  لالستقبال
 يف ىمن مناطق بعيدة ويضطرون إذل اؼببيت للحصول على موعد، إضافة إذل اإلنبال والفوضى يف التسيَت أد

ملفات  الستخراجبعض األحيان إذل تضييع ملفات الناس يف القنصليات، ما هبعل ىؤالء يعودون أدراجهم 
 استخراججديدة، واألخطر من ىذا أن بعض اؼبواطنُت يتم تضييع ملفاهتم اػباصة يف القنصلية ما وبرمهم من 

فُت الذين يتم ظحيث تساءل البعض عن مستوى اؼبو  ،"بونتواز"وأكرب معاناة اؼبواطنُت ربدث يف قنصلية  .وثائقهم
 غالبيتهم ينتمون إذل منطقة واحدة من الوطن؟.يف ىذه القنصلية، وؼباذا  استخدامهم
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رغم اإلجراءات اؼبتخذة من قبل السلطات اعبزائرية وعلى رأسها وزارة اػبارجية، إال أن سوء اؼبعاملة دل 
 1يتغَت.

هاجر للماجرون شهورا للحصول على شهادة ميالد، باإلضافة أنو ال يبكن فمن غَت اؼبعقول أن ينتظر اؼبه
عدة  االتصالأم ال، ألنو ال يتم إبالغو بذلك، وىو ما يضطره إذل  استصدارىاأن يعرف إن كانت الشهادة قد مت 

وإن مت الرد  رة، ألنو يف كثَت من األحيان ال أحد يرد على اؽباتف،غمرات بالقنصليات، وىذه األخَتة وكأهنا شا
ينتظر مدة طويلة لتحويلو إذل مصلحة اغبالة اؼبدنية، لكن دون أن يتحقق لو ذلك، وكذلك من بُت  يبقى اؼبهاجر

اإلجراءات البَتوقراطية اليت سبارسها القنصليات اعبزائرية يف فرنسا قبد أن اؼبواطن ـبَت بُت دفع صور مشسية أو أن 
أن الكل ىبتار دفع صورة مشسية لربح الوقت، وخاصة مع تواجد األطفال  يًتك اؼبوظف يأخذ الصورة، مع العلم

ال متناىية أمام القنصليات يعاعبون فقط مئتُت أو ثالثة مئة  طوابَت، يف ظل وجود قُتعااؼبشيوخ و الرضع و الو 
يستغرق بُت عشر  الدور ألخذ الصور انتظارمواطن يف كل مرة، حيث أهنم ال يعملون باؼبواقيت، مع العلم أن 

احملجبات، باإلضافة إذل ضيق  للنساءدقائق إذل غاية ساعة لكل فرد، وكذلك غياب موظفات ألخذ الصور 
 القنصليات، خاصة بعد التزايد اؼبستمر للجالية اعبزائرية يف فرنسا.

الصادرة من ومن جانب األخطاء اإلدارية كذلك أضحى اؼبغًتب ؾبربا على تصحيح اػبطأ الوارد يف الوثائق 
 2القنصلية يف اعبزائر، حيث ال يبكنو فعل ذلك يف القنصلية، ما هبعل األمور تزداد تعقيدا.

 اإلسالميةويف فضيحة للقنصليات اعبزائرية يف فرنسا كشف مستشار مسجد باريس وعضو ؾبلس الديانة 
يف فرنسا، حيث أن عددا منهم يقومون اعبزائر  اعتمدهتميف فرنسا، اؼبمارسات غَت القانونية لبعض القناصلة الذين 

 بتوظيف على الورق فقط، حيث يتقاضى اؼبعنيون رواتبهم بالعملة الصعبة دون مزاولة أي نشاط.
 نبو مستشار مسجد باريس إذل خطورة األمر خاصة يف ظل النقص الكبَت الذي تعانيو القنصليات اعبزائرية 

 

 

 

                                      
، نقال عن 2018أفريل  30العادل، "اعبالية اعبزائرية يف فرنسا تطالب دبعاملة أفضل موظفو يف القنصليات يهينون اؼبواطن ويبارسون البَتوقراطية"،  -1

 www.mondeadm.com/ (30-04-2018.)اؼبوقع اإللكًتوين 
، نقال من اؼبوقع اإللكًتوين: 2015أوت  04اؼبغًتبون اعبزائريون بُت مطرقة جواز السفر البيومًتي وسندان بَتوقراطية القنصلية"، " -2

3984.html-http://ccta.overblog.com/2015/08/55c0fc6e (15-01-2018.) 

http://www.mondeadm.com/
http://ccta.overblog.com/2015/08/55c0fc6e-3984.html
http://ccta.overblog.com/2015/08/55c0fc6e-3984.html
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كن مواطٍت اعبالية اعبزائرية يف فرنسا سبفيما يتعلق باؼبناصب اؼبالية، ومت التطرق إذل ىذه اؼبشكلة بعد عدم 
 1ألشهر عدة من اغبصول عليو. لالنتظارمن اغبصول على جوازات سفر بيومًتية ويضطر فيها اؼبواطنون 

أوالدىم وذويهم من  دامخباست بعض القناصلةىذا وانتقد العديد من أبناء اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة بفرنسا 
 هم يف القنصليات والبعثات الدبلوماسية اعبزائرية لفرنسا.*فاعبزائر لتوظي

 8 حصول الجالية الجزائرية بالخارج على وثائق الحالة المدنية بمقابل ما يلي8الثانيالفرع 
لوثائق اغبالة  استخراجهم، رسوما جديدة على أبناء اعبالية يف اػبارج مقابل 2018أقر قانون اؼبالية لسنة 

وتًتاوح ىذه الرسوم دبا يعادل قيمتو بالدينار اعبزائري ما بُت  ،اؼبدنية أو وثائق إدارية أو وثائق ذات طابع ذباري
 .وثيقة 18ألف دج، ويتعلق األمر ب  30إذل  200

، رسوما جبائية على الوثائق اإلدارية اؼبختلفة اليت سبنحها القنصليات 2018يف قانون اؼبالية اعبديد  وجاء
يستفيدون من بعضها ؾبانا، تدفع ىذه الرسوم بعملة البلد اؼبتواجد فيو  كانوااعبزائرية باػبارج ألبناء اعبالية، واليت  

وثائق اغبالة اؼبدنية مثل شهادة اغبياة وشهادة عدم الزواج واليت تدخل خزينة الدولة، ويتعلق األمر ب ،اؼبغًتب
ع وشهادة ا وشهادة عدم الطالق وشهادة عدم إعادة الزواج والتصريح األبوي والتصريح الشريف والتصريح بالضي

دج، إضافة إذل التصديق على كل وثيقة مقابل  200الًتقيم القنصلي أو شهادة الشطب من الًتقيم. مقابل مبلغ 
دج، وشهادة اإليواء والوكالة وشهادة اؼبمثل  4000تغيَت اإلقامة مقابل  دج، ووثائق أخرى مثل شهادة 200

دج،   2000دج، وتسليم الًتصبة اػباصة بالدفًت العائلي أو تسليم نسخة ثانية منو مقابل  500الشرعي مقابل 
السفن ها شهادة األمن أو صالحية كما تشمل الرسوم اعببائية أيضا ؾباالت التجارة والنشاطات اػباصة من

 2ألف دج  25ألف دج، وشهادة إضفاء اعبنسية اعبزائرية على السفن مقابل  30للمالحة دبقابل 
 أثارت ىذه الرسوم غضب أبناء اعبالية اعبزائرية باػبارج، حىت وإن كان بعضها رمزية.

                                      
ر وردة بوصبلُت، "مستشار مسجد باريس كشف اؼبستور للوزير األول خالل زيارتو لباريس تعينت على الورق ألبناء مسؤولُت يف قنصليات اعبزائ -1

 comhttp://www.echorouhonline(30-04-2017.).نقال عن اؼبوقع اإللكًتوين:  07.12.2014باػبارج"، الشروق، 
ية اؼبعوزين، *إن الذين وبصلون على ىذه اؼبناصب اؼبالية ىم أبناء وأقارب القناصلة يف فرنسا، كذلك تنظم شكليا القنصليات عطلة صيفية ألبناء اعبال

 ويف اغبقيقة يستفيد منها أبناء و أقارب عمال القنصليات وأبناء أصدقائهم وأبناء رؤساء اعبمعيات.
-01-05وثائق اغبالة اؼبدنية بالقنصليات باػبارج للمغًتين دبقابل مارل"، الشروق،  –ألف دينار عن كل وثيقة  30إذل  200ما بُت  رسوم" -2

 (.2018أفريل  30) http://www.echoroulonlin.comنقال عن اؼبوقع اإللكًتوين: 2018

 

http://www.echorouhonline.com/
http://www.echoroulonlin.com/
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ذبسد حالة الالمساواة بُت اؼبواطنُت داخل الدولة اعبزائرية؟ وخارجها شبن الطابع اعببائي  ىويف نقطة أخر 
أورو للحصول  80دج، يف حُت يقدر شبنو يف فرنسا مثال ب  6000اػباص جبواز السفر يف اعبزائر يقدر ب 

 وىذا الطابع يباع على مستوى القنصليات. ي،على نفس جواز السفر اعبزائر 
ز جزائري والثاين جواز جزائري واؽبيئة اليت تصدرىا جزائرية فالسؤال اؼبطروح ؼباذا نفرق بُت جوا فاألول

أشهر كي وبصل على جوازه وبطاقة  6 يقاربمواطنينا داخل الوطن وخارجو مع العلم أن اؼبهاجر يعاين وينتظر ما 
 التعريف اعبزائرية.

السياسية للجالية اعبزائرية يف فرنسا من الناحية عوقات اؼبشاركة مإذل ما مت التطرق إليو ضمن  إضافة
 واإلدارية، ويف نفس السياق ىناك عوائق أخرى متصلة باعبانب السياسي واإلداري نذكر منها ما يلي: ةالسياسي

 .غياب سياسة جزائرية واضحة ذباه اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف اػبارج 
  لة اعبزائرية من شأهنا السهر ومتابعة قضايا ومشاكل اعبالية الوطنية غياب وزارة للجالية ضمن الطاقم اغبكومي للدو

 اؼبقيمة يف اػبارج.
  ضعف اػبدمات اإلدارية اؼبقدمة، واؼبلفات العدلية والشكاوى اؼبودعة، يف ظل غياب إجراءات استثنائية للتعامل

 معها ومتابعتها.
  اعبالية، باإلضافة كذلك إذل  ةتنظم وربدد كيفية ترقية مكانتأخر إصدار القوانُت العضوية اػباصة باإلجراءات اليت

 للجالية، البنك اعبزائري يف فرنسا. االستشاريتأخر تنصيب األجهزة اؼبكلفة باعبالية مثل اجمللس 
  ضعف اداء النواب اؼبمثلون للجالية يف اجمللس الشعيب الوطٍت وفشلهم يف نقل مشاكل وانشغاالت اعبالية الوطنية

فها عزو و  االنتخابيةعلى حجم اؼبشاركة  انعكسارج، فبا أدى إذل عدم الثقة بُت اعبالية وفبثليهم األمر الذي يف اػب
من أجل  االنتخاباتالتشريعية يظهرون وقت  لالنتخاباتعن اؼبشاركة حيث ترى أن اؼبًتشحُت  -اعبالية–

نقطع العالقة إذل غاية مناسبة تشريعية اغبصول على مساندة اعبالية من خالل التصويت عليهم، وبعد قباحهم ت
أخرى فهم حسب اعبالية يركضون وراء مصاغبهم اػباصة دون النظر ؼبصاحل اعبالية الوطنية يف اؼبهجر. وؿباولة 

 إهباد حلول ؼبشاكلها من خالل التفاوض والنقاش مع اغبكومة اعبزائرية.
  عبالية اؼبقيمة يف اػبارج األمر الذي يستدعي قطع والتصويت عن أماكن سكن وعمل أفراد ا االقًتاعبعد مراكز

مكتب  186والذي بلغ  قليل االقًتاعباإلضافة إذل أن عدد مراكز  االنتخابمسافات من أجل أداء واجب 
من  االنتظارقف ساعات من الزمن أمام طوابَت تتصويت باؼبقارنة بعدد اعبالية اعبزائرية يف فرنسا، فبا هبعل اعبالية 

 ويت.أجل التص
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 أبناء اعبالية الوطنية يف اػبارج ىو دخول أبناء اعبالية الذين وبملون جنسية فرنسية  وواجيعائق اليوم  إن أكرب
الذي يبثل ذبسيدا حقيقيا لسياسة وطنية تقلل  األمروجواز السفر فرنسي عن طريق تأشَتة من طرف اعبزائر، وىو 

ذلك أن دخول اعبالية إذل أرض  ،وتعكس القرارات العشوائية والالمدروسة للدولة وطنتيها اعبالية و ةمن مكان
الوطٍت، ذلك أن كل فرد مغًتب حُت عودتو إذل اعبزائر سوف يدخل معو  االقتصاد ينعشالوطن من شأنو أن 

ة األجنبية يف من العمل االستفادةأورو والذي يتم صرفو يف اعبزائر وبالتارل  1000مبلغا من اؼبال على األقل 
 الوطٍت. االقتصاد

  لويب حقيقي خاصة يف فرنسا، علما أن اعبالية  باعتبارىاالسياسي يف اعبالية الوطنية يف اػبارج  االستثمارعدم
اغبزب اليميٍت اؼبتطرف  وكذلك،2012يف انتخابات  "نيكوال ساركوزي"أن زبسر  استطاعتاعبزائرية يف فرنسا 

والسؤال اؼبطروح ؼباذا ال تستثمر اعبزائر يف جاليتها يف اػبارج خاصة يف فرنسا،  رنسيةالفيف العديد من البلديات 
 ماليُت جزائري يف اػبارج. 06مكانة قوية وسياسة خارجية مبنية على  ستكسبهاواليت 

  ةىل تقليال من مكان اعبزائر؟سبب إلغاء ىذا اؼبنصب يف عن  تتساءلإلغاء منصب كاتب الدولة للهجرة، فاعبالية 
اعبالية اعبزائرية يف اؼبهجر؟ أم األسباب تعود إذل أغراض سياسية أخرى، ردبا تعود إذل غلق باب مطالب اعبالية، 

 اؼبناصب. ىذهمن خالل إلغاء مثل 
 تأخر تحويل واستغالل التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين8 الرابعالمطلب 

تلعب العوامل االقتصادية دورا مهما يف ربريك وتوجيو نشاط اعبالية اعبزائرية يف اػبارج، غَت أن السياسة 
اعبالية اعبزائرية من ـبططاهتا االقتصادية، واستغالؽبا لتحقيق التنمية أين تتحمل السياسة اعبزائرية تفتقر إذل إدراج 

 .الية، واليت ؽبا دور يف الوقوف أمام مشاركة اعبالية سياسيااالقتصادية اعبزائرية إذل ؾبموعة عوائق أمام اعب
السادسة عربيا من حيث حجم التحويالت اؼبالية للمهاجرين، فالربغم من أن عدد  ربتل اعبزائر اؼبرتبة 

ستة ماليُت شخص منها مليون ونصف اؼبليون مواطن جزائري يف فرنسا وحدىا، كما عن اؼبهاجرين اعبزائريُت يزيد 
مليارات يورو، ويأيت اعبزء األكرب من التحويالت  09لغ حجم ودائع اؼبهاجرين يف ىذا البلد األورويب كبو يب

%( حيث تقيم النسبة األكرب من اؼبهاجرين اعبزائريُت، كما تتجلى كثافة اعبزائريُت 94اعبزائريُت من ىذه القارة )
رغم كل ىذا ال تتجاوز مبلغ التحويالت اؼبالية بشكل ملحوظ يف كافة قطاعات النشاط االقتصادي الفرنسي، 

 .2015حىت سنة  2004مليارات دوالر سنة  03
وبالرغم من تواضع ىذه األرقام فإهنا تفوق مسانبة الكثَت من القطاعات االقتصادية الرئيسية يف اعبزائر 

كون قيمة التحويالت تتجاوز قيمة احملروقات(، كما تعترب اؼبصدر الثاين للعملة الصعبة، ويتجلى ذلك يف   باستثناء)
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حيث وعلى سبيل اؼبقارنة فقد كانت التحويالت اؼبالية للمهاجرين يف سنة  1االستثمارات األجنبية اؼبباشرة،
مليار دوالر بينما  0.69مليار دوالر فيما ال تتجاوز قيمة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة  2تساوي  5092

ة % من العجز يف اؼبوازنة العام26دوالر، وقد غطت قيمة التحويالت نسبة مليار  02وصلت التحويالت إذل 
رظبية إال أنو يبكن القول أن التحويل الذي يتم عرب القنوات الغَت رظبية كبَتة  األرقام، ورغم أن ىذه 5092لسنة 

جدا مقارنة هبذه األرقام، حيث يشَت البنك األورويب للتنمية أن نسبة األموال احملولة بطريقة غَت نظامية يف ربويل 
ث أنو ويف آخر دراسة أعدهتا وزارة مورد ىام من العملة الصعبة على اػبزينة العمومية، حي األموال يؤدي إذل ضياع

الداخلية الفرنسية حول اؼبهاجرين األجانب الذين يقيمون على أراضيها أن أكثر من نصف التحويالت اؼبالية 
بالدىا تتم بطريقة غَت شرعية وخارج نطاق القانون، وبينت الدراسة أن التحويالت اؼبالية  باذباهللجالية اعبزائرية 
اعبزائر بطريقة غَت  باذباهمليون أورو مت ربويلها  800مليار أورو منها مليار و 3.15سا بلغت للجزائريُت من فرن

شرعية، وفسرت الدراسة طغيان التحويالت غَت الشرعية على التحويالت النظامية عند اعبالية اعبزائرية بالعروض 
للعمالت األجنبية اؼبتداولة ؿبليا مقارنة بتلك  اليت توفرىا السوق اؼبوازية للعملة الصعبة، واليت تقدم أسعارا مرتفعة

اليت تعتمدىا البنوك واؼبؤسسات اؼبالية واؼبصرفية اعبزائرية اليت فقدت ىامشا معتربا لصاحل السوق اؼبالية اؼبوازية، ىذا 
األخَت للسوق مع عبوء  ما يربر نوعا من عدم الثقة بُت اؼبواطن اعبزائري يف النظام اؼبصريف القائم يف البلد األم،

 اعتمادعن سوق الصرف الرظبية كما سبثل التكلفة اؼبرتفعة للتحويل من بُت أىم األسباب يف  السوداء كبديل
% من قيمة اغبوالة، 13الطرق الغَت نظامية، حيث مثال تقدر تكلفة ربويل األموال من فرنسا إذل اعبزائر ما نسبتو 

السمة اؼبميزة لتحويالت اعبالية اعبزائرية دون غَتىا من البلدان بقى طغيان التحويالت خارج القانون يوىكذا 
اؼبغاربية، وإن ضياعها وبسب كتقصَت من الدولة اعبزائرية لعدم مسانبتها يف تسهيل اإلجراءات اؼبتعلقة بعملية 

مهاجرين وتتمثل أسباب تأخر التحويالت اؼبالية لل 2التحويل والعمل على تسوية وضعية اؼبهاجرين القانونية،
 3:يفاعبزائريُت 

  المنهجية التسويقية للبنوك الجزائرية8 -09

 اليت ال تتوفر على فروع ؽبا يف الدول اليت ربوي على عدد ىائل من اؼبهاجرين وخاصة الدول األوروبية.

                                      
 .183بلميمون ، مرجع سبق ذكره، ص عبد النور  -1
اؼبتحدة، اللجنة ؿبمد اػبشاين، التحويالت اؼبالية للمهاجرين وأثرىا على التنمية يف بلدان اؼبشرق العريب األربع "سوريا، لبنان، األردن ومصر، األمم  -2

 .2010االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، األسكوا 
المجلة الجزائرية "األثر اإلمبائي للتحويالت اؼبالية للمهاجرين اعبزائريُت: كبو إسًتاتيجية وطنية لتعظيمها"، أؿبمد بزارية ونوال سي معمر،  -3

 .280 -279( ، ص ص 2017،)أفريل 07، العدد 2017،لالقتصاد والمالية
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 ية التحويالت8 ممن السلطات الحكومية ألىقلة االىتمام  -05
 غياب التدابَت احملفزة لقنوات التحويل النظامية.ىذا ما أدى إذل غياب مؤسسات ـبتصة وكذلك أدى إذل 

 صعوبة إجراء التحويالت وبطأىا8 -01
حيث أن السرعة يف استالم األموال احملولة سبثل أحد أىم العوامل الرئيسية الختيار وسيلة التحويل عرب 

أو بسبب حالة العادل، ألن اعبزء األىم من ىذه التحويالت، يوجو الستخدامات استهالكية طارئة أو صحية، 
 استثنائية وىو األمر الذي يدفع اؼبهاجرين إذل اللجوء إذل القنوات غَت الرظبية والروتُت اإلداري.

 الفرق في أسعار الصرف8 -02
اؼبهاجر إذل استخدام القنوات الغَت  اذبوالفجوة بُت سعر الصرف الرظبي واؼبوازي كلما  اتسعتحيث كلما 

 كلفة.تأهنا أقل  اعتبارالرظبية والتحويل يف السوق اؼبوازية على 
ومن خالل ما سبق يبكن القول أن واقع العالقة بُت اؽبجرة والتنمية، دبختلف أبعادىا يف اعبزائر، ال يزال 

ىذا اجملال، فكل من سياسة اؽبجرة والسياسات أبعد ما يكون عن العالقة السوية اليت من اؼبفًتض أن تقوم يف 
التنموية تفتقران إذل الصلة والتنسيق اؼبطلوب، فبا جعل كل منهما زبسر مزايا األخرى بل وتكاد تكون اؽبجرة 

 1عامال سلبيا على التنمية يف اعبزائر.
 تمثلة يف ما يلي:وبشكل عام يبكن ان نلمس العديد من االختالالت على مستوى تسيَت ىذه العالقة، واؼب

 التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين8 استغاللضعف وسوء  -09
إن ربويالت اؼبهاجرين اعبزائريُت اؼبقيمُت يف اػبارج تفتقر إذل ما يبكن أن يعظم مزاياىا التنموية، وىنا يبكن 

يف عملية  اؼبتواضعريُت ودورىا االشارة إذل ؾبموعة من اؼبالحظات اؼبتعلقة بالتحويالت اؼبالية للمهاجرين اعبزائ
 التنمية:

 أرقام األموال أقل بكثَت فبا يبكن أن وبولو اؼبهاجرون اعبزائريون وىذا ناتج عن عدة عوامل منها: -أ
صعوبة إجراءات التحويل وبطئها، عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض اؼبهاجرين ما وبول دون قدرهتم على 

الضوابط والقيود اليت تفرضها الدول اؼبضيفة، األمر الذي جعل غالبية تلك األموال مباشرة عمليات التحويل، 
من اؼببالغ  %50ربول عرب قنوات غَت رظبية، وحسب البنك الدورل فإن طريقة التحويل ىذه تستنزف قرابة 

                                      
، )جوان 13، العدد 2015،سياسة والقانونمجلة دفاتر الصاحل زياين، منَت مباركية، "كبو سياسة جزائرية لدمج اؽبجرة يف مسار التنمية"، 1

 .317-316(، ص ص 2015
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تسهيل إجراءات  اؼبسجلة رظبيا إن ضياع تلك اؼببالغ قد وبسب كتقصَت من الدولة اعبزائرية لعدم مسانبتها يف
 التحويل، والعمل على تسوية وضعيات مهاجريها القانونية.

 وموفرة ؼبناصب الشغل، وإمبا حبةيف مشاريع مر  كاستثمارىاتنفق تلك األموال احملولة بطريقة منتجة للثروة  ال   -ب
ت ربويالت تنفق بشكل عشوائي على سد احتياجات وكماليات عائالت اؼبهاجرين يف البلد األصلي، فمخصصا

 اؼبهاجرين اعبزائريُت كبو بلدىم تتوزع على النحو التارل:
 45 %اليومية ألسرة اؼبهاجر. لالحتياجات 

 13.ؼبصاريف الدراسة % 

 23.مصاريف السكن % 

 08 %لالستثمار. 

 11.ؼبخصصات أخرى % 

يتم إيداع قدر كبَت من تلك األموال يف بنوك ومؤسسات ربويل مالية أجنبية، أو استثمارىا يف دول أخرى  -ج
 ىذه األخَتة منها. استفادةدون  ما وبول األصل،غَت دول 

ىي اليت ربكم غالبية التحويالت اؼبالية للمهاجرين اعبزائريُت، وىذا ما "الصالت العائلية" ما تزال مقاربة  -د
من طرف الدولة يف مشاريع منتجة ؿبدودة للغاية، ويقلل من األنبية االقتصادية لتلك  استغالؽبامن إمكانية  هبعل

 1التحويالت.
 ضعف الصلة بين المهاجرين الجزائريين وبلدىم األصلي8 -5

يعيش عدد كبَت من اؼبهاجرين اعبزائريُت يف ـبتلف مناطق ودول العادل، وال تربطهم ببلدىم صلة كبَتة 
أن نسبة معتربة منهم تتسم  االعتبارهبم يف مناسبات متباعدة، وإذا أخذنا يف ر وأقا بأىاليهم اتصاالهتمسوى 

اعبزائر تكون يف ؿبل أن تفقد تلك اإلمكانيات  ، فإنلميةخبصائص نوعية من ناحية اإلمكانيات اؼبادية والفنية والع
 مع تراجع الروابط والصالت مع تلك الفئات.

 من ضعف الصلة بُت أفراد وؾبموعات اعبالية اعبزائرية ودولتهم األم، أهنم ال هبدون العناية الكافية وما يزيد
واإلجراءات البَتوقراطية، فهم ال يشعرون  من قبلها يف األوقات اليت يتعرضون فيها لسوء اؼبعاملة، وإجراءات التمييز

                                      
 .06(، ص 2007األمم اؼبتحدة اللجنة االقتصادية إلفريقيا مكتب مشال إفريقيا، اؽبجرة الدولية والتنمية يف مشال إفريقيا )االمم اؼبتحدة:  -1
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، وعند البحث عن واالنتخابيةالسياسية  االستحقاقاتالدولة اعبزائرية هبم إال مناسبتيا، وخاصة يف أوقات  باىتمام
 ؿبًتفُت يف كرة القدم.

، حيث بدأ وتزداد ىذه اؼبشكلة حدة مع األجيال اعبديدة من أبناء اؼبهاجرين اعبزائريُت اؼبقيمُت باػبارج
، وال وطن األم والرابطة الثقافية والعاطفية ذباىو زببو وتًتاجع، فأغلبهم ال يعرف لغة وطنو األصليللحسن الوالء 

يبارس عاداتو وتقاليده يف اؼبلبس واؼبأكل والسلوك...، وىذا األمر يف غاية اػبطورة على ىويتو وعلى مستقبل 
 1عالقتو دبجتمعو األصلي.

 الهجرة المفتوحة وغير المتحكم فيها8أبواب  -1
حقوق التنقل والسفر واإلقامة مضمونة لكل مواطن دبوجب اؼبواثيق الدولية ودساتَت وقوانُت الدول، ولكن 

اعيات خطَتة على التنمية يف دول اؼبصدر، دترك أبواب اؽبجرة كبو اػبارج مفتوحة على مصرعيها قد تكون لو ت
أثر  األفرادجرة ؽبالصة، ألهنا يبكن أن تؤثر أيضا على التنمية االقتصادية، إذ أن فاؽبجرة ليست مسألة شخصية خ

 تراكمي على صحة االقتصاد يف كل من دول اؼبصدر ودول الوجهة.
إن عدم ربكم السلطات اعبزائرية يف اؽبجرة اػبارجية ؼبواطنيها، خاصة الكفاءات منهم، كانت نتيجة 

مصاغبو عينيو ال يراعي اؼبهاجر مصاحل وطنو ويضع نصب  ما، وخاصة عندخسارهتا ألفضل كفاءاهتا البشرية
 اؼبسؤولُت. من عديدالالشخصية فقط، وىو األمر الذي نلمسو يف اعبزائر يف تصروبات 

وخاصة فرنسا، وجهتها الرئيسية، يف حُت أنو كان  ة اعبزائرية تتخذ من جنوب أوروبا،إن تدفقات اؽبجر 
ناطق العادل، حبثا عن فرص أفضل لصاغبها وصاحل بلدىا، وىنا تربز مشكلة مسانبة باإلمكان أن توزع على م

 .الدولة يف توجيو حركة اؽبجرة ػبدمة مسَتهتا التنموية
إن صعوبة ضبط موجات اؽبجرة اعبزائرية كميا ونوعيا ربول دون وضع سياسة دقيقة ذبعلها يف خدمة 

 العاؼبي. ، وحىتواإلقليميالتنمية على اؼبستوى الوطٍت 
 غياب اإلطار المؤسسي المالئم8 -2

إن اإلطار اؼبؤسسي الذي من شأنو أن يشرف على عملية دمج اؽبجرة وجعلها يف خدمة التنمية يف اعبزائر 
"شبو غائب"، فاؼبؤسسات ذات الصلة بتأطَت اؽبجرة يف اعبزائر متعددة ومتنوعة وتكاد تفتقد إذل التنسيق فيما 

األخرى، وىو ما يعترب نقصا خطَتا يسجل على  االقتصاديةتنسيق مع اؼبؤسسات والقطاعات بينها، فما بالك بال

                                      
 .319-318صاحل زياين، منَت مباركية، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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يسَت  ة للهجرة، كما يًتك الوضع التنموي اؽبش من اؼبزايا التنموي استفادهتاسياسات اؽبجرة يف اعبزائر، ووبول دون 
 حركة اؽبجرة، خاصة ىجرة الكفاءات اعبزائرية كبو اػبارج.

عف اؽبيكلي للتنسيق بُت ـبتلف تلك اؼبؤسسات، فإن ؿباوالت التنسيق تتم عادة عرب وعالوة على الض
االستثنائية وورش العمل...، وىو ما ال يضمن تنسيق جيد  واالجتماعاتأطر غَت دائمة كاللجان اؼبشًتكة، 

 1يضمن إدارة جيدة للهجرة، وجعلها زبدم األغراض التنموية للدولة. لوفعا
 رة الستثمار أموال الجالية في الجزائر8البيئة المتوف -3

ال تزال اؼبنظومة البنكية عندنا يف اعبزائر دون اؼبستوى اؼبطلوب، حيث يرى من اػبرباء أن النظام البنكي 
القصور إذل حجم االقتصاد الذي تطمع إليو البالد ويعود ىذا القصور إذل األسباب التالية واليت أثرت  يعًتيومازال 
 على 

 2االستثمارات األجنبية خاصة ألبناء اعبالية:حجم 
 اة يف إقباز اؼبعامالت.بالبَتوقراطية واحملا 

 .انعدام أنظمة اؼبعلومات الدقيقة وسوء التنسيق بُت البنوك 

 .ارتفاع نسبة اؼبخاطرة لدى البنوك 

 البنوك على ضمانات كبَتة ؼبواجهة اؼبخاطر احملتملة. اعتماد 

  ربة العاؼبية ومهارة العاملُت لدى البنوك.علمي واػبالندرة التأىيل 

 اؼبقدمة وتباطئها. االعتماد على الطرق التقليدية ورداءة اػبدمات 

 البنك وقتا طويال )يقارب السنة( قبل منح القروض يف حُت يًتاوح ثالث أشهر يف تونس وأربع  استغراق
 أشهر يف اؼبغرب.

األجنبية كبو اعبزائر حيث تظل اعبزائر وفق  االستثماراتكما تعترب اؼبعوقات اإلدارية عائقا كبَتا يف وجهة 
التقرير السنوي حول مناخ األعمال متأخرة مقارنة بدول اعبوار اؼبغاريب، وتعترب أصعب منطقة يبكن أن تؤسس هبا 

 مؤسسة منتجة واستثمارية.

                                      
 .319سو، ص مرجع نف -1
، مذكرة اؼباجيستَت يف العلوم والتسيَت، زبصص "أىمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة حالة الجزائر"بلقاسم مصباح،  -2

 .150، ص 2006نقود مالية، كلية االقتصاد والتسيَت، جامعة اعبزائر، اعبزائر،
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بصورة  استغالؽباًتبُت اعبزائريُت ال يتم غقُت أن التحويالت اؼبالية للمستنتج من خالل الفرعُت السابن
جيدة، وأن اغبكومة اعبزائرية، ال تعتمد عليها كأحد اآلليات لتوفَت النقد األجنيب، وىو ما يفسر عدم ربفيز 

ة للثروة، ونظرا للظروف ؿبليا يف مشروعات مولد واستثمارىااعبزائريُت باػبارج على ضخ أمواؽبم يف البنوك اعبزائرية 
الوطٍت من النقد األجنيب يتآكل تدرهبيا، وجب على  االحتياطيالصعبة اليت يبر هبا االقتصاد الوطٍت، أين بدأ 

اغبكومة اعبزائرية يف ىذا الوقت بذل اؼبزيد من اعبهد يف سبيل زيادة حجم التحويالت اؼبالية من اػبارج، 
 .استغاللواستغالؽبا أحسن 
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على المشاركة السياسية للجالية  واإلعالميةثر المعوقات االجتماعية والثقافية أالمبحث الثاني8 
 الجزائرية في فرنسا

لنقل اعبالية من جيل إذل جيل تسوده روح اؼبواطنة  نا كافياوحدنب ناعترب اؼبتخصصون أن ىذان العامال
 اغبقوق والواجبات: العدالة يفو وحب الوطن من خالل ذبسيد اؼبساواة 

واليت ربول دون بناء ، واإلعالمية ،، الثقافيةغَت أنو يف الواقع نالحظ وجود العديد من العقبات االجتماعية
 جسر تواصل بُت اعبالية اعبزائرية يف اػبارج والوطن األم.

  :اآليتكل من   إذلضمن ىذا اؼبطلب وعليو سوف نتطرق 
 ارض الوطن وغالء تذكرة الخطوط الجوية الجزائرية إلىمشكلة نقل الجثامين األول8  المطلب

 ما يلي: إذليبكن التطرق ضمن ىذا اؼبطلب 

 8 مشكلة نقل الجثامين إلى أرض الوطن8ولالفرع األ

إن مشكلة نقل اعبثامُت تعد من أىم اؼبشاكل اليت تعيشها اعبالية اعبزائرية يف اؼبهجر، إذ تتعدى اؼبصاريف 
 .اإلسالميةآالف أورو، عند إدارة شؤون اعبنائز الفرنسية، وتبلغ النصف عند مثيلتها 5

سعار اؼبفروضة من إذل اعبزائر دبثابة سوق مفتوحة وسط تضارب األ أصبحت عملية نقل اعبثامُت من فرنسا
قبل مؤسسات إدارة شؤون اعبنائز الفرنسية وكذلك اؼبسلمة اليت تنشط يف نفس السياق خالل السنوات األخَتة، 

ىذه األخَتة  ذبد األمر الذي أثقل كاىل أعضاء اعبالية اعبزائرية اؼبوجودة دبختلف أرجاء الًتاب الفرنسي، حيث
أحيانا هبذه اؼبؤسسات الفرنسية حسبما صرحت بو  األمريصل  منها، اربة اليت ال مفرضنفسها رىينة ىذه اؼب

إحدى إدارة أكرب اؼبستشفيات بباريس إذل ربضَت ملف اؼبريض وضبطو مع مباشرة اإلجراءات قبل أن يلفظ ىذا 
 1آخر أنفاسو لإلسراع يف نقلو وأخذ جثمان آخر. األخَت

                                      
 2013-12-25أشبان غالية تعكس أوجاع الغربة"، جزايرس،  –ُت بُت الشركات الفرنسية واإلسالمية نوال ثابت، "مهمة نقل جثامُت اعبزائري -1

 https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/40451 (15 -03- 2017.)نقال عن اؼبوقع اإللكًتوين: 

https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/40451
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لي للدولة وظهور ظباسرة مستغلُت لسد الغياب تتكلف عملية نقل اعبثامُت تكاليف باىضة يف غياب ك
والفراغات القانونية، من خالل فتح مكاتب تأمُت لنقل اعبثث بدون صيغة قانونية وبأسعار تنافسية مستغلُت 

 1.ظروفهم
أجريت يف باريس للوقوف على أىم اؼبراحل اليت تتخللها عملية نقل  استطالعيةومن خالل دراسة 

اعبثامُت، تبُت بأن اؼبسألة تعدت سباما ذلك التحويل البسيط على منت الطائرة، إمبا أصبحت تشهد تنافسا حادا 
 أورو، وللتأكد من 5000أورو وتقارب  4000وسط الساحة الفرنسية، أين تفوق تكاليف نقل اعبثمان مبلغ 

من إدارة مؤسسات شؤون اعبنائز اؼبقامة بفرنسا  باالتصالذلك قامت اجملموعة اؼبشرفة على الدراسة االستطالعية 
بباريس للحصول على معلومات حول  éme 19باؼبقاطعة التاسعة عشر  "أندري"الكائن مقرىا بشارع 
ة ربسب يف السلم اؼبتبع حساب اؼبسافة فأول نقط ،عن السلم اؼبتبع لتحديدىا واالستفسارالتكاليف اؼبعمول هبا 

 3500لتبلغ تكلفتو  "أورلي" إذل مطار "أرجنتاي"ر فمثال نقل جثمان من مستشفى اؼبطامن اؼبستشفى إذل 
 ،أورو 4000يتم إضافة مصاريف سيارة اإلسعاف ورسوم أخرى لتصل إذل مبلغ  آخروإن كان مستشفى  .أورو

 أورو. 5000كيلو غراما لتصل إذل   200أو تتعداىا يف بعض األحيان إذا قارب اعبثمان 
أورو، واليت تضطر يف بعض األحيان حُت يتعذر  2800باؼبقابل زبفض الشركات اإلسالمية التكاليف إذل 

من حساهبا الشخصي على اعبالية دفع تكاليف نقل جثامينها كبو اعبزائر، إذل صبع األموال من احملسنُت وأحيانا 
 2وىي اؼبشكلة األساسية اليت تعاين منها ىذه اؼبؤسسات.

يف ظل الغياب الشبو الكلي للدولة برعاياىا يف اػبارج عموما، ويف فرنسا على وجو اػبصوص، ويف ظل  
كذلك التكاليف الباىضة الثمن لنقل اعبثامُت إذل أرض الوطن، واليت يعجز الكثَت من مواطنيها يف اػبارج عن 

مصَتىم اغبرق، علما أن القانون  دفعها، فهم لألسف يدفنون جنبا إذل جنب مع اؼبسيحُت واليهود، أو يكون
القرب من جديد لتدفن جثة جديدة، والسؤال اؼبطروح ما ىو مصَت موتانا؟  ينبشعاما  30الفرنسي يقر أنو بعد 

 .هجها الدولة اعبزائريةنيف ظل سياسة التجاىل اليت ت

                                      
 "عبد العزيز بلعيد يف لقائو مع اعبالية اعبزائرية مرسيليا"، نقال عن اؼبوقع اإللكًتوين:الدبلوماسي،  -1
 post_62.html-http://eldibloumasi.blogspot.com/2014/11/blog (15 -03- 2017.) 
 بق ذكره.نوال ثابت، موقع س -2

http://eldibloumasi.blogspot.com/2014/11/blog-post_62.html
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ستوى اػبطوط اعبوية على م االنتظارل العائالت اعبزائرية واؼبتمثلة يف طول ىويف مشكلة أخرى ترىق كا 
واؼبسؤولية الواجب أن تكون ذباه  االىتمامساعة، وىذا راجع إذل قلة  72 االنتظاراعبزائرية، حيث تصل مدة 

 جاليتنا يف اػبارج وعائالهتم يف الوطن.
 31واليت تتكفل بعمليات نقل جثامُت الرعايا اعبزائريُت يف  ،"أمانة"ولعل إلغاء التعاقد مع شركة التأمُت 

والذي مت بطلب من  ،أرجعت الشركة إلغاء العقد مع اعبمعيات اعبزائرية بفرنسا حيث،2017ديسمرب 
كانت آثاره بالغة على اعبالية اعبزائرية يف فرنسا، واليت كانت   القنصليات إذل صعوبات مالية تواجهها ىذه الشركة.
 على األقل تساىم يف تسريع اإلجراءات وبأشبان أقل.

يتعلق بقرارات الدولة اعبزائرية يف النقل اجملاين للجثامُت بالنسبة للعائالت اؼبعوزة اؼبقيمة يف يف ما أما 
اػبارج، يبقى من القرارات اليت دل ذبسد على أرض الواقع، وكانت صياغتها من أجل تسكيت األفواه اؼبطالبة 

ورفع  ،أصوات اعباليةلكسب ة االنتخابات مناسب بحبقوق اعبالية اعبزائرية يف اػبارج، أو ردبا كان نتيجة اقًتا
فكيف اغبديث عن مشاركة سياسية يف ظل غياب تكفل الدولة  .نسب اؼبشاركة وىذه مأساة كبَتة ألبناء الوطن

 حىت جبثامُت جاليتها، فما بالك باقي اغبقوق األخرى.
 ء تذكرة الخطوط الجوية الجزائرية8 غالالفرع الثاني

التذاكر مع شركة اػبطوط اعبوية اعبزائرية، فبا يؤدي إذل  غالءبفرنسا مشكلة  ة اؼبقيمةتواجو اعبالية اعبزائري
حرمان مئات اؼبهاجرين من قضاء أيام العطلة يف بلدىم األصلي اعبزائر، دون مراعاة ألصحاب الدخل احملدود إذل 

 1جانب الطلبة واألطفال.
معتربة أن أسعار اػبطوط اعبوية  .اعبزائر باذباهسعار النقل اعبوي أغالء  ضدوقامت العديد من اعبمعيات 

أو  "شارل ديغول"اعبزائرية من فرنسا كبو اعبزائر ىي األغلى يف العادل، حيث يًتاوح سعر التذكرة من مطار 
دج  100000أورو و 800و  500ما بُت  "وىران"أو  "قسنطينة"أو  "الجزائر الدولي"مطار  باذباه "أوربي"
  بالنسبةال تعكس فعال اػبدمات، فاؼبواعيد  علما أن ىذه األسعار ،اؼبوازية للصرف دج يف السوق 160000و

 ،رصف االضطرابات%، والتعريض يف حاالت التعطل من جراء 40لإلقالع واؽببوط ال ربًتم بنسبة 
 
 

                                      
"النائب عن اعبالية اعبزائرية لشمال فرنسا ؾبال اؼبهاجرون ىم أبناء اعبزائر والدولة مسؤولة عن ربطهم بوطنهم"، جريدة اغبدث ايبان بن مدي ، -1

 .02( ، ص 2013أفريل  25)اعبزائر: اػبميس 
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1واػبدمات الداخلية يف الطائرات ضعيفة جدا.
 

الطلب على الوجهة  ارتفاعأسعارا خيالية خالل فًتة الصيف حبجة  اعبزائرية*تطبق شركة اػبطوط اعبوية 
اعبزائرية، كما تلزم الشركات اؼبنافسة بتطبيق نفس السعر على الوجهة اعبزائرية ومنها اػبطوط اعبوية الفرنسية 

 وحىت شركات النقل اؼبنخفضة التكلفة اليت تضم رحالت كبو اعبزائر. "أيغل أزور"و
باإلضافة اذل مشكلة نقل اعبثامُت وغالء تذكرة اػبطوط اعبوية اعبزائرية اليت يعٍت منها اعبزائريون اؼبقيمون 
باػبارج عموما و يف فرنسا خصوصا، ىناك عقبات اخرى من نفس النوع ونذكر منها على سبيل اؼبثال، مشكلة 

ية اعبزائرية باػبارج من مشكلة اغبصول على منع اعبالية اغبصول على سكن باعبزائر، حيث تعاين تعاين اعبال
سكن يف ارضو األم وكأهنا ال تنتمي إذل ىذه الدولة وال تربطها أي صلة بالدولة اعبزائرية، ولعل قرار منح سكنات 

LPP  باعبالية جاء متأخرا جدا، وحىت تنفيذه سوف يأخذ وقت طويل كغَته من القرارات األخرى اليت زبص
 اعبالية. 

يف لقاء مع العديد من أفراد اعبالية اؼبقيمة يف فرنسا عند طرحنا لسبب عدم ؾبيئها للوطن فتكون  حيث أنو
العائالت اليت تستضيفها يف أرض  على عبئاصبحت ربس باهنا ذلك أهنا  ،مباشرة وصروبة ؼبن أذىب بةاالجا

 استضافةيف  االستطاعةؽبم  تعاين من الضيق يف مساكنهم، وبالتارل ليست العائالت بالوطن، خاصة وأن أغل
 أقارهبم من أفراد اعبالية.

، وكذلك من طرف أبناءه يف حُت لو كان للمغًتب منزل يف اعبزائر سوف يقوم بزيارة اعبزائر أكثر من مرة
 وىذا ما سيحقق رحبا للدولة اعبزائرية على صعيد العديد من اجملاالت وأوؽبا اغبصول على العملة الصعبة. وأىلو،

 

                                      
، نقال عن اؼبوقع اإللكًتوين: 2018جويلية  28، األغنى في العالمأورو،  600الجزائر تصل  -سعر تذكرة الجوية الجزائرية باريساغبياة:  -1

http://ccta.overblog.com/2016/07/800.html (15-01-2018.) 
االخَتة، نتيجة ارتفاع العجز الناجم عن ارتفاع التكاليف سنة  14مليار سنتيم خالل  5400*إن إصبارل الدعم الذي قدمتو اغبكومة للشركة بلغ 

 التشغيلية للشركة نتيجة وجود فائض يف العمال إذل مستويات غَت معقولة.
عامل يف  11000عامل للخطوط اؼبلكية اؼبغربية فيما يقدر إصبارل عمال الشركة  85عامل، مقابل  250ويبلغ عدد عمال اعبوية اعبزائرية لكل طائرة 

عامل، بالنظر إذل أسطورة اعبوية اعبزائرية اليت تطبق أغلى سعر تذاكر يف العادل على اإلطالق دبتوسط  5500 يفًتض أال يتعدى العدد اإلصبارل حُت
 0.04أورو لرحلة باريس نيويورك و 0.08أورو للكيلومًت وىو أعلى سعر يف العادل بالطائرة مقابل  0.14أورو خالل فًتة الصيف أو  500-800

 أورو باريس بانكوك.
االستعداد  يذكر أن اغبكومة اعًتفت يف مرات عديدة أن فتح اجملال اعبوي اعبزائري للمنافسة سيؤدي حتما اذل افالس اعبوية اعبزائرية اليت ال تريد

 هجة من قبل شركات الطَتان العاؼبية.للمنافسة وتواصل العمل بطرق بدائية، فضال عن فبارسة آليات تسيَت ال عالقة ؽبا بطرق تسيَت القطاع اؼبنت

http://ccta.overblog.com/2016/07/800.html
http://ccta.overblog.com/2016/07/800.html


 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
033 

 رية لدى أبناء الجالية في الخارجعجز الدولة في الحفاظ على اللغة والثقافة الجزائالثاني8  المطلب
يتضح لنا واقع ىذه اعبالية ودور النظام اعبزائري يف ربويل افرادىا يف اؼبهجر إذل مواطنُت من الدرجة 

والثمانينات من القرن اؼباضي رفع النظام ، وكذلك يف السبعينيات االستقاللة، ينبغي أن ندرك أنو يف فًتة األخَت 
الغزو الثقايف، وكان اؼبقصود من ذلك يف اغبقيقة التصدي للغة الفرنسية يف اعبزائر ويف اعبزائري شعار ؿباربة 
ولكن ىذه الشعارات دل تتجسد على أرض الواقع إال بشكل سطحي،  ،خاصة يف فرنسا ،أوساط اعبالية اعبزائرية

ما  باحتشامين اؼبتغلغل يف أبنية اغبكم ومؤسساتو عرقل كل احملاوالت اليت حاول القيام هبا فو كو نو ألن اللويب الفر 
 ريب الذي كانت تغلب عليو النزعة التقليدية.عيسمى بتيار الت

الشكلي باعبالية  االىتمامظهر  "بن جديد الشاذلي" و "ىواري بومدين"يف عهدي الرئيسيُت الراحلُت 
بو مهمة رعاية  انيطتاعبزائرية يف فرنسا، ومت تشكيل جهاز سياسي يف اللجنة اؼبركزية عببهة التحرير الوطٍت، 

شؤون اؼبغًتبُت اعبزائريُت يف فرنسا وأوروبا، وذلك بقصد ضباية ىؤالء من فقدان ىويتهم الثقافية واللغوية الوطنية 
، كان مكتبها اؼبركزي يف باريس، أوروبا""ودادية الجزائر في  اسميئة ربمل ونتيجة لذلك أنشئت ى ،والروحية

اليت كانت تسلطها القنصلية والسفارة اعبزائريتُت على أفراد اعبالية  اإلداريةحبل اؼبشاكل  اكتفتولكن ىذه اؽبيئة 
 .ىذا وذاك إذل صفوف اغبزب استقطاباعبزائرية، وبالسعي يف 

صبيع اؼبعطيات تربز أن ما يسمى دبشروع ضباية اعبالية اعبزائرية ثقافيا واجتماعيا وسياسيا دل يتحقق، وجراء 
يف ضواحي اؼبدن الفرنسية الكربى، إذل جانب ذلك دل  االجتماعيةذلك أصبح أفرادىا يواجهون التهميش والعزلة 

 غًتين اعبزائريُت وبُت احمليط الفرنسي.تؤسس ودادية اعبزائريُت يف أوروبا ألي عالقة حوار بُت اؼب
اؼبراكز التعليمية  ينشئوالثقافية يف اؼبهجر، ودل  االجتماعيةدل يكون مؤسسات الرعاية  يإن النظام اعبزائر 

فتتبع مسَتة تدريس اللغة العربية يف فرنسا للجزائريُت اؼبهاجرين، بدأ يف  ،اؼبنظورة باللغة العربية واالمازيغية
ات من القرن العشرين، لكنو توقف بعد سنوات من ذلك دبربر أن ذلك التعليم ىبفي أىدافا سياسية، مث الثالثيني
، بفضل صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت، مث توقف مع بداية حرب التحرير م9725بعد ذلك يف  استأنف

كما مت  ،يف اؼبدارس العمومية الفرنسية م9750مث عاد تدريس اللغة العربية بعد سنة  ،9732الوطٍت يف 
عنصرا إهبابيا يف تكوين األطفال،  واعتبارهحبق تنظيم األنشطة الثقافية ألطفال اؼبهاجرين اعبزائريُت،  االعًتاف
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اللغة العربية ألول مرة يف اؼبدارس العمومية، من أوذل اعبهود  إدخالوقد اعترب  1وسبسكهم بالثقافة الفرنسية.
ؿبدودا ورمزيا، إال أنو جاء متأخرا مقارنة  االعًتافبالتنوع الثقايف داخل اؼبدرسة الفرنسية. وإن كان ىذا  لالعًتاف

 بتاريخ وجود اعباليات اعبزائرية والعربية يف فرنسا.
دروس  ناتفاقية مع فرنسا يف ؾبال تعميم تدريس أطفال اؼبهاجرين اعبزائريُت م 1981وقعت اعبزائر سنة 

أن التعاون الفرنسي يف ىذا اجملال   اال، اليسار يف فًتة حكم التطوروالتطور  االنفتاحاألصلية، ورغم  افةاللغة والثق
كان ؿبدودا، ودل تنتظر اعباليات اعبزائرية تدخل السلطات العمومية، بل قامت بتأسيس النوادي الثقافية والرياضية 

 واإلعالمية.
عرف يف السنوات األخَتة تراجعا كبَتا يف مؤسسات الًتبية  يالحظ اؼبتابعون، أن تدريس اللغة العربية

وتشَت  األخرى،تكافئ ميزان القوى بينها وبُت اللغات  والتعليم الفرنسية، بسبب العديد من العوامل، منها عدم
ال  (collège)العديد من الدراسات إذل أن متوسط اؼبشاركة يف دروس اللغة العربية يف أقسام اؼبدارس اؼبتوسطة 

كما يعًتض تدريس اللغة العربية يف فرنسا الكثَت من   2اليات اعبزائرية.باؼبائة بُت أطفال اعب 30إذل  20يتعدى 
 3العراقيل والصعوبات نذكر منها:

  الظروف الصعبة لتدريس اللغة العربية لألطفال خارج التوقيت الرظبي للدراسة، والذي وبد من إقبال االطفال
 واألولياء عليها.

 اؼبساعدة اليت تسمح ألطفال اؼبهاجرين دبمارسة اللغة العربية يف البيت ويف الشارع، حيث سبارس  غياب البيئة
 الفرنسية وليس العربية الفصحى. اللهجات احمللية أو

 الوسائل والتجهيزات اؼبساعدة على تدريس وفبارسة اللغة العربية. انعدام 

 واللهجة العامية. بُت تعلم اللغة العربية الفصحى االختيار 

 .العربية يف فرنسا اللغةولعل اػبريطة واعبدول اؼبواليُت يبينان مكانة 
 

                                      
1RABIHA SABHA, el-baidhwe,"la place de la langue arab en France. l'exemple de la 

ville de poitiers". Doctorat en sociolinguistique. Présent à l'université paris 8. Institut Maghreb 

EUR pp, paris, France,pp111-112. 
، مذكرة ماجيستَت يف العلوم السياسية، "5005.5090"العالقات الجزائرية الفرنسية في ظل سياسات اليمين المتطرف بشالغم،  جيالرل2

 .202، ص 2011-2010زبصص دراسات أورو متوسطة، كلية اغبقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
3RABIHA SABHA, el-baidhwe, Op. Cit. P 62. 
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 .تدريس اللغة العربية في التعليم الثانوي في فرنسا 8 وضعية09الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .205،صمرجع سبق ذكرهبشالغم، جيالرل  المصدر8

األكاديبيات، وتربز اؼبستوى الضعيف من التغطية لكامل الًتاب تبُت اػبريطة السابقة التفاوت الكبَت بُت 
مقاطعة أخرى  12مقاطعة فرنسية، وال ربتوي  44الفرنسي، أين يالحظ غياب تام لتدريس اللغة العربية يف 

 سوى على مؤسسة واحدة.
 .5004و 5005اللغة العربية في فرنسا بين سنوات  دروس8 أعداد المستفيدين من 15جدول رقم

 5004-5003 5003-5002 5002-5001 5001-5005 المراسم الدراسية

 7305 7224 7284 7187 المتوسط الثانوي

  36919   االبتدائي التعليم

 .205، ص مرجع سبق ذكره ،جيالرل بشالغم المصدر8
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تلميذ يزاولون  7300يف حدود  كما يتضح من خالل اإلحصائيات الواردة يف اعبدول، ثبات األرقام
تلميذ مسجل يف اؼبركز الفرنسي  1800دروس اللغة العربية يف اؼبدارس اؼبتوسطة والثانويات، ويشمل ىذا العدد 

تلميذ مسجل يف األقسام التحضَتية للمدارس الكربى ينحدر  705للتعليم عن بعد، ويشمل أيضا ما يقارب 
 أغلبهم من دول اؼبغرب العريب الثالث.
اؽبجرة  دبسألةياسة التعليمية اؼبرتبطة باللغة العربية يف فرنسا، يتم ربطها يبكن القول، أنو مادامت الس

 اختالللغة عاؼبية مثلها مثل اللغات األخرى، ويف ظل  باعتبارىاواالقتصادية واألمنية وليس  االجتماعيةوربدياهتا 
ل الضعف والتخلف الثقايف والعلمي لصاحل اللغة الفرنسية واالقبليزية واللغات األجنبية الصاعدة، ويف ظ ميزان القوة

 للغة العربية يف اعبزائر فإن وضع اللغة سيبقى ىامشيا يف فرنسا، ويف كل الدول الغربية اؼبتطورة.
يبكن القول أن النقص الفادح يف اؼبؤسسات الًتبوية يف فرنسا أثر على اعبالية اعبزائرية، فهناك كم ىائل من 

لكن إدماج ىؤالء يف اؼبدارس الفرنسية يشكل عبئا ثقيال على األولياء، حبيث  أفراد اعبالية ىم يف سن التمدرس،
عن كل  باىضوثقال على األولياء أنو عليهم دفع مبالغ  العبءيضطر ىؤالء إذل دفع مبالغ كبَتة، وما يزيد ىذا 

 "لقنصليات، خاصة يفل انشغاالهتممن أبنائهم يف سن التمدرس، وقد نقل أفراد اعبالية اعبزائرية يف فرنسا  ابن
أبناء  يهددوالذي أصبح فعال  ،من أجل التكفل هبا من طرف الدولة، ولكن اؼبشكل األعظم "مرسيليا"و "ليل

 1وقواعدىا النحوية والصرفية. العربية جالينا يف فرنسا ىو أن أغلبيتهم هبهلون سباما حىت أجبديات اللغة
أن مشكلة تعليم اللغة العربية والثقافة األصلية واغبفاظ على اؽبوية اعبزائرية ؼبواطنيها  وفبا سبق، يبكن القول

مركز باريس الذي يعترب الوحيد يف فرنسا ؽبا دور كبَت يف  باستثناءيف فرنسا، باإلضافة إذل فتح مراكز ثقافية 
م األصلي، ولعل عزوف اعبالية عن االنتخابات ما القطيعة الثقافية بُت أبناء اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف فرنسا وبلدى

ىو إال ترصبة واضحة لذوبان الشخصية العربية اإلسالمية للجالية اعبزائرية يف حضارة الدولة اؼبضيفة )فرنسا(، وأن  
 كل ما ىبص الدولة اعبزائرية ال يعنيهم من قريب وال بعيد.

 استقطاب أبناء الجالية الجزائريةفشل السياسة السياحية الجزائرية في  8المطلب الثالث
أصبح دور القنصليات اعبزائرية يف اػبارج، ويف فرنسا خاصة دبثابة بلدية الستخراج الوثائق فقط، وأنبلت 

السياحي لصاحل الدولة  االستثماراألدوار األساسية واليت كانت من اؼبفروض أن سبارسها، ومن بُت ىذه األدوار: 
اعبزائرية، من خالل التعريف بالسياحة اعبزائرية وتشجيعها خاصة لدى أفراد اعبالية اعبزائرية يف اؼبهجر، ؼبا ؽبذه 

                                      
 .02، مرجع سبق ذكره، ص ايبان بن مدي  -1
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السياسية من عوائد اقتصادية وثقافية للدولة، ذلك أن السائح عند زيارتو للجزائر سوف وبرك صبيع القطاعات 
 ، جلب العملة الصعبة، واألىم من ذلك بناء جسر ىوية بُت اؼبهاجر ووطنوإذل إضافة ،خاصة قطاع اػبدمات

االضمحالل خاصة مع أبناء اعبيل الثاين والثالث، أين مت التأثر باغبضارة أن مثل ىذه الروابط أخذت يف  حيث
 حضارة الدولة اليت يعيش فيها.  باعتبارهالغربية 

سا ؿبرومة من العطل اؼبدرسية والصيفية يف اعبزائر، وبذلك فهم ومن جهة أخرى فإن اعبالية اعبزائرية يف فرن
ذلك أن أبناء اؼبغًتين دل  ،وحىت مع الكشافة اإلسالمية ،عيدون عن تقاسم فرحة اؼبشاركة يف اؼبخيمات الصيفيةب

ت القليلة ، وبالرغم من اؼببادرا9770يستفيدوا من تنظيم زيارة إذل اعبزائر يف إطار اؼبخيمات الصيفية منذ عام 
 ىذه الزيارات. ؼبثل إال أن ىناك حاجة ماسة اليت كانت تقوم هبا وزارة التضامن الوطٍت،

حيث يعاين القطاع السياحي اعبزائري من  ،ال تنسى بالذكر أن السياسة السياحية يف اعبزائر ضعيفة جدا 
اؼبستمر للجزائر كوجهة  اإلقبالاعبالية اعبزائرية من  أبناء أقدام أمامتكون كعائق مباشر  أنمشاكل من شاهنا عدة 

 1شاكل نذكر منها:سياحية. و من ىذه اؼب
  اؼبسؤولُت واجملتمع يف النهوض هبذا القطاع فهو  جديةيعاين القطاع السياحي يف اعبزائر من إنبال كبَت وعدم

 ليس بالقطاع الرائد.

 .درجة النمو والبنية التحتية يكاد يكون معدوما 

 ور القطاع السياحي يف ميزان اؼبدفوعات لو أثر ىامشي إذا ما قورن بقطاع احملروقات أو القطاع الصناعي د
 والتجاري.

  بسبب العراقيل والبَتوقراطية اليت  لالستثمارللسياحة أو اؼبؤسسات  األفرادعدم وجود التسهيالت يف انتقال
 تكبح القطاع السياحي اعبزائري من التقدم.

 حي.اؼبالية اعبزائرية ووكاالت السياحة واألسفار ليسوا اعبانب اؼبهم يف تنمية القطاع السياؼبؤسسات ا 

  ذبد البنوك واؼبؤسسات السياحية صعوبة كبَتة يف ربويل العملة الصعبة وتسديد اؼبستحقات السياحية من
 وإذل السوق اعبزائرية.

  ق التعامل والتطبيق للقرارات الوزارية واؼبراسيم يعاين القطاع من قوانُت صارمة غَت واضحة ربد من نشاط وطر
 الوطنية.

                                      
 .228(،ص 2009، العدد األول، )2009،مجلة اقتصادية شمال إفريقياخالد كواش، "مقومات ومؤشرات السياحة يف اعبزائر"،  -1
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  ارتفعضعف التأطَت وضعف الثقافة السياحية للمجتمع نبا أحد اعبوانب السلبية يف عملية التحول، فكلما 
الوعي السياحي للفرد اعبزائري، وقدرتو على التواصل مع السياح األجانب واحملليُت أو معرفتو لطبيعة وتاريخ 

 احة الداخلية، كلما شهد القطاع السياحي تطورا.السي

 األفراد، إذ تعاين اعبزائر ومنذ اػبروج من األزمة السياسية اليت كادت أن تعصف بالبالد، وىو ارىاب الالامن 
، فما بالك بالتنقل هبا إذل مناطق سياحية اؼبآربواؼبمتلكات، إذ ال يأمن الشخص على سيارتو حىت وىي داخل 

 األمن واألمان عرف السياح األجانب ومن بينهم أبناء اعبالية عن اجمليء انعدامأو صحراوية، فبسبب 

  تعاين اؼبنظومة اؼبالية اعبزائرية من عراقيل كثَتة وتأخر كبَت، حيث ال يوجد يف اؼبناطق السياحية أي وكاالت
ل التعامالت اؼبالية أو صرف ـبتلف العمالت العاؼبية، ىذا ما دفع بالعديد من اؼبستثمرين وتسهي األموال،لتحويل 

مباشرة يف اعبزائر بالرغم من وجود اؼبقومات اليت تتوفر عليها  استثماراتاالجانب إذل العزوف عن الدخول يف 
 اعبزائر.

 في فرنساالسلبي على الجالية الجزائرية  اإلعالميالتأثير المطلب الرابع8  
على الرغم من كثرة الدراسات حول دور اإلعالم يف اجملتمع، وتأثَت الباحثُت عدم إمكانية فهم الظواىر 

ما زال قائما بُت الباحثُت يف  االختالفبعيدا عن فهم عمليات رسائل اإلعالم، إال أن  االجتماعية،والتغَتات 
التخصصات حول طبيعة الوظائف واألدوار اليت يبكن ان تؤديها وسائل اإلعالم يف صبيع ويف تقدير اؼبردود 

 1االجتماعي ؽبذه الوسائل خاصة يف اعبزائر.
من يرى أن دور وسائل اإلعالم يف معاعبة القضايا اجملتمعية دور ضعيف وغَت ملموس، فأجهزة  فهناك

اليت تقوم بالدور اغباسم يف معاعبة القضايا العامة   واالقتصاديةاإلعالم ما ىي إال عامل تابع للعوامل السياسية 
ا رئيسيا ومباشرا يف عملية التغيَت ـبالف يرى لوسائل اإلعالم دور  اذباهاؽبجرة واؼبهاجرين، وىناك  كقضية

األول والثاين، ىناك من يربط فعالية وسائل اإلعالم يف ؾبال التغيَت االجتماعي بعوامل  االذباهوبُت  االجتماعي
الشخصي وقادة الرأي والعوامل  االتصالعلى كفاءة ىذه الوسائل، من خالل دور  تؤثر واجتماعيةثقافية 

إن الدور الذي يبكن أن تؤديو وسائل اإلعالم يف ؾبال اؽبجرة واؼبهاجرين تتحكم يف ربديده عناصر 2.االنتقالية
ومتغَتات عديدة، منها وضعية وسائل اإلعالم يف اجملتمع، ورؤية النخبة اغباكمة للطريقة اليت تستخدم هبا ىذه 

ية اؼبقيمة يف اؼبهجر وفهمهم ألنبيتها الوسائل، ومدى وعي القائمُت على ىذه الوسائل اإلعالمية بقضية اعبال
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 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
033 

عليها يف  اعتمادىموقوهتا خارج الوطن، باإلضافة إذل رؤية اعبمهور ؽبذه الوسائل ومدى ثقتهم فيها أو درجة 
 1حياهتم اليومية.

على الدور اؽبام الذي يبكن أن تقوم بو وسائل اإلعالم السمعية والسمعية البصرية الوطنية من  واعتمادىم
اػبصائص التأثَتية اؼبميزة للراديو والتلفزيون، وكذا عدم وجود أي منافسة ؽبما )على األقل على اؼبستوى خالل 

الوطٍت(، باإلضافة إذل الدور اؼبؤثر للصحف الوطنية نظرا للجماىَتية اليت ربظى هبا، فإنو يبكن للجهات اؼبهنية 
 كبَت على ىذه الوسائل اإلعالمية.ال باالعتماددبعاعبة القضايا اليت زبص اعبالية الوطنية 

 ويف ىذا اإلطار يبكن تصور الدور الذي تقوم بو وسائل اإلعالم الوطنية خالل العمليات التالية:
 اإلمداد بالمعلومات حول الجالية الجزائرية في الخارج8 -09

بط العالقة دبعلومات مستفيضة حول كل ما ىبص اعبالية، يف إطار ر  األفراديبكن لوسائل اإلعالم إمداد 
بُت اؼبواطنُت يف الداخل واػبارج، وذلك من خالل نقل وتزويد اؼبواطنُت باؼبعلومات وكذلك معاناة اعبالية يف 

عرض وإعطاء مباذج وحاالت ذبسد الواقع الذي  إذلباإلضافة اػبارج )العمل، اؼبأوي، طريقة العيش... إخل(. 
اؼبهمة من خالل نشر األنباء والبيانات واآلراء والتعليقات على تعيشو اعبالية، وسبارس وسائل اإلعالم ىذه 
 صفحات اعبرائد وموجات اإلذاعة والتلفزيون.

باؼبعلومات حول القضايا  األفرادوعلى الرغم من الدراسات اليت أكدت أنبية وسائل اإلعالم يف إمداد 
يقومون  األفرادذه اؼبهمة بصورة متكاملة حيث أن اؼبختلفة اؼبتعلقة باعبالية، إال أن ىناك عوائق ربول دون ربقيق ى

فعة اؼبتوقعة من اغبصول على ىذه اؼبعلومات اليت وبتاجوهنا أو يرغبون فيها فقط، بناءا على اؼبن باستقبال
 2ؼبضامُت وسائل اإلعالم. االنتقارلاؼبعلومات، دبا يعرف بالتعرض 

 التأثير في قرارات السلطة تجاه الجالية8 -05
اإلعالم دورا مهما يف تبليغ وتسميع صوت اعبالية يف اػبارج السلطة من خالل نقل  تلعب وسائل

 ، ونقل الصورة اغبقيقية للجالية ومدى تعلقها ووالئها لوطنها األم.وانشغاالهتممشاكلهم 
غَت ان الواقع اؼبلموس عكس ما تقدم، ذلك أن وسائل االعالم يف اعبزائر، السمعية والبصرية دل ترسم 
صورة صبيلة عنها وتقديبها للخارج، بل تعدت إذل عجزىا يف سبتُت روابط اؽبوية بُت اعبالية اؼبغًتبة والوطن األم، 
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البالد هبدف صيانة الروابط الثقافية واغبضارية وذلك من خالل عجز إيصال برامج تعرب عن تقاليد وأصالة ولغة 
 1وعالقة اؽبوية اليت تربط اعبالية اعبزائرية بالوطن األم.

فاؼبواضيع اليت يتم معاعبتها من قبل وسائل اإلعالم اعبزائرية كان ؽبا نصيب يف تشويو وتعزًن دور اعبالية 
اسية للجالية الوطنية، وىو ما يقلص بشكل ملحوظ الوطنية يف اؼبهجر، وبالتارل ال تعكس أنبية اؼبشاركة السي

أن إقصاء اعبالية الناشطة يف اغبقل السياسي من الساحة اإلعالمية يبثل شكال من أشكال  باعتبارالرمزية  سلطتها
 الضمٍت بكفاءاهتا وشرعيتها يف العمل السياسي. االعًتافعدم 

اؼبتتالية يف مرسيليا ألفراد اعبالية من  غتياالتاالولعل خَت مثال على ذلك األحداث األخَتة من عمليات 
بل تعاطت معو على أنو حدث  اىتمامطرف عصابات اؼبافيا، قبد أن الصحافة الوطنية دل تعط ىذا اؼبوضوع أي 

 مناسبايت وفقط.
ودل يلعب الدور الرئيسي  ،وأخَتا يبكن القول أن اإلعالم اعبزائري مقصر يف حق اعبالية الوطنية يف اػبارج

والفعال يف جعل ىذه اعبالية على عالقة مستمرة بوطنها، وكذلك ربسيسها تقييمها وأهنا جزء ال يتجزأ من 
الدولة، ولعلو من األسباب اؼبباشرة يف عزوف اعبالية الوطنية يف فرنسا عن اؼبشاركة السياسية ىو قصور اإلعالم 

 .ذه اعباليةسم الصورة اغبقيقية ؽبالوطٍت يف ر 
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 سبل تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنساو  آلياتالمبحث الثالث 8

أصبحت قضية تفعيل دور اعبالية اعبزائرية سياسيا من اؼبواضيع اليت أخذت حيزا واسعا من النقاش يف 
خاصة، على صعيدي العمل العام السنوات األخَتة، وتصاعد االىتمام العام هبا يف العادل عامة، واعبزائر 

والسياسي، وبالذات مع تنامي ضغط اجملتمع الدورل فبثال يف االتفاقيات الدولية اليت تعٍت بتمكُت اعباليات على 
ـبتلف األصعدة، وكذا دور اجملتمع اؼبدين، واؼبؤسسات اػباصة باؽبجرة الدولية، اؼبطالبة بإعطاء اعبالية اؼبزيد من 

اعبزائر تعطي اىتماما خاصا لقضية دخول اعبالية معًتك اغبياة السياسية، أو اؼبشاركة بفاعلية  اغبقوق، أين بدأت
 يف اجملالس الوطنية اؼبنتخبة.

واغبقيقة أن قضية سبكُت اعبالية على اؼبستوى السياسي، ليست قضية مواطنة فقط، بل ىي وثيقة الصلة    
بقضايا التنمية الشاملة على ـبتلف األصعدة: سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا واجتماعيا، وبالتارل فهي تعد مؤشرا 

اؼبواطنة والشراكة، وعالمة فارقة بُت التقدم  قابال للقياس يعكس مدى تطور اجملتمع، وؿبدد أساسيا من ؿبددات
والتخلف، تبُت بشكل واضح اػبلل يف التطبيق بُت اؼبفهوم اؼبوضوع للمشاركة اغبقيقية، واؼبفهوم اؼبغلوط للمشاركة 

 الشكلية.
كما أن التشكيل العادل للجالية يف اغبياة السياسية ىو أيضا مطلب أخالقي، يرتبط بفكرة الديبقراطية 

واعبالية يف  األصليُتس ؾبرد وسيلة لتحقيق ىدف سياسي أو حزيب مؤقت، وبالتارل فإن اؼبساواة بُت اؼبواطنُت ولي
تورل اؼبناصب العامة، ىي دبثابة تطبيق عملي ؼببدأ اؼبساواة بُت اؼبواطنُت، وللنظام الديبقراطي ككل. فحرمان أي 

التنمية بسبب خصائصها النوعية، يعترب دبثابة هتديدا ؼببدأ عدالة فئة اجتماعية من فرصة اؼبشاركة اؼبتوازنة يف عملية 
)دبعناه السياسي، أي من يتحمل األعباء ومن هبٍت العوائد من النشاط السياسي؟(، وىو يف ذات الوقت  التوزيع

 .وبرم اجملتمع من القدرات احملتملة ؽبذه الفئة واليت تتنوع تشكيلتها االجتماعية والثقافية والعلمية
أما بالنسبة للمعطيات الثقافية و االجتماعية السائدة، اليت قد تعوق سبكُت اعبالية سياسيا، فإهنا تفرض    

علينا التأمل دبعمق، للبحث عن إجابات تبدو سهلة ألسئلة صعبة، ومنها: ىل ما تعاين منو اعبالية تعاين منو 
يف ىذه األمور، وإال كان حديثا  " نوعية المواطنة"ث عنوحدىا، أم يعاين منو اؼبواطنون عموما، وبالتارل فال حدي

مغلوطا؟، وكذلك "ما األورل بالرعاية" رفع الظلم أم ربقيق العدل، وىل اعبالية ىي اؼبضطهدة الوحيدة يف اجملتمع، 
وىل ىي مضطهدة ألهنا تعيش خارج حدود الدولة ، وبالتارل فاألحرى درء الضرر أوذل من جلب النفع؟ 

 فقضايا مشاركة اعبالية يف اغبياة العامة قضايا سياسية ال فئوية.باختصار 
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وإذا كان اغبق يف اؼبواطنة ، وبالتارل ربمل اؼبسؤولية يف إدارة الشؤون العامة للبالد، ال يتحقق إال باؼبشاركة 
سة الديبقراطية يف السياسية دبعناىا الواسع لتحقيق اؽبدف اؼبنشود، وىو اؼبشاركة يف صنع القرار قيدا على اؼبمار 

اجملتمع، لذا فمن خالل رصد هتميش اعبالية سياسيا من واقع مشاركتها يف اؼبؤسسات ذات الصلة بصنع القرار 
 يبكن رسم صورة واقعية عن مدى مشاركة اعبالية يف اغبياة العامة.

ة يف أدبيات التنمية ويرى بعض اؼبراقبُت من مؤسسات اجملتمع اؼبدين أن قرار إدخال مفهومي اؽبجرة واعبالي
احمللية، وبرغم ارتباطهما دبا قامت بو مؤسسات الدولة اؼبختلفة واؼبؤسسات الغَت حكومية من جهود حثيثة، إال 
أنو يبقى نوعا من الديكور والزخرفة، اليت تالءم العنصر إلظهار أن الدولة تتبع اغبداثة واغبضارة، وتتماشى مع 

آخرون أن السعي لتقدم ورقي اجملتمع يستلزم إعطاء اعباليات  حقوقها، ركب التطور البشري، يف حُت يرى 
واعتبارىا جزا من اؼبواطنُت القاطنُت بالدولة االم، فقد أصبحت ضرورة حيوية للتغلب على إرىاصات العنصرية، 

واآلليات  والتخلص من إرث قدًن مت فيو تغييب اعبالية وعزؽبا عن ركب التطور، وذلك من خالل ازباذ التدابَت
القابلة للتنفيذ واؼبقبولة ؾبتمعيا لدفع اعبالية لكسر حاجز اػبوف والًتدد، وىو اػبطوة األوذل عن طريق دؾبها يف 

 بيئتها وؾبتمعها.
نطرح ؾبموعة من اغبلول واالقًتاحات اؼبوجهة للعديد من  أنوعليو سنحاول من خالل ىدا اؼببحث 

اؼبنظمات الدولية، واقًتاحات موجهة للجالية  إذل، باإلضافة ة والفرنسية: اغبكومتُت اعبزائرياعبهات دبا فيها
 بصفة خاصة، وذلك من خالل ما يلي اعبزائرية بصفة عامة، واؼبقيمة يف فرنسا 

 كافة العقبات على المستوى القانوني والسياسي  وإزالةمفهومي الهجرة والجالية  إدماج 8األولالمطلب 

السياسية دورا بالغ األنبية يف تفعيل مشاركة اعبالية اعبزائرية سياسيا، باعتبارىا من تؤدي العوامل القانونية و 
 العوامل الرئيسية اليت تندرج ضمنها العوامل األخرى. وسوف نتناول ىذا العنصر يف الفرعُت اؼبواليُت:

 تفعيل المشاركة السياسية للجالية  الجزائرية على المستوى القانوني 8األولالفرع 

ؾبتمعية تتصلب مستوى التقدم  قضية ىياعبزائرية قضية خاصة بل اعبالية اعتبار قضية  يبكن ال
 قانونية شكلية،اؼبسألة ليست ؾبرد مساواة  أن كما .فبيزةعالقة جدلية  يفوتؤثر فيو  بو تتأثر االجتماعي الكائن،

 ينصب مازالاؼبرحلة الراىنة عنوان  نكا إذا .دبواطنتها اؼبشكلة ىي وعي اعبالية ألن حق التصويت، منحها مثل
 يف تعٍت بل ،تطوير اؼبستوى اؼبادي فقطتعٍت  ال التنمية فإن ،عدة عقود منذ شأنو ىو كما ،قضية التنمية على

 .كتنمية بشرية  ىنا تكون لن وإال ،واالقتصادية واالجتماعية حريتو السياسية ليمارسربرير اإلنسان  نفسو الوقت
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 ضرورة وطنيةكدورىا يف اجملتمع  ل ستهاذلك من اجل فبار و  منو، مفر ال أمر اعبالية العقبات عن رفع إن
 مثل ،إذل األمام بالتنمية تدفع قيم بنيل خاص اىتمامإبالء  من البد اإلنسانية التنمية ولتعزيز وقومية وإنسانية.

فئة  تشمل إذ فاضحاً  نقصاناً السياسية ناقصة  اؼبواطنة واغبقوق حقوق وستظل .مراعاة حقوق اعبالية واحتياجاهتا
 برناؾبا حسب الصاحل للحكمقراءة بسيطة  أن كما .القانونية فقطالنصوص  يف الاؼبمارسة الفعلية  اؼبهاجرين يف

للجاليات  يتاح حيث اؼبساواة، إذل واؼبساءلة والشفافية اؼبشاركة عن فضالً  أنو يًتكز يالحظ اإلمبائي اؼبتحدة ألمم
.وضبايتو رفاىيتهم لتحسُت الفرص

1
 

و تعتمد مراجعة القوانُت اعتماد اؼبرجعية اإلنسانية، وكل اؼببادئ اليت أقرهتا اؼبنظومة الدولية عند إصدار  
االتفاقيات الدولية يكتسي مبدأ اؼبساواة عند وضع القوانُت احمللية صبغة بالغة األنبية، نظرا العتماده اؼبختلف من 

 عبزائري، ونظرا للنتائج اؼبتصلة بو فيما يتعلق حبقوق اعبالية.قبل اؼبشرع ا
وبالرغم من أن الدستور اعبزائري جاء ليؤكد على مبدأ اؼبساواة أمام القانون عبميع اؼبواطنُت إذ ال هبوز 

أ قيمة التمييز ألي سبب كان، إال أنو ولتحقيق اؼبساواة بُت اؼبواطنُت داخل الدولة وخارجها، وإكساء ىذا اؼببد
دستورية أقوى من القانون، البد من إعادة النظر يف الفصول اؼبتعلقة هبذا اؼببدأ يف الدستور اعبزائري، للتنصيص 
عليو بصفة ال تًتك ؾبال للشك، وبوصفو قيمة ىامة ومنفردة، وذلك حىت نتمكن من اؼبطالبة باحًتامو من قبل 

 .2اعبهات اؼبختصة وخاصة عند وضع القوانُت
بكافة اغبقوق اؼبعًتف هبا لإلنسان، وليس  للجالية وحدة حقوق اإلنسان للجالية االعًتافتتطلب 

االعًتاف بأجزاء من ىذه اغبقوق. فالقول بأن حقوق اإلنسان كيان موحد تؤسس على عدم ذبزئة ىذه اغبقوق 
نون االنتخاب والًتشح وعدم تقييدىا. وىذا ما يتطلب مراجعة كل القوانُت اؼبعمول هبا يف اعبزائر، وخاصة قا

. ولتحقيق اؼبساواة بُت اؼبواطنُت البد من تفادي النقائص، اليت الزالت سبيز 3حيث هبب ان يقوم على اؼبساواة
 بعض القوانُت اعبزائرية، واليت تقوم على مفهوم ؿبدود جدا للمساواة، وىي اؼبساواة اؼبقيدة باجملاالت.

                                      
 .99(،ص 2005 القاىرة: حزيران)زات واآلفاقاإلنجا،2015 ورشة العمل العربية حول األىداف التنموية لأللفية كبو العام -1
www.balagh.com/women/hqop/14-06-نقال عن اؼبوقع اإلليكًتوين: ، حكيمة الشاوين ، "حقوق اعبالية يف الدساتَت العربية" -2

2005 (22-04-2017.) 
 .67ص( ،2004القاىرة: اؼبركز اؼبصري غبقوق اؼبرأة، قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين االحوال الشخصية )هناد أبو القمصان ،  3

http://www.balagh.com/women/hqop/14-06-2005
http://www.balagh.com/women/hqop/14-06-2005
http://www.balagh.com/women/hqop/14-06-2005
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التوصيات واليت من شأهنا اغبد من ظاىرة العزوف السياسي  من خالل ما سبق يبكن اقًتاح ؾبموعة من
وال يبكن اغبديث عن  ،للجالية اعبزائرية يف فرنسا وإشراكها يف اغبياة السياسية باعتبارىا جزء من الدولة اعبزائرية

 :اال من خالل ربقيق ما يلي مدى مواطنة اعبالية
 وىرية ضمن اإلطار الدستوري الوطٍت وإنفاذ تلك ينبغي اعتماد تشريعات شاملة لدمج مبدأ اؼبساواة اعب

التشريعات ورصدىا. كما ينبغي إلغاء التشريعات التمييزية وحظر صبيع أشكال التمييز، دبا يف ذلك التمييز اؼبتعدد 
ذل واؼبتقاطع، يف اغبياة العامة واػباصة، وكفالة وصول فعال إذل العدالة عبميع من كانوا عرضة للتمييز. باإلضافة ا

ازباذ خطوات للتصديق على اؼبعاىدات الدولية غبقوق اإلنسان وتنفيذىا، دبا فيها اؼبعاىدات اؼبقًتنة بآليات 
 التماس أو تظلم فردي، وضمان تفعيل ىذه اؼبعاىدات يف القوانُت الوطنية اعبزائرية.

 على اؼببادئ اؼبتعلقة دبركز  ينبغي تقدًن الدعم إلنشاء مؤسسات وطنية مستقلة غبقوق اإلنسان تقوم
اؼبؤسسات الدولية لتعزيز وضباية حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(. كما هبب أن تكون اؼبؤسسات الوطنية غبقوق 
اإلنسان ـبتصة يف تلقي الشكاوى وتقدًن توصيات تشريعية وسياساتية واالضطالع بأنشطة رصد وتوعية فيما 

 التمييز اؼبتعدد واؼبتقاطع، يف كل مناحي اغبياة العامة واػباصة. يتصل جبميع أشكال التمييز دبا يف ذلك 
  ينبغي سّن تشريعات لتشجيع وسائل اإلعالم على تقدًن خدمات مستقلة وتعددية ولضمان قدرة الصحفيُت

 باإلضافة اذل اعبالية.واؼبدافعُت عن حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع اؼبدين على العمل حبرية للدفاع عن حقوق 
ضرورة مراجعة اؼبتطلبات اإلدارية اؼبتصلة بتسجيل منظمات اجملتمع اؼبدين وسبويلها وتنظيم التجمعات السلمية 
وغَت ذلك من األنشطة اؼبرتبطة دبمارسة حقوق اؼبشاركة السياسية والعامة للجالية ، لضمان خلو تلك اؼبتطلبات 

 اؼبشاركة يف الشؤون العامة.  من التمييز وعدم فرضها قيوداً مفرطة على التمتع حبقوق

  ينبغي إشراك السياسيُت واؼبرشحُت لتقلد وظائف عامة واؼبرشحُت للربؼبان من اؼبؤسسات العامة من أجل
ربسُت الوعي والنقاش بشأن اؼبساواة وحقوق اإلنسان وصياغة السياسات والتشريعات الشاملة واليت ال تعمل على 

 هتميش اعبالية.
  اؼبنابر الدولية اؼبوجودة لتعزيز حقوق اؼبشاركة السياسية والعامة للجالية على قدم اؼبساواة، ينبغي دعم وتعزيز

من قبيل اؼبنتدى الدائم اؼبعٍت بقضايا الشعوب األصلية، واؼبنتدى اؼبعٍت بقضايا اعباليات، واؼبنتدى العاؼبي 
فيذ توصيات ىذه اؼبنتديات بشأن اؼبشاركة للديبقراطية. وينبغي أن تسعى الدولة واعبهات اؼبعنية األخرى إذل تن

 السياسية والعامة للجالية على قدم اؼبساواة.
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  ينبغي وضع اسًتاتيجيات ؿبددة لتعزيز واحًتام حقوق اؼبشاركة السياسية والعامة على قدم اؼبساواة يف كما
كز من باب األولوية على التعاون إطار الربامج الدولية للتعاون واؼبساعدة، وينبغي أن تكون ىذه الربامج شاملة وتر 

1اعبالية الوطنية. أفرادمع 
 

 .على الدولة اعبزائرية توفَت اغبماية القانونية الفعلية لرعاياىا باػبارج، خاصة اؼبوجودين بفرنسا 

 .على الدولة اعبزائرية مراجعة االتفاقيات الدولية اػباصة باؽبجرة واؼبهاجرين 

  النظر يف قانون التأشَتة  إعادةاعبزائر، من خالل  إذلالوطن الذين وبملون جنسية فرنسية  أبناءتسهيل دخول
 للجزائريُت اؼبتجنسُت بغَت اعبنسية اعبزائرية.

  مراجعتها من جانب  أعيد،واليت 1960سنة  أبرمتاليت  األشخاصربيُت ومراجعة اتفاقية تنقل
 واحد)اعبانب الفرنسي فقط(.

 وعناصر  ألفرادالنظر يف اؼبنظومة القانونية التشريعية ،خاصة يف ما يتعلق بقانون االنتخاب اؼبوجو  إعادة
 .أوسعاعبالية اعبزائرية يف اػبارج، دبا وبقق مشاركة سياسية 

 تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية على المستوى السياسي 8الثانيالفرع 
سياسة باؼبعٌت الشامل للكلمة، ليس كجزء من "سياسة وطنية للجالية"،  من اؼبهم اليوم أن يكون لدينا

اليت قد توضع للتنمية  اإلسًتاتيجيةوطنية للجالية، مثل السياسات  إسًتاتيجيةالسياسة بل وضع سياسة عامة أو 
ا بأنبية السياسية مثال، فال شك يف أن ؿبورية دور اغبكومات يف وضع سياسة وطنية للجالية، نابع من إيباهن

 ومكانة جاليتها اؼبقيمة يف اػبارج تكون ىذه السياسة الوطنية قد مست صبيع جوانب اغبياة للجالية.
 تمكين الجالية سياسيا8 -أوال

 ويبكن مالحظة ثالث مدارس أساسية يف النظر إذل موضوع سبكُت اعبالية: 
 المدرسة المثالية8 -أ

وترى أن مشاكل اعبالية ىي مشاكل اجملتمع، وبالتارل فإن سبكُت اعبالية يأيت يف إطار سبكُت اجملتمع. ويف 
أما اؼبرض ، sympotoنظر ىذه اؼبدرسة فإن البفاض مستوى اؼبشاركة السياسية عند اعبالية ىو ؾبرد العرض 

اذ "سيادة القانون"، أي تدين فهو تأخر مستوى تطور اؼبؤسسات السياسية، وىشاشة مؤسسات صنع وإنف
 مستوى اغبكمانية يف بناء السلطة، وعملية صنع السياسية وازباذ القرار.

                                      
1- Guidance Note of the Secretary-General on Racial Discrimination and the Protection of 

Minorities, March 2013. 
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وحسب ىذه النظرية فإن قدرة اعبالية ومكانتها دل تفهم جيدا، وأن اعبالية قادرة على االنطالق وريادة 
 خ اغباضن للجالية.النهضة إذا ما تغَتت البيئة اغباكمة لسلوكها وتفعيل قدرهتا، أي اؼبنا 

كما ترى ىذه اؼبدرسة أيضا، أنو من غَت الضروري "حصحصة" الديبقراطية، باغبديث عن األنشطة اليت 
تسمى "التمييز اإلهبايب" للجالية، فاألىم ىو إصالح مؤسسات اغبكم، لتكون جيدة، من خالل سيادة القانون 

 ومبادئ الشفافية.
 المدرسة النفعية8 -ب 

اعبالية زبتلف عن مشاكل اجملتمع، وأهنا ال ترتبط مباشرة دبستوى اغبكم اعبيد، ويًتتب ترى أن مشاكل 
تريد االنضمام إذل سوق  اعباليةعلى تلك النظرة إعطاء األولوية للخدمات اؼبوجهة للجالية، والقول بأن 

ة يف الصيد، طاؼبا لن االستثمار، وليس االنضمام إذل األحزاب )على طريقة: سأعطيك ظبكة، فال تعبأ باؼبشارك
 (.!تتعلم الصيد فلن يؤثر كالمك حول قرارايت

ويًتتب على ىذه النظرة النفعية لتمكُت اعبالية أن اؼبرء سيواجو معضلة علمية وسياسية، تضطره إذل 
اؼبفاضلة بُت أىداف متكاملة للسياسات العامة )أولوية مواجهة البطالة يف مواجهة أولوية اإلصالح السياسي، 

ثال(، ويف ىذه اغبالة يتم القبول هبامش "ضيق" من اغبريات واؼبشاركة السياسية، باعتبار أن ىذا اؽبامش سوف م
كتوفَت   -يتسع بعد البفاض حدة اؼبشكلة االقتصادية، وعند توافر اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتلبية احتياجات اعبالية

 يض يف اغبريات بالتحسن يف اػبدمات.من اػبدمات، ويتم الًتويج لثقافة تقا  -السكن مثال
 المدرسة النخبوية8 -ج 

ترى أن لدينا ما يكفي من الديبقراطية، وأن شعارنا هبب أن يكون "التغيَت قبل التمكُت"، ألننا كبتاج أوال 
لتغيَت ثقافة اعبالية حىت تستوعب زيادة مساحة الديبقراطية واغبريات وتستأىل التمكُت، وتكون قادرة على 

 اكثر للمعٌت اغبقيقي للمواطنة. وإدراك، من خالل فهم وصول إذل مواقع الريادةال
وىذه النظرة النخبوية غالبا ما تكون تكنوقراطية أيضا، ألهنا ترادف بُت "التمكُت والتعيُت"، فتقوم بإعادة 

ثل الزعم بأن تعيُت بضعة على اغبالة النوعية، م –غَت دالة غالبا  –تعريف مفهوم سبكُت اعبالية إذل مؤشرات كمية 
وزراء من اعبالية داللة كافية وقاطعة على ربقيق التمكُت السياسي للجالية ككل، أو القول بأن "اػبطاب 
السياسي يؤكد على مشاركة اعبالية، أما اجملتمع فهو ال يستوعب ىذا اػبطاب ...". أو "أن إنشاء ؾبالس للجالية 

 دث باظبها ".حيث ال وبق بعد ذلك ألي أحد أن يتح
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 نظرة بديلة مقترحة8 -د 
النظرة البديلة ىنا تتعامل مع مفهوم سبكُت اعبالية سياسيا بدون أحكام مسبقة، ولكن من خالل األسس 

 التالية:
  البعد عن التعميمات بدون معرفة اغبقائق، واستخدام التفكَت العلمي، وؽبذا ؿبتاج إذل استثمار ىام يف

وإجراء البحوث حول اعبالية، قبل ازباذ قرار بشأن سبكينها، وببساطة فالنظرة اؼبقًتحة أنشطة صبع البيانات، 
تتطلب إعداد مسح شامل حول أوضاع اعبالية تكون ىي األساس يف االنطالق إذل األساليب اؼبناسبة واألكثر 

شريكة يف عمليات اإلصالح  فاعلية يف عملية سبكُت اعبالية، وتفعيل دورىا يف اغبياة السياسية، وأيضا باعتبارىا
 السياسي والتنمية السياسية. ومن اؼبهم أن يزودنا ىذا اؼبسح بإجابات عن أسئلة ؿبورية، مثل:

o  ،ماذا نعرف عن اعبالية عموما، وموقعها على اػبريطة السياسية أو أجندة وسياسات اإلصالح السياسي
 جزءا من اغبل؟ وإذل أي مدى تعترب اعبالية جزءا من اؼبشكلة أو كيف تصبح

o )ما نسبة مشاركة اعبالية اعبزائرية كناخبة يف االنتخابات )الربؼبانية والرئاسية 

o  ما حجم عضوية اعبالية اعبزائرية وسبثيلها يف األحزاب السياسية، والنقابات اؼبهنية والعمالية، واعبمعيات
 األىلية، ومنظمات اجملتمع اؼبدين، والنوادي االجتماعية...؟.

o  التشابو واالختالف بُت الدور السياسي للجالية واؼبواطنُت اؼبقيمُت باعبزائر؟ما ىو 

o .وما ىي اإلحصاءات اؼبتوافرة حول نسبة مشاركة اعبالية اعبزائرية يف مواقع صنع القرار اؼبختلفة؟ 

 وغَت ذلك من األسئلة اليت تتجاوز اإلحصاءات إذل التحليل، وىي ىامة أيضا. ومفتقدة، وقد ال تكفي
دراسات اغبالة أو التقديرات اعبزافية يف ىذا، ولن تكون كافية للباحث، وال حىت للمخطط الذي من اؼبفًتض أال 

ا. فهل اىتمت اغبكومة ببناء قواعد بيانات ه، إال بعد معرفتو الدقيقة واغبقيقية بأوضاعاعبالية يضع سياسة بشأن
على استخراج ىذه اؼبادة اؼبعلوماتية احملورية؟ فعلى سبيل  للجالية، أو راجعت طرق ومباذج صبع البيانات لتعيننا

اؼبثال، من يستطيع معرفة نسبة مشاركة اعبالية يف االنتخابات، أو حىت عضويتها يف األحزاب السياسية إال إذا  
 .1كانت لدينا الرغبة يف إعداد قواعد بيانات، "صديقة للجالية" ؟

 ،"وال يتحدث غَتىم عنهم، ربقيقا لفكرة العدالة القانونية،  أن "أصحاب اؼبصلحة يتحدثون عن أنفسهم
ودبا يسري حبق اعبالية أيضا. هبذا اؼبعٌت، كبتاج إذل إتاحة فرصة الولوج إذل مواقع صنع القرار أمام اعبالية اعبزائرية 

                                      
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية صابر بلول، "التمكُت السياسي للجالية العربية بُت القرارات والتوجهات الدولية والواقع"،  -1

 .670-669(، ص ص.2009، )25اجمللد  ،2009والقانونية،
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، تتصل باعبالية اؼبقيمة باؼبهجر، ونقل اؼبعلومات واالتصال ثنائي االذباه، فبا يتطلب وجود مراكز استطالع رأي
 .1مباشرة وتكون مستقلة

  إدراك الفارق بُت التمكُت من ناحية واؼبشاركة من ناحية أخرى. أي أن التمكُت "حق اعبالية وواجب على
الدولة"، وىو يؤثر أيضا يف كونو "واجبا على اعبالية وحق للدولة عليها". وتتضح عالقة التأثَت اؼبتبادل بُت اغبق 

عل التصاعدي بُت اؼبمارسة والوعي. فاؼبقًتح ىو عدم ربط اؼبشاركة، وزيادهتا بدرجة التمكُت أو والواجب يف التفا
ىي أحد العناصر اؽبامة والداعمة لفكرة  –كحق وواجب أيضا   –توقف أحدنبا على اآلخر، فاؼبشاركة الفعالة 

 .2ا األكثر قدرة يف التعبَت عن ذلكالتمكُت السياسي، فعلى اعبالية ان تدافع على مطالبها، وعرض متطلباهتا أيض

 قلة  على الضوءاعبزائر ىي الدولة الوحيدة اليت تسلط  أن ذلك  اؽبجرة، عن البيانات صبع طريقة ربسُت
 بإنشاءربديد إشكالية اؽبجرة وذلك  إذليشار أوال إذل اغباجة  اؼبذكورة، األولوياتفضمن  .اؽبجرة عنالبيانات 

 . مؤشرات اؽبجرة معرفة إتقان لخالاؽبجرة من  عن البيانات ىيئة يقظة وآلية عبمع 

  التدرجية والشمول يف سياسات التمكُت السياسي. أي أنو ال هبب وضع النتائج قبل معرفة اؼبقدمات، ومن
مث ال يصلح أن لبتزل التمكُت )كظاىرة نوعية( يف مساحة "حصة اعبالية" يف اؽبياكل السياسية واإلدارية كمؤشر 

من أجل القفز على اؼبقدمات، بالقول بأن التمكُت ربقق بتخصيص حقائب وزارية لعناصر من اعبالية  رقمي
اعبزائرية يف اػبارج، كما ال يصلح أيضا القول بأن سبكُت اعبالية لن يتحقق مطلقا طاؼبا ال تشغل نصف اغبقائب، 

ن يتحقق التمكُت لن ربصل على شيء فسياسات باعتبارىا "ؾبتمع ثاين للدولة"، فمثال: إذا انتظرت اعبالية إذل أ
التمكُت كأحد العناصر من أجل التنمية السياسية واإلصالح يتميز بالتدرجية النسبية، فليس من اؼبعقول أن 

 3.اعباليةتتحقق التنمية بصورة شاملة بُت عشية وضحاىا. ونفس األمر بالنسبة لتمكُت 
 مفهومي الهجرة والجالية في المؤسسات8 وإدماج8 تعميم ثانيا

اؽبجرة واعبالية يف اؼبؤسسات أحد الوسائل اؼبفضلة والضرورية للمساعدة على  وإدماجيعترب مفهوم تعميم 
التغيَت. وىو يعٍت إضفاء الطابع الرظبي اؼبؤسسايت على مبدأ أو توصية أو سياسية ، حيث انو على اغبكومة 

زبص اعبالية الوطنية  بذاهتاقائمة  وزارةاليتها ، كضرورة استحداث جبليت هتتم بالنهوض اعبزائرية إنشاء اؽبياكل ا

                                      
التمكين السياسي للنساء خطوة ضرورية نحو بية: حفيظة شقَت ، "التمكُت السياسي للمرأة يف تونس"، اؼبنتدى الديبقراطي األول للمرأة العر  -1

 .43، ص.2004كانون األول   31-11، صنعاء اإلصالح السياسي في الوطن العربي
 .22مرجع سبق ذكره، ص.، 5093ورشة العمل العربية األىداف حول التنموية لأللفية نحو العام " -2
 .) بتصرف(218واطف مومن ، مرجع سبق ذكره، صع -3
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اؼبقيمة يف اػبارج باعتبارىا جزا ال يتجزأ من ابناء ىذا الوطن لكون ان وزارة اػبارجية كهيئة دبلوماسية حباجة ؼبن 
ىا اؼبتزايد فضال عن كوهنا سبثل خزانا ىاما يسندىا يف التكفل بانشغاالت اعبالية  اعبزائرية يف اػبارج نظرا لعدد

 لدعم االقتصاد الوطٍت. 
وهتدف عملية تعميم مفهومي اؽبجرة واعبالية يف اؼبؤسسات، إذل إعادة توازن عالقات القوة بُت اعبزائريُت 
داخل وخارج الوطن. من خالل تصميم الربامج واؼبشاريع، حبيث تأخذ بعُت االعتبار احتياجات اعبالية 

مشاركتها يف ـبتلف مراحل التخطيط، واستفادهتا من عائدات ىذه الربامج واؼبشاريع، وذلك لضمان عدم التمييز و 
 وتكافؤ الفرص بُت اؼبواطنُت.

وتتمثل عناصر عملية تعميم وادماج مفهومي اؽبجرة واعبالية يف اؼبؤسسات يف ؾبموعة من العناصر اؼبًتابطة 
ىذه الشبكة ضمن ؾبموعة من الشبكات األصغر،  "كارولين ليفي"وضعت . وقد 1فيما بينها على شكل شبكة

 يضم كل منها عددا من العناصر.
 :2تتكون من العناصر الثالث التاليةفالشبكة األولى 

 ذبارب اؼبواطنُت يف الداخل واػبارج وخرباهتم وفهمهم الواقع الذي يعيشونو. .1

 ضغط الدوائر السياسية. .2

ة القائمة الذي يتناول سبثيل اعبالية يف البٌت السياسية ومدى سبثيل مصاحل التمثيل يف البٌت السياسي .3
 اؼبواطنُت داخل وخارج الوطن.

إن توثيق الروابط بُت العناصر الثالث مهم وضروري الستدامة التغيَت، كما أن ذبارب اؼبواطنُت يف الداخل 
بضغط الدوائر السياسية عرب التحريك، وىذا يتم من واػبارج وخرباهتم وفهمهم الواقع الذي يعيشونو، كلها متصلة 

خالل رفع مستوى الوعي بقضايا اؽبجرة على الصعيدين اجملتمعي والسياسي عرب فبارسة الضغط يف اؽبياكل 
 التمثيلية السياسية.

 

                                      
مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فاعلية آليات النهوض  االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اآلسكوا(،  اللجنة -1

 .9(،ص.2007)نيويورك: األمم اؼبتحدة،  بالمرأة
2-Levy Creran, The process of institutionalizing gender in plicy planning (The WEB of 

institutionalization, March 1996), p.11. 



 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
033 

 

 

 
 

: فتجدر اإلشارة إذل أن مثلث الروابط السابق يتشابك مع مثلث آخر الشبكة الثانيةأما يف ما يتعلق بعناصر 
يف اجملال السياسي. فيجب أن تنتهي عمليتا الضغط والتكتل اللتان تقوم هبما الدوائر السياسية ذباه اؽبياكل 

م سياسي يعترب مفتاح أي تغيَت يف اؼبناخ السياسي. ويبكن سبثيل ىذه الشبكة على التمثيلية السياسية، إذل التزا
 :1النحو التارل

 

 

 

 
 

 إن االلتزام السياسي، على أنبيتو، غَت كاف وهبب أن يًتجم خبلق مصادر تدعم ىذه السياسات، ومن تربز 

 الشبكةعناصر 
 :2وىي الثالثة

 اؼبوارد واؼبصادر.  -1

 ربديد مركز اؼبسؤولية. -2

 رسم السياسات والتخطيط. -3

                                      
 214عواطف مومن ،مرجع سبق ذكره، ص  -1

2-Moser Carole,"gender planning in the third world, meeting practical and strategic 

needs",world development , 1989, p182. 

 اؽبياكل التمثيلية السياسية ضغط الدوائر السياسية

وخارجو وفهمهم ذبارب وخربات اؼبواطنُت داخل الوطن 

 لواقعهم

التزام 

سياسي
 ضغط الدوائر السياسية ضغط الدوائر السياسية

 ذبارب وخربات اؼبواطنُت داخل وخارج الوطن وفهمهم للواقع



 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
033 

 

 

 

 

 

 

 

 فيما بينها شبكة أخرى. وىذه العناصر ىي: الرابعةالشبكةويقودنا بدوره إذل عناصر جديدة يف 

 تطوير اؼبالك وتأىيلو.  -01

 اإلجراءات. -02

 منهجيات العمل. -03

 الربامج واؼبشاريع.تنفيذ  -04

 ويضاف إذل ما سبق العنصران التاليان:

 البحوث.  -1

 بناء النظريات وتطويرىا. -2

 :1استنادا إذل ما تقدم، تصبح شبكة تعميم منظور اؽبجرة واعبالية على الشكل اآليت

 

 
                                      

1- Levy caren, op, cit, p p.13-14. 

 اؼبصادر موقع اؼبسؤولية

 التزام سياسي السياسات واػبطط

 اؽبياكل التمثيلية الدوائر السياسية ضغط

ذبارب وخرباهتم اؼبواطنُت داخل وخارج الوطن 

وفهمهم للواقع
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 للنهوض بالجالية8 ثالثا8 زيادة إنشاء أجهزة وطنية

واليت تعمل كوحدة مركزية لتنسيق السياسات داخل اغبكومة. وتتمثل مهمتها األساسية يف دعم عملية 
 إدماج منظور اؼبساواة اؼبواطنُت يف الداخل واػبرج يف التيار الرئيسي لكافة ؾباالت السياسة على نطاق اغبكومة.

ي بدور ؿبفز فيما يتعلق بإدماج منظور مراعاة اؼبهاجرين وتقوم ىذه األجهزة الوطنية على الصعيد اغبكوم
يف كافة الربامج والسياسات، لكنها ال تتدخل بالضرورة كوكاالت منفذة، ومن ىنا يتبُت أن ىذه األجهزة تضطلع 
يف األساس بدور سياسي زبطيطي، وتقوم دبتابعة تنفيذ ىذه السياسات وقياس مدى تأثَتىا على أوضاع اعبالية، 

أهنا تستطيع أن زبتار أحيانا تنفيذ الربامج وتنسيقها بنفسها من أجل الوقوف على مدى ربقيقها لألىداف  إال
ويف ىذا نقًتح مثال استحداث دار للجالية عرب صبيع واليات  اؼبرجوة، واعتبارىا كربامج ريادية يبكن االقتداء هبا.

 من اجل طرح مشاكل. تعترب جد قليلةالوطن مكان اؼبداومات الربؼبانية واليت 
 1يف اؼبهجر أبنائهاو  األموانشغاالت اعبالية الوطنية يف اػبارج وبناء جسر تواصل بُت البلد 

 :آليتاكما سبق نقًتح كذلك بعض التوصيات  يف اجملال السياسي   إذل باإلضافة

                                      
 .04(،ص 2018مارس  27)اعبزائر: الثالثاء جريدة االحرارذ، "العمري عريف يقًتح استحداث وزارة خاصة باعبالية اعبزائرية باػبارج"، ؾبيد  -1

 اؼبصادر موقع اؼبسؤولية 

 التزام سياسي السياسات واػبطط اإلجراءات

 اؽبياكل التمثيلية السياسية ضغط الدوائر السياسية كادرتطوير  

ذبارب وخربات اؼبواطنُت  تنفيذ برامج ومشاريع  تطوير منهاج عمل

داخل وخارج الوطن وفهمهم 

للواقع
 البحوث بناء وتطوير النظريات 
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  السريعة اليت وضع سياسات واسًتاتيجيات جديدة للهجرة والتنمية  تتناسب مع اؼبستجدات واؼبتغَتات
ربدث يف ظل العوؼبة وما تفرضو على الدولة من ضغوط وقيود، وخصوصا" سياسات اؽبجرة اعبزائرية اذل فرنسا" 

 متمثل يف تطوير إطار قانوين ذو بعد تنموي.
 على  وقادرة فاعلة ضغط صباعات فرنسا، وتكويناؼبؤثرة يف  القيادية اؼبواقع يف اعبزائريُت وجود اؼبهاجرين دعم

 باعبالية اعبزائرية. للقضايا اؼبتعلقة داعمة مواقف وخلق اؼبهجر، سياسات دول يفالتأثَت 
 الشبكات اليت وىي اؼبهاجرين، بتأطَت اؼبكلفة اؼبدين( )اجملتمع  اؼبستقلة اعبمعوية الشبكات ودعم تطوير 

 أكثر ربفيزىم هبدف وتقويتها األصليبلدىم  مع اؼبهاجرينعلى روابط  واغبفاظ والتحسيسمهمة التوعية  ستتوذل
 .)اعبزائر( األصليبلدىم  تنمية يف اؼبسانبة على

 ؽبذا الشكل  ، ؼبااؽبجرة والتنمية بُت التنسيق ؾبال يف "الالمركزي التعاون" ودعم احمللية، اعبماعات دور تفعيل
 اؽبجرة ىي أساس للظاىرة أنعلى اعتبار  وتعظيم مكتسباهتا، اؼبختلفة أثارىا وتسيَتإدارة اؽبجرة  على قدرة من

 ."اؽبجرة ترافق اليت والفرص التحوالت تواجو اليت األوذل اعببهة"ىي احمللية اعبماعات ،وأن"ؿبلية-ؿبلية"

 حسبأبناء اؼبهاجرين  ذبمع األىلية اليت واعبمعيات األفراد خالل من واػبَتي التطوعي العمل تشجيع 
ل تلك اؼبتطوعُت، واستغال قوافل وتشجيع اؼبهجر، دول مؤسسات مع التفاعل اإلهبايب على وقدراهتم اىتماماهتم

1.النشاطات للدعاية والًتويج للقضايا اعبزائرية
 

كافة العقبات على المستوى االقتصادي   وإزالةمفهومي الهجرة والجالية  إدماجالمطلب الثاني8 
 واالجتماعي 

 عن دراسة بعيداً  القضية ىذه يف البحث يبكن فال اقتصادية اجتماعية، قضية ىي قضية اعبالية ؼبا كانت
 وفيها تتضافر بسيطة، وليست مركبة قضية ىي وسبكينها اعبالية اعبزائرية يف اػبارج قضية وألن .اجملتمع قضايا

 ىذه أىم من اغبل، ولعل مستحيل يبدو معقداً  وضعاً  لتشكل بعضاً  بعضها مع متفاعلة العوامل من ؾبموعة
االقتصادية واالجتماعية واليت البد من النظر فيها وحلها من اجل اغبديث عن مشاركة سياسية  العوامل العوامل،

 ىادفة ويف اؼبستوى اؼبطلوب .

                                      
 .237صاحل زياين ومنَت مباركية ،مرجع سبق ذكره ،ص  -1
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اغبوافز اليت تقدمها للجالية  أىمتبقى  السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة اعبزائرية من ومن ىنا  
 .األمربس فيها اعبالية دبكانتها الطبيعية داخل وطنها  أوسععلى مشاركة سياسية اعبزائرية من اجل اغبصول 

 سنعاجل ىذا اؼبطلب من خالل الفرعُت اؼبواليُت:
 تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية على المستوى االقتصادي 8األولالفرع 

إن دخول اعبالية اعبزائرية ؾبال النشاط االقتصادي ومسانبتها يف عملية اإلنتاج يسهم يف ربررىا 
االقتصادي، وىذا بدوره ينمي عندىا الثقة بالنفس، والشعور بكياهنا. فاعبالية اؼبنخرطة يف النشاط االقتصادي يف 

 تكون عادة أكثر قدرة على اؼبشاركة يف ازباذ القرار. األموطنها 
لذلك سوف كباول من خالل ىذا الفرع القضاء على أىم تلك اؼبعوقات، من أجل وصول اعبالية اذل 

وىو اؼبشاركة يف اغبياة السياسية يف اعبزائر، و صنع وصياغة السياسة الوطنية، وذلك من خالل ما  األظبىاؽبدف 
 يلي:

  التمييز والفقر تحقيقا للمساواة منوال8 التحرر أ
ولعلو السبب الرئيسي يف  هود ؼبكافحة الفقر، ذلك أنو يضرب شرائح اجتماعية واسعة،هبب مواصلة اعب

اػبارج خاصة الدول الغنية منها. خاصة يف ظل تراجع أنظمة اغبماية االجتماعية، ويف ظل  إذلاؽبجرة اعبزائرية 
دا عن القدرة التنافسية. وعليو توسع اقتصاد السوق واالرتباط باألسواق اػبارجية. فيما يظل االقتصاد اعبزائري بعي

اعبالية، وكذلك من  أفراد وإشراكمن الضروري رسم سياسات ربفيزية لتشجيع اؼبؤسسات االقتصادية على توظيف 
 .1الضروري مضاعفة اعبهود لتمكُت اعبالية من القيام دببادرات اقتصادية يف إطار اؼبؤسسات الصغَتة أو متوسطة

مزرية يف الدول  أوضاعاويستند مفهوم ؿباربة الفقر إذل معاعبة مسائل اعبالية خاصة تلك اليت تعيش 
من خالل االىتمام بوضع اسًتاتيجيات حملاربة الفقر. وذلك من خالل حث اغبكومة على خلق فرص   ،اؼبستقبلة
عن طريق رؤوس  اإلشراكءا كان ىذا ااغبياة االقتصادية اعبزائرية سو  اؼبهاجرين يف األعمالرجال  وإشراكالعمل، 
 .2نقل اػبربات. أن األموال

                                      
 (.2000)بَتوت: تقرير إحصائي –المرأة والرجل في العالم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(،  -1
 (.1994)بَتوت:  9772تقرير التنمية البشرية لعام  برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، -2



 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
033 

أىداف متمثلة  أربعولتحسُت اؼبستوى االقتصادي للجالية والذي يعترب كمحفز للمشاركة السياسية، نقًتح 
 :1يف
 يرمي إذل ربسُت نفاذ النساء لعوامل اإلنتاج من خالل:الهدف األول8 -

 فاذ أفضل إذل التمويالت اؼبصرفية والقروض اػبفيفة )اؼبصغرة( وذبنيد االدخار.ن .09

 النفاذ إذل األمن العقاري يف إطار إعادة تنظيم اإلصالح العقاري. .05

 تزايد مشاركة اعبالية يف األنشطة اؼبدرة للدخل. .01

اؼبهاجرة، وذلك  األدمغة يتناول مكافحة البطالة وتدين التشغيل حملاربة اؽبجرة واستقطابالهدف الثاني8 -
 من خالل تشجيع:

 اؼبهٍت اؼبؤىل وتكييفو مع احتياجات السوق. تنمية التكوين .09

 .الصغرى اػباصة بأبناء اعبالية يف اؼبهجراغبث على إنشاء اؼبقاوالت  .05

 اعبالية يف الربامج ذات الكثافة العالية من اليد العاملة. أفرادتزايد مشاركة عناصر  .01

 اعبالية، عرب: أفراديرمي إذل تعزيز إنتاجية  الهدف الثالث8-
 ؿبو األمية الوظيفي، والتكوين اؼبستمر )رسكالج(، والتأطَت اؼبناسب )اإلرشاد والتعميم(. .09

 النفاذ إذل تقنيات وأدوات اإلنتاج اؼبالئمة. .05

 التشجيع والتوجيو كبو القطاعات اإلنتاجية الواعدة، ذات القيمة اؼبضافة العالية. .01

 ة من خربات ومهارات افراد اعبالية من خالل التكنولوجيات اعبديدة.االستفاد .02

 يرمي إذل ربسُت النفاذ إذل السوق، عرب السهر على:الهدف الرابع8 -

 التكوين يف ؾبال إنشاء وتنظيم وتسيَت اؼبقاوالت اػبفيفة والصغَتة. .09

 تعزيز القدرات يف ؾبال اإلرشاد من أجل إقامة اؼبشاريع. .05

 دعم البحث ورصد التمويالت.  .01

                                      
 .) بتصرف(21-20(، ص ص.2005)موريتانيا: 5006-5003االستراتيجية الوطنية للترقية النسوية  -1
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 ثانيا8 تمويل عناصر الجالية الجزائرية الناشطين في السياسة
غالبا ما يذكر االفتقار إذل التمويل واؼبسانبات العينية لتنظيم ضبالت تنافسية، من اغبواجز الشائعة اليت 

يون اعبزائريون يف اػبارج عن سبويل تعيق مشاركة اعبالية اعبزائرية يف السياسة، وغالبا ما يعجز الناشطون السياس
كل اغبزبية القائمة واعبهات احملًتفة، اليت ذبمع ا اغبمالت االنتخابية مثال  ، فبا يؤدي إذل إقصائها عن اؽبي

 .1التربعات ضمن األحزاب وشبكاهتا السياسية، فهي تواجو دائما سالح اؼبال
 :2طراف رئيسيةوعليو يبكن اغبديث عن عنصر اؼبال إذل قصره يف طبسة أ

وذلك عن طريق ضبط استخدام اؼبال يف االنتخابات، سواء كان ذلك دبعٌت مكافحة الرشاوي الدولة8  .09
االنتخابية، وحاالت الفساد اؼبارل يف إدارة العملية االنتخابية، أي دبعٌت مراقبة اإلنفاق، تطبيقا للقانون، وليس 

  فقط لتعزيز قدرة اعبالية على مواجهة سالح اؼبال.

سواء دبعٌت البحث عن وسائل غَت مالية ؼبواجهة سالح اؼبال، أو دبعٌت االعتماد على الجالية الجزائرية8  .05
الذات يف تدبَت" موازنة واقعية ومعقولة" ػبوض االنتخابات. حيث أن ازباذ قرار الًتشح يًتتب عليو تبعات مالية 

 ال هبب التهاون من شأهنا. -وغَتىا –

ؼبقتدرة" ماليا، دبعٌت أن االنتماء اغبزيب وااللتزام اغبزيب يقابلو دعم سياسي، وأيضا وخصوصا "ااألحزاب8  .01
 مارل، وبتاجو اؼبرشح" اغبزيب" داخل وخارج الوطن.

ويتسع نطاقو ليشمل اعبمعيات األىلية، كما يشمل اربادات 8 المجتمع المدني الداخلي والخارجي .02
االقتصاد واؼبال)مثل صبعيات رجال ونساء األعمال، وغرف التجارة...(، حيث أن التزام ىذه اؽبيئات بقضايا 
اعبالية، وجهدىا الكبَت يف التوعية والعمل الفكري واالجتماعي واػبَتي، وتقدًن القروض واؼبشروعات الصغَتة 

 )مثل مشروعات وبرامج الشباب،...(.  اعبالية ألفرادرة للدخل اؼبد

وأغلبها ىيئات دولية)إقليمية أو عاؼبية، ثنائية أو صباعية...(. حيث وبتاج األمر إذل  الهيئات المانحة8 .03
كرب مناقشة األطر اؼبشروعة اليت تسمح ؽبذه اؼبنظمات واؼببادرات الدولية بان تدعم اؼبًتشحُت اؼبهاجرين بشكل أ

من سبويل الربامج التدريبية واألحباث واؼبؤسبرات وندوات فكرية. والذي يربر التفكَت يف ىذا العنصر" الدورل" أمران، 
إذل  -غَت مشروطة أيضا –أوؽبما وجود سوابق يف تقدًن دعم مارل مباشر، وكثَت ما يكون يف شكل منح 

                                      
 ات يف السياسة"، رسالة إطالق النقاش اإللكًتوين، نقال عن اؼبوقع: "ملخص حول سبويل اؼبهاجرين الناشط -1

http://www.inknopolitics.org/mode/12672 (12/01/2017.) 
 .) بتصرف(5-3ص ص  ،(2009عمان: ملف خاص ) –المرأة والنشاط السياسي اؼبعهد العاؼبي للتضامن مع اؼبرأة،  -2

http://www.inknopolitics.org/mode/12672
http://www.inknopolitics.org/mode/12672
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عامة...(، وثانيتها تنوع صور الدعم اؼبارل اليت يبكن اؼبؤسسات الرظبية مباشرة)مثل الوزارات، واؼبشروعات ال
 دراستها والتأكد من مشروعيتها ومالمتها السياسية والديبلوماسية، مثل الدعم الفٍت والعيٍت... .

نستنتج أن سياستنا لتعزيز مشاركة اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف اؼبهجر، هبب ان تنطلق من اؼبمكن، وليس من 
فهناك دائما مقًتحات عديدة للتطور السياسي، وتشجيع اؼبشاركة السياسية للجالية، بعضها يكون اؼبستحيل. 

ؿبددا وفبكنا، سياسيا وعلميا)مثال: تطوير وربسُت نظام قيد الناخبُت...(، يف حُت يبدو بعضها مكلفا أو وبتاج 
فراد سبويل الدولة للحملة االنتخابية أل إذل جهد اكرب فبا يسمح بو الواقع)مثال: تطبيق التصويت اإللكًتوين، آو

تكلفة فبكن أن  وبأقلاعبالية مثال فقط(، فاؼبطلوب إذن، ىو أن نبدأ دبا ىو فبكن، وقابل للتحقيق يف أسرع وقت 
دبواطنتها وبالتارل ولوج عادل  وإقناعهايتحملها اجملتمع، حىت نبٍت على ما يتحقق، ونستطيع التأثَت يف ميول اعبالية 

 1اسة خاصة يف صوريت التصويت والًتشح.السي
 تعظيم التحويالت المالية للمهاجرين إستراتيجيةثالثا8 عناصر 

تستفيد وذبٍت فوائد ملموسة من  أن أرادتما  إذا أكثرتكون استباقية  أنهبب على اغبكومة  اعبزائرية    
وطنية للنهوض بأوضاع اعبالية اعبزائرية باؼبهجر وتقوية ارتباطها  إسًتاتيجيةلك من خالل تطوير ذاؼبغًتبُت و 

إذل مشاريع واستثمارات داخل  األموالباعبزائر مسانبتها يف التنمية من خالل زيادة ربويالهتا اؼبالية وربويل ىذه 
والعمالة وتتطلب  جاإلنتا ارض الوطن تسهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، من خالل زيادة 

والتسهيالت لفائدة اؼبقيمُت باػبارج لدفعهم على زيادة ربويل  اإلصالحاتالقيام بالعديد من  اإلسًتاتيجيةىذه 
 2باألساس على عدة عناصر منها: اإلسًتاتيجيةللبالد ولتشجيعهم على استثمارىا باعبزائر ،وترتكز ىده  أمواؽبم

بسبب قلة  األموالصارف اعبزائرية ال تلعب دورا فعاال يف عملية ربويل ان اؼبتقوية عمل البنوك الجزائرية8 -09
شبكة الربيد اعبزائري وتوسيع فروع  إذلومصارف ؿبلية  أخرىعدد فروعها احمللية ؽبدا هبب انضمام شركات 

مدخراهتم من العملة  إيداعلك من اجل تشجيع اؼبغًتبُت على ذ، وكاألسعاراؼبصارف مستقبال هبدف خفض 
السماح لفروع  أنه اؼبؤسسات اؼبالية على غرار ما تفعلو اؼبغرب مع مواطنيها يف اؼبهجر ،حيث ذصعبة يف ىال

ه الدول ،من شانو ربفيز اؼبهاجرين على ربويل ذكبَت من العمالة ؽبعدد  البنوك احمللية للتواجد يف الدول اليت فيها 
بنوك رعاية للمغًتبُت لتسهيل عمليات التحويالت النقدية )اؽبند مثال(،كما  وإنشاء ،األصليالبلد  إذلمدخراهتم 

                                      
، 2005، فلسطُت،مركز القدس للدراسات السياسية، كبو قانون انتخايب"، ؿباضر جلسات مؤسبر: 2007ؿبمد نافع ازىر، " االنتخابات النيابية -1

 .40ص.
 .287اؿبمد بزارية ونوال ايت سي معمر، مرجع سبق ذكره ،ص  -2



 آليات........... معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأىم ......8الفصل الخامس
 وسبل تفعيلها

 

 
034 

تدفقات رأظبالية حبيث  إذلاؼبغًتبُت  أموالمصرفية ومالية تسمح بتحويل  آليات إهبادينبغي على اؼبصارف اعبزائرية 
 تستخدم يف خلق تيار مبو دائم ،و تزيد من العرض الداخلي ،و توسيع فرص التوظيف.

 اإلعفاءاتمنح  ،الغة يف ربفيز التحويالت اؼباليةالب األنبيةمن االسًتاتيجيات ذات حفيزات المالية8الت -05
.كما تفعل كل من األصليالضريبية واالمتيازات واؼبعامالت التفضيلية غبث اؼبهاجرين على االستثمار يف بلدىم 

ريبية للمغًتبُت الذين يستخدمون اؼبصارف اؽبندية الربازيل وبنغالدش على سبيل اؼبثال واؽبند اليت سبنح امتيازات ض
 لالدخار.

 ،تيسَت تدفق التحويالت عرب القنوات الرظبية و خفض تكلفة ربويلها تقوية المنافسة لخفض التكلفة8 -01
وقوانُت العملة األجنبية يف البلد  اؼببلغ احملول قناة التحويل، ،اإلرسالحسب وسيلة  األخَتةحيث زبتلف ىذه 

لكل  2014باؼبائة يف سنة  7.9عاؼبيا  األفرادمن قبل  األموالاؼبستقبل ،حيث بلغ متوسط تكلفة ربويل 
ارتفاع كلفة التحويالت اليت تفرضها شركات  أنباؼبائة،ويرى البنك الدورل 12 إذلدوالر،وتصل ىذه النسبة 200

وبد من قدرة اقتصادات الدول النامية على االستفادة من التحويالت لزيادة مبوىا  الصرافة على التحويالت اؼبالية
لتحسُت البٌت التحتية فيها وتطويرىا . ومن العوامل اليت تساىم يف ارتفاع تكاليف التحويالت يف  األموالوضخ 

ويل تعيق ربقيق الفائدة فكلفة التح، بعض اؼبمرات عدم كفاية اؼبنافسة وانعدام الشفافية والعقبات التنظيمية
 اعبهود التنموية  إذلالقصوى من توظيف اؼببالغ احملولة 

اؼبغًتبُت دببالغ بسيطة وتسويقها يف ؾبتمعات  أموالطرح سندات الستهداف  مالية8 أدواتطرح  -02
 إصدار مثل ما قامت بو بعض الدول يف ،يز مصادر التمويل ألغراض التنميةاؼبغًتبُت ،وذلك لتعبئة مدخراهتم وتعز 

سندات تنمية بنية ربتية توفرىا فقط للمهاجرين العاملُت يف اػبارج. وىو ما يتم توجيهو لالستثمار احمللي . وقد 
مواطنيها اؼبغًتبُت لتدبَت سيولة مالية من خالل  إذلكعدد الدول اليت تتوجو   األخَتةتزايد االىتمام يف السنوات 

سبويل كانت اؽبند من اكرب روادىا. وحققت قباحا كبَتا .حيث  يةإسًتاتيجتسويق )سندات شتات( اليت سبثل 
م لتعويض اثر 1998مليار دوالر عام  4.2ميزان اؼبدفوعات عندما صبعت  أزمةاؼبغًتبُت اؽبند من  أموالانتشلت 

مليون 300م سندات بقيمة 2001كما اصدر البنك اؼبركزي يف الربازيل عام  ما فرض عليها من عقوبات دولية،
 دوالر مدعومة بتحويالت مستقبلية من العمال الربازيليُت يف اليابان.

دور مكاتب الربيد عن طريق ربسُت ربطها بشبكة االنًتنت وزيادة قدرهتا التقنية  تقويةمكاتب البريد8  -03
 وموارىا النقدية والتشجيع على عرض ؾبموعة اكرب من منتجات االدخار لالختيار بينها.
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تنويع اؼبنتجات البنكية لكي تتناسب مع اؼبغًتبُت حيث ان الكثَت من البلدان تعزيز االبتكارات المالية8  -04
الوطنية  اإلسًتاتيجيةادرجت منتجات التحويالت اؼبالية اذل السياسات الوطنية اؼبتعلقة باالشتمال اؼبارل ،ففي 

اع العام فتح حسابات معفاة من الرسوم إلجراء اؽبندية لالشتمال اؼبارل تعرض مصارف ىندية عديدة يف القط
صراحة اذل ضرورة تعزيز االشتمال اؼبارل وتيسَت  2016-2011وتشَت اػبطة االمبائية الفلبينية ، التحويالت اؼبالية

1اجراءات التحويالت اؼبالية داخل البلد ومن اػبارج.
 

 اعبزائر من وضع سياسات زبلق بيئة ال بد على واضعي السياسات وصانعي القرار يفخلق بيئة مواتية8  -05
االقتصاد اعبزائري ،كما هبب وضع سياسات ربفز  إذل األموالمواتية تشجع اؼبغًتبُت اعبزائريُت على ربويل 

 التحويالت االستثمارية بدال من ؾبرد ربويالت لغرض االستهالك.

صرافة وتنظيمها انعكس مكاتب  بإنشاءتشريع يسمح  أوتأخر صدور قانون  إن فتح مكاتب الصرافة8 -06
سلبا على تدفق ربويالت اؼبغًتبُت والعاملُت باػبارج عرب القنوات الرظبية ،فإنشاء ىذه اؼبكاتب يبكن من القضاء 

 يساىم يف زيادة تدفق التحويل عربىا. أنعلى السوق السوداء اليت تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية ، كما يبكن 

عة للحكومة اعبزائرية يف اػبارج واليت من مهامها متابعة العمالة اؼبهاجرة يف ات التابئالعمل على دعم اؽبي -07
كالًتويج   آخرات القيام بدور خدمي ئدول االستقبال غبل اؼبشكالت والصعوبات اليت تواجهها ويبكن ؽبذه اؽبي

 اؼبشروعات االستثمارية اليت تطرح يف البالد. ألسهم

 إجراءاتاالتصاالت لتمكُت اؼبصارف من اؼبشاركة يف  نظمةوأاؼبصارف  أنظمةربقيق التوافق بُت  -90
 التحويالت اؼبالية النقالة.

 يفوتزويدىا باػبربات واؼبؤىالت اؼبطلوبة  واالرتقاء بنوعيتها، دول اؼبهجر إذل اعبزائريةىجرة العمالة  تنظيم -99
 وفتح ،متطلبات السوقتغطية دورات تدريبية وتقدًن برامج تنموية تستهدف  عقد من خالل ، وذلكسوق العمل

2.جديدة للهجرة أسواق
 

اغبكومة اعبزائرية تدرك يف ىذا الوقت التحدي الذي  أنيبكن القول  إليومن خالل ما سبق التطرق 
لذا وجب عليها بذل اؼبزيد من اعبهد يف سبيل زيادة حجم التحويالت اؼبالية من اػبارج ،حيث عليها  ،تواجهو

                                      
 .288مرجع نفسو ،ص  -1

2-Yves charbit , SergeFeld , "Les Migrations Internationales et les Transferts de Ressources Vers 

Les Populations Des Pays En Développement" , Mondes en Développement,2008,Vol36, 

n°142,(2008),p75. 
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ودعم اؼبغًتبُت من خالل توفَت الفرص والتسهيالت االستثمارية  إدارةم بشكل منهجي تنظ أنفصاعدا  اآلنمن 
نصوص تشريعية و مناخ جذب ىبلق ثقة بُت البنوك واؼبغًتبُت. وقد يعٍت ىذا  إنشاءيف البالد ،وما يعنيو ذلك من 

 أنما علمنا  إذا األمرىذا ويتأكد  ،األموالتعزيز ودعم اؼبؤسسات احمللية وخاصة اؼبهتمة بعمليات ربويل ىذه 
وىي  ،اليت وبوؽبا اؼبهاجرون تذىب يف تكاليف التحويل وتستفيد منها شركات التحويل األموالنسبة كبَتة من 

واستخدام نظام ضرييب ىبفف  ،األمواللذا على الدولة مراجعة سياساهتا ذباه شركات ربويل  ،نسبة مرتفعة جدا
 وخلق حوافز الستفادة اؼبصارف احمللية من التحويل. ،موالاألمن اؼبخاطر الكامنة وراء ربويل 

 الفرع الثاني8 تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية على المستوى االجتماعي
نظرا لألنبية اليت يكتسبها اعبانب االجتماعي يف حياة اعبالية، ومدى قدرتو على تفعيل دورىا يف اغبياة 

 ىذا الفرع يف النقاط التالية: السياسية، سوف كباول معاعبة

 التنشئة السياسية والثقافة االجتماعية8 -أوال
ال تعد قضية التنشئة السياسية مطلبا علميا أكاديبيا فحسب، بل سبثل ضرورة علمية يفرضها الواقع 

ص. واليت االجتماعي والسياسي ذاتو، وتتطلبها عملية التنمية القومية بصفة عامة، والتنمية السياسية بوجو خا
تتطلب ىي األخرى مزيدا من الوعي السياسي، ونضجا يف القدرات السياسية ألعضاء اجملتمع ومؤسساتو، 
ويتحقق ىذا كلو من خالل تغيَت أو تعديل نسق الثقافة السياسية السائدة، أو تطوير ثقافة سياسية جديدة تتالءم 

تنشئة أعضاء اجملتمع سياسيا، وإعدادىم للمواطنة  مع معطيات العصر ومتطلبات التنمية والتغيَت، أي عن طريق
ات التغيَت والتنمية اؼبنشودة، وذلك من خالل وكاالت التنشئة ومؤسساهتا كيالصاغبة، من اجل إشراكهم يف دينامي

وفاعليتها اؼبختلفة، ويف ضوء نسق إيديولوجي تقدمي مالئم يتوافق مع السياق االجتماعي، والنسق الثقايف 
ويوفر يف الوقت نفسو اغبد األدىن من االتفاق القيمي من شأنو اإلسهام يف إقباح جهود التعبئة للمجتمع، 

 االجتماعية، دبا تنطوي عليو من توجهات وأفكار يسهل تقبلها والسلوك على ىديها.
ا إذل وقد وبدث التغيَت يف الثقافة السياسية، نتيجة عملية التعبئة االجتماعية، اليت تشَت يف أحد جوانبه

تفويض أمباط، التنشئة األولية وأنساق القيم التقليدية، مع تعريض أفراد اجملتمع)سواءا داخل او خارج الوطن( 
 .1ألمباط جديدة من التنشئة وتلقنهم قيما سياسية حديثة

                                      
 .9عبد اغبليم الزيات السيد، مرجع سبق ذكره، ص -1
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بوصفو حالة ذىنية، تتمثل يف إدراك اإلنسان للعادل على كبو عقلي أو الوعي السياسي ويشار إذل 
وتأسيسا على ىذا يتجلى الوعي اإلنساين يف صور شىت تتباين بتباين اجملال اؼبدرك أو موضوع الوعي، وجداين، 

اجملتمع قضايا اغبياة  األفرادحيث يعرف اإلنسان أشكاال متنوعة من الوعي ىو اغبالة اليت يتمثل فيها الفرد أو 
 1فيا ووجدانيا يف اآلن الواحد.السياسية بأبعادىا اؼبختلفة، ويتخذون من ىذه القضايا موقفا معر 

السياسي للجالية بأنو" ؾبموعة من القيم واالذباىات واؼببادئ السياسية اليت تتيح يعرف الوعي كما 
للجالية أن تشارك مشاركة فعالة يف أوضاع ؾبتمعها ومشكالتو، ربللها وربكم عليها وربدد موقفها منها، وتدفعو 

 .2"إذل التحرك من أجل تطويره وتغيَته
ولن تتحصل اعبالية عن القدر الكايف من الوعي السياسي، إال من خالل اكتساهبا وحصوؽبا على اؼبعرفة 
السياسية، إذ من خالؽبا تكتسب اعبالية اؼبعارف واؼبعلومات اػباصة، باغبياة السياسية والنظام السياسي القائم، 

 3سائدة اليوم عندىا.، والتحديات اليت تواجهو، والطموحات الاألموقضايا وطنها 
اعبيل الثاين والثالث من  أفرادإنو ويف ظل توافر كل الشروط السابقة الذكر سوف نتجاوز عقبة اؽبوة بُت 

، واليت ربول دون اؼبشاركة السياسية للجالية اعبزائرية ،وىو ما يعكس ويفسر تدىن األصلياؼبهاجرين ووطنهم 
 . 2007/2012رية يف فرنسا من خالل االنتخابات التشريعية اعبالية اعبزائ أفرادمستوى اؼبشاركة لدى 

 منح حصص السكنات للمهاجرين إجراءاتثانيا8 ضرورة التعجيل في تطبيق 
من الضروري زبصيص حصص خاصة باؼبهاجرين اعبزائريُت اؼبقيمُت باؼبهجر عرب كامل الًتاب الوطٍت من 

يدعم الشعور  أنعليها بأسعار معقولة ،وىذا من شانو  واإلشرافاؼبرقيُت العقاريُت يف العملية  إشراكخالل 
تنظيم صالونات ومنتديات لتعريف اؼبهاجرين  إذلارض الوطن .باإلضافة  إذل إقباؽبمالوطن ويشجع  إذلباالنتماء 

 دبختلف صيغ شراء السكنات يف اعبزائر خاصة من طرف اعبالية اعبزائرية يف فرنسا.
 
 

                                      
، 21، اجمللد 2003مجلة عالم الفكر، لسياسية واالجتماعية يف الكويت والوطن العريب"، أسعد وطفة علي، "التحديات ا -1

 .70(،ص.2003،)مارس3العدد
(، 1997)القاىرة: عادل الكتب،معجم المصطلحات التربوية8 المعرفة في المناىج وطرق التدريسحسُت اللقاين أضبد، اعبمل علي،  -2

 .204ص
"، "جامعة صنعاء، دراسة ميدانية على طلبة الجامعات –اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني دور وسائل وديع العزعزي ، " -3

 www.paffactory.com . (25-12-2017.)، متوفرة على اؼبوقع: 8ص

http://www.paffactory.com/
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 :ومحاولة االستفادة منها األصليربط الكفاءات الجزائرية المهاجرة بمجتمعها :ثالثا
عن سياسة الوعود، ىادفة يف ىذا اجملال، تكون بعيدة كل البعد  إسًتاتيجية إعدادليس من الصعب 

ىذه الفئة من اؼبواطنُت، ولكن ما  إشراكالصادقة لصانع القرار يف اعبزائر، وتعرب عن نية حقيقية يف  اإلرادةوقوامها 
الثقة بُت النظام والنخبة من الكفاءات الوطنية اؼبهاجرة، ىذه الثقة اليت ستكون  إعادة آلياتىو صعب حقا ىو 

 اقًتاحات سنكتفي بتقدًن ؽبذا1ستقوم بو الدولة يف سبيل االستفادة من ىذه الكفاءات. أجراءمفتاح قباح أي 
 دبشاركة األدمغة شاملة، تنمية ربقيق يف من الفائدة فبكن قدر اكرب بتحقيق كفيلة اىاعدة نر  مستوى جوانب على

 :ىذه االقًتاحات بُت ومن تواجدىم، أماكن من أو طريق العودة عن سواء اعبزائرية باؼبهجر

 :والتحسيس اإلعالم مستوى على -01

اؼبتخذة من  طرف  الدولة هبدف استقطاب كفاءاهتا اؼبهاجرة،  واإلجراءاتمهما كانت السياسات اؼبتبعة 
 األدمغةالفئات اؼبستهدفة من  إذل اإلجراءاتتضمن وصول ىذه  إعالميةتؤيت شبارىا ما دل تكن متوجة حبملة  فإهنا

 التصال تشارك فيها الوسائل السمعيةاو  لإلعالمؿبكمة  إسًتاتيجيةتكون وفق  أنباػبارج، على  واإلطارات
ـبتلف اعبمعيات باػبارج، كجمعية الكفاءات  إذل باإلضافةالبصرية، و الصحافة اؼبكتوبة، وشبكة االنًتنت، 

اؼبقيمة باؼبهجر تضم حوارل  اإلطاراتمن طرف ؾبموعة من الكفاءات و  تأسيسهامت  اليتاعبزائرية باػبارج 
توظيف مثل ىذه  أن إذية الفجر، يومعضو، وقد تتوسع مستقبال حسب تصريح نائب رئيسها يف مقابلة ل1500

اليت  اإلطاراتالوطن، خاصة  إذللالمتيازات اؼبتاحة و الفرص اؼبتوفرة ؼبن يرغب يف العودة  إشهارااعبمعيات وبقق 
   تلعب دورا فعاال يف عجلة التنمية باعبزائر. أنيبكن 

 :واألكاديمي العلمي المستوى على -02

اجملتمع فبا يعطي  بأىدافالعمل على ربريك دافعية البحث العلمي لدى باحثينا و ربط اؼبشاريع البحثية 
من خالل اؼبشاركة يف حل مشاكلو يف ميدان اختصاصو، وينمي لديو درجة للباحث قيمتو اغبقيقية يف اجملتمع 

ة تظهر من خاللو القدرات و الطاقات الثقة يف نفسو من جهة ويف ؾبتمعو من جهة ثانية، وخلق جو من اؼبنافس
حبث علمي يعتمد يف تقييمو ىيئة  أحسنجوائز مغرية زبص  إقرارالكامنة لدى اؼبهتمُت بالبحث العلمي مع 

والباحثُت من ـبتلف اؼبعاىد واعبامعات، مث ترشيد اؽبجرة من اجل الدراسة  األساتذةمستقلة تتكون من لببة من 

                                      
)ابو ظيب: مركز االمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ، 1، ط فعيلوالجالية العربية في دول المهجر8 الدور و اليات تاضبد منيسي ، -1

 .17،18( ، ص ص 2014
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العمومية اليت صرفت من اجل تكوينهم باػبارج  األموالصارمة تضمن عودهتم مقابل  آلياتاػبارج عن طريق  إذل
.ال نستطيع االستغناء عن ىذه الظاىرة يف ترقية ملكة العلم واؼبعرفة لدى كفاءاتنا الوطنية أنناطاؼبا 

مث زيادة  1
يف ؾبال البحث جديدة لدى العاملُت  آفاقعلى البحث العلمي مع ترشيد ىذه العملية من اجل فتح  اإلنفاق

حبثو و التوسع فيو و  إسبامالالزمة للباحث من اجل  اإلمكانياتتوفَت  إذلالعلمي، ىذه الزيادة يف النفقات ستؤدي 
للبحث العلمي، بدل التوجو ؼبراكز البحث اػبارجية اؼبتوفرة على  األزمةعلى تامُت البنية التحتية  أيضايساعد 

مع االىتمام بفتح مراكز حبوث وطنية اليت تستقطب الكثَت من الباحثُت اعبزائريُت باؼبهجر،  احدث الوسائل،
معهد الكويت لألحباث العلمية من  إنشاءعمال بالتجربتُت الليبية والكويتية: حيث استطاعت الكويت بعد 

 إنشاءعلمائها باؼبهجر بعد ليبيا فقد استقطبت عدد ؿبدود من  أمااالستفادة من مسانبات كفاءاهتا اؼبهاجرة، 
 اؼبعهد اإلمبائي العريب.

قواعد بيانات منظمة  إنشاءتقوية العالقة بُت الكفاءات الوطنية اؼبهاجرة و اجملتمع عن طريق  إذل باإلضافة
هم دوريا سواء عن طرق اللقاءات للتواصل مع آلياتللعقول اعبزائرية باؼبهجر كما ونوعا، والعمل على تأسيس 

  2 رات او عن طرق وسائل االتصال اغبديثة و اؼبختلفة.اؼبؤسبو 

 :والمهني المادي على المستوى -01

ال شك ان الوضع االجتماعي اعبيد للكفاءات عموما وللباحث على وجو اػبصوص يزيد من جاذبية البيئة 
الًتقي والفرص اؼبمنوحة يف اجملال الوظيفي بشكل وباكي  أنظمةبدءا بالتحفيز اؼبتعلق بالراتب و الداخلية ؽبؤالء، 

من االستقرار  األدىناليت توفرىا الدول اعباذبة للكفاءات، وىي كلها عوامل تساعد على توفَت اغبد  اإلغراءات
 النفسي و الذىٍت للباحثُت و منحهم حرية التحرك و التنقل و االتصال، دبعزل عن العوامل السياسية.

العينة من  التكفل هبذه الصادقة من اجل اإلرادةت اليت تصدر من قبل الدولة يف ىذا اجملال تعكس فاؼببادرا
اؼبهاجرين، وىو ما ىبلق لديهم قدرا من الثقة يف القيادات الوطنية، قد تكون كافية للتأثَت يف عديد الكفاءات يف 

  اػبارج من اعبزائريُت.
 
 

                                      
، ،مجلة الجامعة اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية"مشكالت البحث العلمي يف العادل العريب"عماد أضبد الربغوثي، ؿبمود أضبد أبوظبرة، -1

 .133 (،ص2007 ،)جوان:2،العدد15، اجمللد2007
 .168سنوسي شيخاوي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 :والتنظيمي اإلداري المستوى على -02

والتنظيمية اليت من شاهنا الزيادة يف تفاقم الظاىرة ونذكر منها على  اإلداريةكل العوائق   إزالةالعمل على 
 وجو اػبصوص:

الذين يزاولون مهامهم يف ؾبال البحث العلمي،  أولئكالكفاءات الوطنية من اػبدمة العسكرية، خاصة  إعفاء -
التبادل اؼبعريف بالنسبة ؼبن ىم  إطارويسهل حركتهم يف  كانوا خارج الوطن،  إذاالن ذلك يساعد على عودهتم 

داخل الوطن عند اؼبشاركة يف اؼبلتقيات و اؼبؤسبرات الدولية، على ان يكون ذلك عن طريق نصوص تشريعية تزيد 
 من ثقة الكفاءات اؼبهاجرة يف موقف الدولة لالىتمام هبم.

 يف ؾبال البحث و التطوير العلمي.أي نشاط  إعاقةشاهنا البَتوقراطية، اليت من  اإلداريةتذليل كل الصعوبات  -

الوطن و توفَت الظروف  إذليف السكن و العمل للكفاءات الوطنية اليت ترغب يف العودة  األولويةصفة  إعطاء
1 اؼبادية و اؼبعنوية من اجل تسهيل عملية االندماج والتكيف مع متطلبات البيئة اعبديدة.

 

اغبد من ظاىرة ىجرة  أوؽبماوب مع ىذه القضية، يفرض العمل على مستويُت، التعامل اعباد اؼبطل إن
العقبات اليت تواجهها داخل وطنها، و معاعبة اؼبشكالت اليت تعًتض  مسَتهتا العلمية،  إزالةالكفاءات اعبزائرية و 

دة من العقول وخطط واضحة لالستفا إسًتاتيجيةثانيتها، هبب ان تكون ىناك عملية عديدة. و  إجراءاتعرب 
 ما يلي: أبرزىامهمة يف ىذا الصدد،  أولوياتاعبزائرية اؼبهاجرة. وشبة 

 مسح شامل إلعداد الكفاءات اعبزائية اؼبهاجرة هبدف التعرف على حجمها و مواقعها وميادين  إجراء
 اختصاصاهتا و ارتباطاهتا وظروف عملها.

  مراكز للبحوث التنموية والعلمية والتعاون مع اؽبيئات الدولية  إنشاءامج وطنية ؼبواجهة ىجرة العقول و وضع بر
 الكفاءات. أصحاباؼبهاجرين من العلماء  أوضاعاليت تنظم  األنظمةاؼبعنية بإصدار الوثائق و  اإلقليميةو 

  الكفاءات اؼبهاجرة من بلدىم  أصحابحث اغبكومة اعبزائرية على تكوين اعبمعيات والروابط الستيعاب
 األموطنهم  إذلعودهتم  إجراءاتتسهيل وطنهم، ومنحهم اغبوافز اؼبادية و العوائق اليت تعوق ربطهم ب إزالةو 

 للمشاركة يف عملية التنمية و التحديث.

 االستفادة من خرباهتم، ُت اعبزائريُت، وطلب مساعداهتم و اغبث على االستمرار يف تنظيم مؤسبرات للمغًتب
 اؼبشاركة يف تنفيذ اؼبشروعات. أو يف ميادين نقل التكنولوجياسواء 
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  وخضوع الدولة  اإلنسانصيانتها، وىذا اؼبوضوع لو صلة وطيدة باحًتام حقوق و  األكاديبيةاحًتام اغبريات
اؼبعلومات و تبادل  إذلالعلمية حرية الوصول و  األكاديبيةاؽبيئات  أعضاءللقانون، وذلك بإعطاء  األفرادو 

 إذلحواجز وصوال  أوتعمال ـبتلفة وسائل التطور اغبديثة من دون  تعقيد الدراسات والبحوث واسو  األفكار
 .اإلنساينخَت اجملتمع 

 و الرواتب اليت سبنح للكفاءات العلمية اعبزائرية، وتقدًن حوافز مادية ؽبم.  األجورالنظر جذريا يف سلم  إعادة 
 الخطوط الجوية والبحرية الجزائرية8 أسعاررابعا8 ضرورة خفض 

اػبطوط اعبوية فبا يؤدي بطبيعة اغبال خصوصا وان اعبالية اعبزائرية  أسعارضرورة تطبيق سياسة خفض 
اعبزائر سيكون ورقة راحبة للخطوط اعبوية  إذلاؼبقيمة يف فرنسا تعد باؼباليُت فبا يعٍت توافد اؼباليُت من اؼبهاجرين 

. كذلك ضرورة زبصيص عروض لصاحل العائالت خرىاألاعبزائرية .فبا سيخلق التنافس حتما مع اػبطوط اعبوية 
 1جانب الطلبة واألطفال. إذلالدخل احملدود  أصحاببعُت االعتبار  األخذمع 

 واإلعالميكافة العقبات على المستوى الثقافي   وإزالةمفهومي الهجرة والجالية  إدماجالمطلب الثالث8 

ا يف حياة اجملتمع ضرورة وطنية فبارسة اعبالية لدورى أنال مفر منو، ذلك  آمررفع العقبات عن اعبالية  إن
 إذلال بد من ايالء اىتمام خاص بعدد من القيم اليت تدفع بالتنمية  اإلنسانيةلتعزيز التنمية . و إنسانيةوقومية و 

حا ، مثل مراعاة حقوق اعبالية واحتياجاهتا. وستظل حقوق اؼبواطنة و اغبقوق السياسية ناقصة نقصانا فاضاألمام
قراءة بسيطة للحكم  أندل تشمل فئة اؼبهاجرين، يف اؼبمارسة الفعلية ال يف النصوص القانونية فقط. كما  إذا

اؼبساواة، ؼبشاركة والشفافية و اؼبساءلة و يالحظ انو يًتكز فضال عن ا اإلمبائياؼبتحدة  األممالصاحل حسب برنامج 
 .حيث يتاح للجاليات الفرص لتحسُت رفاىيتهم وضبايتو

  سنتناول ضمن ىذا اؼبطلب الفرعيُت اؼبواليُت:
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 تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية على المستوى الثقافي 8األولالفرع 
قد يبدو اغبديث عن التنمية الثقافية للجالية اعبزائرية ضربا من الرفاىية، يف ؾبتمع مازال اغبديث فيو عن 

اؼبرفهُت الذين اكتملت أو قاربت على االكتمال احتياجاهتم التعليمية، والصحية، الثقافة ذاهتا، ىو حديث 
 والسكنية، والتموينية...اخل، ووجدوا من فائض الوقت واؼبال متسعا للحديث عن الثقافة ومصادرىا وآلياهتا.

نسان ذلك أن الثقافة باؼبفهوم الشائع عنها يف دول العادل الثالث، ليست ىي الشغل الشاغل لإل
واغبكومات، رغم إدراك أنبيتها واستيعاب ضرورة وجودىا على قمة األولويات للمجتمع والفرد. لكن الواقع 
العملي يشَت إذل تقهقر مكاهنا إذل آخر قائمة األولويات اليت تتصدرىا اىتمامات من نوع آخر، تستهلك طاقة 

نقًتح ؾبموعة من االقًتاحات من  أنىذا ال يبنع  إنالفرد من ناحية، وميزانيات اغبكومات من ناحية أخرى. آال 
على واقع اؼبشاركة السياسية عباليتنا  اإلهباب أوشأهنا النهوض بالواقع الثقايف للجالية ، والذي بدوره يؤثر بالسلب 

 يف اؼبهجر. 
 الجالية الجزائرية في فرنسا  ألبناءأوال8 إعادة االعتبار للغة العربية 

نواهبا يف اجمللس الشعيب الوطٍت ربسيس وزير الًتبية بضرورة بناء مدارس جديدة من  على اعبالية من خالل
اجل زبفيف االكتظاظ على اؼبدارس القليلة اؼبوجودة يف اؼبقاطعات الفرنسية. مع ضرورة اغبصول على الدعم 

السلطات احمللية،  وثانوية بعد اغبصول على الدعم على االعتماد من طرف أكماليةالالزم لتجسيد مشروع بناء 
 يف فرنسا. األوليستوعب مليون ونصف مليون تلميذ وىو اؼبشروع  أنىذا الصرح التعليمي اؽبام بإمكانو  أنذلك 

وعلى الدولة اعبزائرية استغالل ىذه الفرصة لضمان تدريس اللغة العربية ألبناء اؼبهجر وفقا للربامج الًتبوية 
ئرية من اجل ترسيخ اللغة  ذلك فسيكون مكسبا حقيقا ألبناء اعبالية اعبزااؼبنتهجة يف اعبزائر، حيث انو اذا مت

تفيد يف زرع الروح الوطنية و ترسيخ الثوابت و اؼبقومات  أهنا، حبيث فبا يضفي ؽبا الطابع االستعجارل ،العربية
من خالل تعلم تاريخ اعبزائر وجعل النشيد الوطٍت والعلم الوطٍت والكتاب االبتدائي  األماعبالية بالوطن  أفرادوربط 

اللغة  تعليم بشؤون اؼبعنية االفًتاضية اعبامعات قدرات من وكذلك االستفادة 1جاليتنا باػبارج. أفرادمتداوال بُت 
 .اإلقامة بلدان جامعات يف وكذلك اعبامعات العربية، يف للدراسة اؼبهجر ألبناء دراسية منح العربية، وزبصيص
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 الجالية الجزائرية في فرنسا أفرادالثقافة الجزائرية لدى  إحياء ثانيا8
 خالل من ويظهر عنو يعرب السياسية ومسؤولياهتا حبقوقها اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة باػبارج وعي ضعف إن

 نشر على العمل ىو فاؼبطلوب لذلك ،2007/2012االنتخابات التشريعية  يف يف التصويت مشاركتها عدم
 بكل حرية و من اجل فبارستها السياسية وإقناعهم حبقوقهم ومسؤولياهتم صفوف افرد اعبالية إلفهامهم يف الوعي
 ال قضية اعبالية سياسيا إن أخرى. بدوافع وليس حقيقة، يبلكونو ألهنم اغبق ىذا يبارسوا أن هبب بأهنم قناعة
 االقتصادية اؼبستويات بكل تتصل معقدة متشابكة قضية قضية ىوية وطنية، ىي إمبا واحداً، وجهاً  ربمل

للجالية  السياسية لتفعيل اؼبشاركة إسًتاتيجية اقًتاح إن لذلك ،وغَتىا والثقافية والقانونية والسياسية واالجتماعية
ثقافة سياسية  إالاؼبشاركة السياسية ما ىي  أنعلى اعبوانب الثقافية باعتبار  تشتمل أن البد اعبزائرية يف اػبارج

1وقانونية انعكست يف فعل اؼبشاركة .
 

 جزائرية ومنظمات صبعيات تكوين إذل الدعوة اآلخر فيجب على االنفتاح و والفكر الثقافة ما يف ما ىبصأ
 على للتنفيذ قابلة عمل برامج إلعداد ومنطلقا هبمعهم إطارا وتكون واألدباء، واؼبثقفُت واإلعالميُت اؼبفكرين تضم
 وااللبراط اإلقامة، العامة دبجتمع اغبياة يف الفاعلة اؼبشاركة عملهم على يف اعبزائريُت اؼبغًتبُت ودعم الواقع، أرض

 استغالل على والثقايف والعمل اغبضاري اعبزائر وإرثها بتاريخ اؼبهنية والتعريف والنقابات واؼبنظمات يف اعبمعيات
 اعبزائرية القضايا وطرح والقيم اإلنسانية الثقايف باؼبوروث التعريف من ؼبزيد اغبديثة االتصال وسائلاإلعالم و  منابر

 يف فرنسا جزائرية أيام وإقامة والثقايف، اغبضاري البعد ذات اللقاءات اؼبشروعة، وتكثيف اغبقوق عن والدفاع
 على يف فرنسا عربية ثقافية مراكز وثقافتها وإنشاء اإلسالميةالعربية  باغبضارة للتعريف وندوات معارض تتخللها

االعتبار للمركز الثقايف اعبزائري والذي يشهد حالة من السبات  إعادةباريس، وكذلك  يف العادل العريب معهد غرار
 2بعث الروح فيو من خالل ـبتلف النشاطات للًتويج للبالد سياحيا واقتصاديا وحىت ىويتيا . وأنبية

 الجالية الجزائرية في الخارج أفرادثالثا8 تفعيل القطاع السياحي في الجزائر من اجل استقطاب 
 ترويج أجل من العمومية للسلطات الفعلية خالل اؼبساندة من إال ربقيق سياسة سياحية يبكن ال

 عبلب للقطاع وتنظيم تأطَت أحسن ضمان على قادرة تنفيذ أدوات وتنميتها، وبوضع اعبزائرية السياحية النشاطات
 من اعبزائرية ؾبموعة الدولة وضعت كلو ذلك وألجل السياحة، ؾبال يف ينشطون الذين اؼبستثمرين واؼبتعاملُت

                                      
،خلق فرص لألجيال القادمة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 2002 تقرير التنمية اإلنسانية للعام -1

 (.2000).واالجتماعي
 .04ؾبيد ذ، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 الًتويج لدعم تدابَت وثالثا لدعم التكوين وأخرى السياحي، االستثمار لدعم متخذة تدابَت يف سبثلت اإلجراءات
 :يف سنوردىا واليت السياحي،

 السياحية. واؼبواقع التوسع ؼبناطق التشكيل وإعادة لتحديد دراسة يف الشروع 

 السياحية  للتنمية الوطنية الوكالة تدعيم( ANDT )من اليت سبكنها واؼبالية، البشرية اؼبادية، ، بالوسائل 
 .إليها اؼبوكلة اؼبهام جبميع القيام

 العمومية اؼبؤسسات تنشئها أن يبكنواليت  السياحي االستثمار سبويل يف متخصصة بنوك إنشاء تشجيع 
 زبفيض إذل باإلضافة اخل،...النقل شركات و اػبواص البنوك، اؼبتعاملون شركات التأمُت، السياحية، االقتصادية

1االستثمارات. وربفيز لتشجيع إضايف كإجراء ، الفائدة، نسبة
 

 ربفيزية جبائية إجراءات طريق عن وذلك السياحي، للتكوين خاصة معاىد إنشاء تشجيع على العمل 
 والًتقية. الدعم برامج خالل من وصبركية،

 التكوين. يف متخصصة دولية معاىد مع اؼبستوى وربسُت للتبادل برنامج إعداد 

 تطبيق النصوص خالل من السياحة قطاع يف واؼبهن النشاطات ومراقبة والتنظيم التقييس عمليات مواصلة 
 . واؼبهن النشاطات تلك ربكم اليت التنظيمية و التشريعية

 السياحة يف ميدان بو واؼبعمول العادل، يف اؼبعتمد النوعية شهادات منح نظام إذل باللجوء اؼبتعاملُت توعية 
 اؼبستدامة.

 الصحة، ضباية بالنظافة العمومية، اؼبتعلقة والقواعد لإلجراءات الصارم بالتطبيق وذلك السياحة، ؿبيط ربسُت 
 للدخول اإلدارية اإلجراءات تسهيل األشخاص واؼبمتلكات، أمن والًتاث، الطبيعية اؼبوارد ضباية اؼبستهلك، ضباية

 . السياح تنقل وكذا اعبزائر، إذل

 مراكز اغبدود، اؼبطارات اؼبوانئ، مستوى على البنكي القطاع مع بالتشاور دائمة صرف مكاتب فتح 
 هتدف إجراءات تطبيق .األسبوع هناية أيام يف حىت وذلك السياحية، للمدن الرئيسية والشوارع اؼبصنفة، والفنادق

 .القرض ببطاقة الدفع نظام تعميم إذل

 داخل الوطن  العطل قضاء وإمكانيات افراد اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف اػبارج بفرص تعريف 

                                      
"، رسالة ماجستَت، كلية االقتصاد و التسيَت، جامعة ، "مكانة السياحة في ظل المعطيات االقتصادية والعالمية الجديدة غويت بومدين زياين -1

 .156،ص 2000 اعبزائر، اعبزائر،
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 للتعريف دبؤىالت والدولية الوطنية اإلعالم وسائل لصاحل االستكشافية الرحالت تنظيم تكثيف إذل السعي 
 .وآفاقها باعبزائر السياحة
 1الدولية. وسائل اإلعالم من العديد ربضرىا اليت العاؼبية السياحية واؼبواعيد التظاىرات أكرب يف اؼبشاركة 
 السياحي ؾبال االتصال ويف إعالميا واستغالؽبا الوطن بداخل السياحية األحداث بعض تنظيم يف اؼبسانبة. 

 االتصالية اغبديثة، والتقنيات اؼبواصفات من تقريبها على والعمل وترقويو إعالمية دعائم وإقباز تصميم 
 الوطن وخارج داخل يف توزيعها وتوسيع

 السياحي احمللي االتصارل للعمل امتداد تكون حىت اعبمعوية اغبركة دعم . 

 الدولية اؼبخصصة والتظاىرات احملافل، يف اعبزائرية للسياحة الفعالة اؼبشاركة ونوعا كما تكثيف. 

 باعبزائر عاؼبية خصوصية ذات سياحية وأحداث تظاىرات تنظيم يف اؼبسانبة. 

 اؼبعادل على وجود تدل اليت واػبرائط احمللي السياحي لدليل مثل ؿبلية إعالمية دعائم إقباز على العمل 
 .والثقافية السياحية

 الرسائل قصد سبرير اإلعالم وسائل و السياح اىتمام عبلب ركعنص الثقافية والتظاىرات احمللية األعياد دعم 
 . فيها اؼبرغوب

 هبب: اعبزائر يف اؼبنظمة  التظاىرات الًتوهبية وتدعيم اػبارج يف اؼبتخصصة اؼبعارض يف اؼبشاركة تكثيف 
 اعبزائر عن صورة إلعطاء للسياح، اؼبوفدة الدول يف وخاصة التظاىرات الدولية، يف اؼبشاركات على ىنا الًتكيز

 أؼبانيا، إسبانيا، بفرنسا، األوروبية، خاصة السياحية اؼبعارض يف اعبزائر مشاركة تكثيف وعليو يقًتح اعبديدة،
 . ىولندا و بلجيكا

 بُت توافق أجل إهباد ومن جهة، من الداخلية السياحة لتشجيع اعبزائري اجملتمع لدى سياحية ثقافة إرساء 
 .أخرى جهة من واألجانب احملليُت السواح

 اخل...والسكك اغبديدية اؼبطارات الطرق، خصوصا وربديثها التحتية بالبٌت االىتمام الدولة على هبب .
2 

 اإلعالميالفرع الثاني8 تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية على المستوى 
 إسًتاتيجية ىناك تكون أن ضرورة اؼبركزية،األولوية  حيث من اعبالية اعبزائرية يف فرنسا، دور تفعيل يتطلب

 اؼبعلومات ثورة عصر يطلق عليو الذي اغبارل العصر يف جًدا مهم دور لو فاإلعالم  .اعبالية إعالمية جزائرية لدعم
                                      

 .42(.ص2000نوفمرب 16 )اعبزائر: دورةإعادة تحديد السياسة السياحية الوطنيةمساىمة من أجل اجمللس الوطٍت االقتصادي و االجتماعي،  -1
 111،ص2003 ، رسالة ماجستَت، كلية االقتصاد و التسيَت جامعة اعبزائر، اعبزائر،التطور السياحي في الجزائر"عز الدين ؿبمدي ، " -2
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 يبكن العريب كما العادل بقضايا اعباليات ىذه ربط يف حيوي تقوم بدور أن اإلسًتاتيجية ؽبذه ويبكن .واالتصاالت
 اإلسالميةالعربية  بالثقافة اليت تعرفهم الربامج خالل من اعبالية، ىذه ألبناء اؽبوية اعبزائرية تعزيز اإلسًتاتيجيةؽبذه 

 اعبزائرية.
 ىذه ترتكز أن وهبب )اعبزائر(، األصليالبلد  تلك اعبالية و بُت الروابط تدعم أن اإلسًتاتيجية ؽبذه ويبكن
 :أساسية أبرزىا أىداف عدة ربقيق على اإلسًتاتيجية
 المواطنة للجالية الجزائرية ثقافة لترسيخ الوطني تفعيل دور اإلعالم 
 اعبماىري، ظاىرة االتصال نشوء إذل اليوم، نشاىده الذي بالشكل االتصال وسائل تطور أدى لقد
 اليت االجتماعية وبآثارىا الوسائل، هبذه تعكس اىتمامهم الدارسُت، من لببة أنظار ؿبط الظاىرة ىذه وأصبحت

داخل  الناس من غفَتة جبماىَت إعالمية مؤسسة يف يعملون الذين اؼبدربُت، من العاملُت ؾبموعة اتصال عن تنجم
 آالت ىي إمبا الواقع، اعبماىَتي يف االتصال ووسائل اعبماىَتي، االتصال سائل و بوساطة خارجها، أو البالد

 حديثة، وأساليب أدوات بوصفها و1شاسعة عرب مسافات باآلخرين االتصال على اؼبرسل قدرة من تزيد مساعدة
 وتسريب االذباىات خلق على بالعمل وثقافية، وإيديولوجية اجتماعية وسياسية ـبتلفة أىداف لتحقيق تستخدم

 مث ومن االتصال وتشعبها، وسائل جبودة كبَتة بدرجة يتأثر األخَت وىذا العام، للرأي وتعبئة الثقافية وتوجيو القيم
 ىذا تنتج اليت اجملتمعية بالفئة يتأثر أنو العام، كما الرأي لصناعة مهم شرط االتصاالت وسائل من التمكن فإن

 يسود الذي العام فالرأي بيئتو، ابن غالبو يف يعدّ  العام فالرأي وثقافتها ورشدىا، علمها مستوى حيث من الرأي
 ما أىم فإن ، وعليو2الرأي هبذا اؼبعنية االجتماعية للوحدة العام الفكري النسق مع متجانسا أو كان متآلفا ما ىو
 أضحى األساس ىذا وعلى .العادل بقية إذل الدول اؼبتقدمة من الديبقراطية اؼبمارسة ثقافة نقل ىو إمبا دورىا ميز
 لتوعية عليها واالعتماد األجنبية، اإلعالم ؾباهبة وسائل يف احمللية اإلعالم سائل و دور تفعيل الضروري من

 بُت يؤلف متناغم تطور ربقيق اؼبمكن من هبعل كبو اؼبواطنة على وثقافة بقيم اؼبواطنُت داخل وخارج الوطن
التغيَت  ربديات وتفرضها تتطلبها اليت واغبتميات واؼبؤثرات احمللي اجملتمع بُت خصوصيات واغبداثة، األصالة
 متطلبات يف الذوبان واؼبميز، وبُت اؼبتفرد الذايت بالكيان الشعور من النابعة اػباصة، بالذات وعي بُت العاؼبية،

 .واغبسية والعقلية الفكرية مواصفاتو وخصائصو بكل الغريب، األنا تعكس العوؼبة، دبؤشرات

                                      
 .31(، ص 2005مكتبة اعبامعة،  )األردن:2 ط المدخل في االتصال الجماىيري،عصام سليمان اؼبوسى،  -1
 .225 (،ص 2011)عمان: اليازوري،علوم االتصال في القرن الحادي والعشرينعبد الرزاق ؿبمد الدليمي،  -2
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 اعبزائرية اعبالية اجملتمع، ولدى الوطنية يف اعتبارىا وسيلة لنشر ثقافة اؼبواطنة يف اإلعالمتكمن أنبية وسائل 
 يف عضويتها وواجب لدى اعبالية اغبياتية والقانوين واؼبهارات السياسي الوعي تنمية خالل من خاصة، بصفة

 لك من خالل ما يلي:ذاحمللي و  اجملتمع يف اؼبساواة يف اؼبدين، وحقها اجملتمع مؤسسات
 والسياسية والقانونية واالجتماعية الدينية حبقوقها تعريف اعبالية اعبزائرية 

 االقتصادي واالستقالل العمل على اعبزائرية اعبالية تشجيع. 

 عملية من خالل اختيار اؼبمثلُت عرب السياسية اؼبشاركة ؾبال يف دورىا تفعيل على اعبزائرية اعبالية ربفيز 
 .التصويت
 والسياسية السيما الًتبوية اإلعالمية الربامج من االستفادة من اعبزائرية سبكُت اعبالية. 
 التنظيمات اؼبدنية ضمن العضوية ؾبال يف السياسية مشاركتها تفعيل من اعبالية سبكُت. 

  يف النشاط على شبكة اإلنًتنت  اؼبشاركة اغبرةإنشاء منابر إعالمية اجتماعية وإتاحة فرص ذات صلة من أجل
أن وبد من عدم اؼبساواة فيما يتعلق باؼبشاركة السياسية والعامة. وينبغي أن تعّزز اعبزائر وتشجع استخدام 

 تكنولوجيات جديدة لتحسُت وصول افراد اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف اػبارج. 
 اؼبشاركة اغبرة يف النشاط على شبكة اإلنًتنت  إنشاء منابر إعالمية اجتماعية وإتاحة فرص ذات صلة من أجل

من شانو ان وبد من عدم اؼبساواة فيما يتعلق باؼبشاركة السياسية والعامة. وينبغي أن تعّزز الدول وتشجع استخدام 
 1تكنولوجيات جديدة. 

 ية من أجل وينبغي صبع بيانات بشأن اؼبشاركة السياسية والعامة للجالية، وتصنيفها وربليلها بصورة منهج
 تنوير السياسات واالسًتاتيجيات الرامية إذل تعزيز اؼبشاركة الفعالة عبميع فئات اجملتمع يف اغبياة العامة والسياسية.

  تكوين شبكة/ جسم/ارباد/ رابطة لإلعالم اؽبجري، تنضوي ربتها كل اإلصدارات اإلعالمية والبحثية
.. إخل(، وهبمع ىذا االرباد بُت اإلعالميُت اؽبجرة.لة آفاق اؼبختصة باؽبجرة، مثل:)نشرة اؽبجرة الدولية، وؾب

اؼبهتمُت باؽبجرة، وإقامة دورات تدريبية ألعضاء ىذه الشبكة إلثراء معلوماهتم وتقوية مهارهتم ؼبتابعة التطورات 
 اؽبجرية اؼبستمرة.

 الجتماعي.تصميم موقع إنًتنت متخصص يف اإلعالم اؽبجري، يكون ذا صلة بكل شبكات التواصل ا 

                                      
، ببعض ثانويات مدينة سطيف" -دور اإلذاعة المحلية في نشر ثقافة المواطنة لدى المرأة الجزائرية العاملة دراسة ميدانيةكنزة عيشور، "  -1

 156،ص2011 -2012مذكرة ماجستَت، زبصص علم اجتماع االتصال والعالقات العامة، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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  تصميم دليل جزائري للصحفيُت لتغطية اؽبجرة لتفادي الصور النمطية واؼبساعدة على إهباد اؼبصادر
واألخالقيات الصحفية أثناء تغطية اؽبجرة كما يبكن للدليل أن وبتوي على ربليل شامل لتاريخ اؽبجرة وقائمة 

ُت أخَتًا دليل "تغطية اؽبجرة" والذي يعد مصدراً باؼبصادر اؼبفيدة للصحفيُت مثلما نشر اؼبركز الدورل للصحفي
مفيدًا لتطوير مهارات الصحفيُت يف تغطية أخبار اؽبجرة حيث سبت كتابة الدليل من قبل الصحفيُت اؼبخضرمُت 

، الذين يبتلكان خربة كبَتة يف تغطية القضايا اؼبتعلقة باؽبجرة واؼبهاجرين. و"تيريسا بوينتي" ستيفين فرانكلين""
1وفر الدليل حالياً باللغتُت االنكليزية واالسبانية.ويت

 

 .مد جسور اغبوار بُت إعالميُت جزائريُت وأوربيُت ؼبناقشة طريقة تناول اؽبجرة يف وسائل اإلعالم 

 .استحداث جائزة سنوية ألفضل األعمال اإلعالمية حول اؽبجرة 

  إذل نتائج مؤثرة يف متابعة مشاكل اؽبجرة توثيق الصلة بُت اإلعالم والفنون، واإلعالم واألدب، للوصول
2والوعي هبا، والكشف عن اؼبعلومات اؼبهمة الزباذ )قرارات، حلول( مناسبة وناجعة.

 

 الدعوة :األصلية وحضارهتم يف فرنسا اعبزائريُت اؼبغًتبُت من الناشئة األجيال بُت التواصل تعميق ىبص فيما 
 الوسائل السمعية صبيع على باالعتماد خطابو مضامُت وتطوير اعبالية نم ؽبذه الشروبة اؼبوجو اإلعالم تكثيف إذل

 متكامل دراسي منهج وإعداد اإلنًتنت، أنبها من اعبديدة واليت االتصال قنوات عرب واؼبقروءة والتواصل والبصرية
3أيضا. اإلنًتنت أنبها ومن اؼبتعددة الوسائط طريق عن اللغة العربية لتدريس

 

 اإلسالمية، و العربية لألمة اغبضاري الدور اإلسالم وإبرا حقيقة بتوضيح اغبقيقية للجزائريُت، الصورة تقدًن 
 الغربية. اجملتمعات تشهده الذي والثقايف العلمي ؾباالت التقدم يف وفضلها

 وبدث ما ؽبم اؼبهجر وتنقل اعبزائريُت يف اؼبهاجرين ـباطبة تستهدف اليت الفضائية القنوات بث يف التوسع 
 العربية، اللغة وتعليمهم العربية األصيلة، وثقافاهتم السمح دينهم أصول بتعليمهم واالىتمام ،األصليؾبتمعهم  يف
الثقايف  باالنتماء والشعور بالنفس االعتزاز على يعتمد اآلخر مع أن التعايش ذلك لديهم، القومية الروح يزكي فبا

 .الشعوب لكل الثقافية اػبصوصيات تنوع واحًتام واغبضاري،

                                      
 وزارة القوى العاملة واؽبجرة، مشروع ضبلة إعالمية للقضاء على اؽبجرة غَت اؼبنتظمة، مصر. -1
 9دولية، صاؼبعهد الدورل للهجرة، جامعة أكسفورد، كبو منهج جديد لبحوث اؽبجرة ال -2
 .92اضبد منيسي ، مرجع سبق ذكره،ص -3
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 وإعدادىم خاصة يف فرنسا الغرب، اإلسالمية يف واألقليات العرب اؼبهاجرين من اإلعالمية الكوادر تأىيل 
1إقباحها. يف اإلعالمية، واإلسهام اػبطة تنفيذ ؾبال يف للعمل

 

وأن يتم  إعالمية واضحة تركز على دور اعبالية السياسي، إسًتاتيجيةومن ىنا تأيت أنبية اغبديث عن "بناء 
، ووضع الضوابط األخالقية يف اإلسًتاتيجيةزبصيص برامج ؽبذا الغرض". أين تصبح اغباجة ملحة لصياغة ىذه 

تعامل وسائل اإلعالم مع قضايا اؽبجرة واعبالية، واالبتعاد عن الًتكيز على الصور النمطية السلبية للجالية يف 
 .2من التعبَت اغبر عن رأيهااإلعالم، وإبراز اؼبشكالت اليت تعانيها وسبكنها 

 اإلعالمية للجالية الجزائرية في المجال السياسي اإلستراتيجية8 11جدول رقم

 اإلستراتيجية اآلليات الغابات

  هتيئة اؼبناخ اؼبناسب
ؼبمارسة اعبالية حقوقها 
السياسية واؼبدنية، وتورل 

 اؼبواقع السياسية والقيادية.

  توعية اعبالية حبقوقها
وأنبية دورىا يف السياسية 

اغبياة السياسية، وحقها يف 
 ازباذ القرار.

  خلق كوادر من افراد
اعبالية إعالميا تكون  
قادرة على االضطالع 
دبلف اغبقوق السياسية 

  إعداد مواد إعالمية
موجهة ككل، توضح األنبية 
والعائد االجتماعي لتفعيل 
اؼبشاركة السياسية للجالية 

 اعبزائرية بكل مستوياهتا.

  توفَت مواد إعالمية تسلط
الضوء على التجارب القطرية 
الناجحة للجالية النشطة يف 

 اؼبيدان السياسي.

 تكثيف حضور اعبالية  
كمصدر إخباري ومرجع 
ربليلي يف الربامج والنشرات 

  تنظيم ضبلة إعالمية من برامج
تلفزيونية وإذاعية مقاالت صحفية، 
للتأكيد على أنبية مشاركة اعبالية يف 
عملية صنع القرار يف كافة مستوياهتا. 
يشارك فيها رموز دينية وثقافية 
وشخصيات من اعبالية اعبزائرية 

وتعتمد يف مادهتا على  متخصصة.
ية تفسَتات مستنَتة بنصوص اؼبواثيق الدول

وعلى ما تقدمو الدراسات العلمية اليت 
تنتجها اؼبراكز البحثية واألكاديبية يف ىذا 

 الشأن.

  إنتاج حزمة من الربامج اإلذاعية
                                      

دراسة حاالت المكسيك و  :الجاليات العربية في أمريكا الالتينية-خصوصية الحضور العربي في أمريكا الالتينيةعبد الواحد أكمَت،  -1
 .33(،ص2006 :)بَتوتالتشيلي والبرازيل والبيرو و الباراجواي واألرجنتين

، اؼبعهد مشاركة المرأة في الحياة السياسيةمثناين رضا، "من أجل اتصال أكثر فاعلية بُت اإلعالميُت والفاعالت السياسيات"، دور تدريبية حول:  -2
أفريل،  02مارس 30الدورل للتدريب والبحوث من أجل رقي اؼبرأة )األنسًتو(، مركز اؼبرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، تونس، 

 .)بتصرف(.2.ص
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ومشاركتها  للجالية اعبزائرية
 السياسية.

 مع  شركات بناء
البحثية  اعبهات

واألكاديبية. بوضع 
دراسات عن الدور 

قوقها السياسي للجالية وح
 ومشاركتها السياسية.

 السياسية.

  توفَت مواد إعالمية توعوية
حبقوق اعبالية السياسية، وكيفية 
فبارستها موجهة لفئات ـبتلفة 

 من اؼبواطنُت.

  الًتويج لنشاط اؽبيئات
اؼبعنية بالعمل من أجل التوعية 
السياسية للجالية اعبزائرية، 

 .وتعزيز دورىا السياسي

  االستفادة من إنتاج اؼبراكز
البحثية واؼبؤسسات األكاديبية 
اؼبعنية يف إنتاج مواد إعالمية 
عن اغبقوق السياسية للجالية 

 ودورىا السياسي.

والتلفزيونية فضال عن إنتاج مطبوعات 
توعوية توضح بالصور، وذلك لتقدم توعية 
مبسطة حول اغبقوق السياسية وكيفية 

 فبارستها. 

  من أجل بناء تنظيم برنامج تدرييب
قدرات اإلعالميُت و اإلعالميات على 

 العمل يف اإلعالم السياسي اؽبجري.

  تنظيم برنامج تدرييب من أجل بناء
قدرات اؼبهاجرين سياسيا على التعامل 
الفعال مع وسائط االتصال، وذلك عرب 
شراكة مع اآلليات الوطنية للهجرة ومع 
ىيئات اجملتمع اؼبدين واعبهات البحثية 

 كاديبية اؼبعنية باغبقوق السياسية.األ

دراسة  –،" دور االتصال في المشاركة السياسية للجالية المصرية نادية مصطفى عبده اؼبصريالمصدر8 
 .102-87، ص ص.2000مصر،اإلعالم، جامعة القاىرة، ماجيستَت ،كليةمذكرة  ،ميدانية تحليلية"

 منظمات الدولية واالقليميةللنسية و المطلب الرابع8 االقتراحات الموجهة للحكومة الفر 

 سنعاجل ىذا اؼبطلب من خالل الفرعيُت اؼبواليُت:
 8 االقتراحات الموجهة للحكومة الفرنسية من اجل تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية األولالفرع 

اؼبشاكل اليت تواجهها  انبمتلعب السياسة الفرنسية ذباه اؼبهاجرين اعبزائريُت دورا مهما يف القضاء على 
اعبالية اعبزائرية  سواءا كانت ىذه اؼبشاكل سياسية ،اقتصادية، اجتماعية وثقافية فكرية ،لذا وجب على الدولة 

-رسم سياستها الداخلية واليت من شأهنا ان ربتوي وتشارك اؼبهاجرين عموما واعبزائريُت خصوصا  إعادةالفرنسية 
وصنع القرار ورفع العقبات اليت مازالت تتخبط فيها  اإلصالحاتيف عملية  -باعتبارىم اكرب جالية يف فرنسا

 سياسة اؽبجرة واؼبهاجرين يف فرنسا ما يلي: إلدارةجاليتنا .ومن ؾبمل االقًتاحات اليت نوجهها 
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 نموذج االندماج في التعامل مع قضايا الهجرة إتباعضرورة  8أوال

 ؾبتمع إذل تنتمي سواء كانت اجملتمعات على وتأثَتاهتا طبيعتها فهم وؿباولة اؽبجرة ظاىرة إذل التطرق إن
 للمجتمعات بالنسبة وخاصة واؽبوية، قضايا االندماج إذل التطرق علينا يفرض االستقبال ؾبتمع أو اإلرسال
 الثقافية االجتماعية، البٌت ـبتلف على تًتكو الذي األثر الكبَت يعود من ؼبا وىذا للمهاجرين) فرنسا ( اؼبستقبلة

 ربقيقها. إذل يهدف واألبعاد اليت االندماج قضايا إذل ىذا فسنتطرق واالقتصادية، ومن والسياسية
 مفهوم االندماج8 -10

 اؼبستقبلة البلدان لدى والشكلية البنيوية اؼبتغَتات من العديد ربمل آخر بلد إذل بلد من اؽبجرة حركة إن
 األصليُت السكان مع القادمُت اؼبهاجرين سيحصل بُت الذي للتفاعل طبيعية نتيجة اغبال بطبيعة وىذا للمهاجرين

 من ؾبموعة على تعتمد عامة بصفة االجتماعية العلوم أن وفهمها قبد االطراف العكسية اغبركة ىذه لدراسةو 
كل  قبد اؼبصطلحات ىذه بُت ومن اؽبجرة حركة عن الناذبة الديناميكية لفهم أطر إذل إهباد هتدف اؼبصطلحات

 االندماج، acculturation  التثاقف، adaptation  التأقلم، absorption استيعاب: مصطلح من

integration حسب وىذاheckman1992)
1) 

 االندماج  integration:داخل  األجزاء بُت العالقات يف االستقرار أنو أساس على يعرف ردبا كتصور
 .معُت نظام

 نوعية عن للتعبَت الًتابط والتداخل من معينة درجة عن ينتج مسار عن عبارة أنو على االندماج يعرف أيضا
 االندماج مفهوم لتوضيح أساسية ثالث نقاط على االعتماد يبكن ىذا ومن ككل، النظام داخل العالقات
 : مسار باعتباره

 . جديدة بنية لتشكل البعض ببعضها اؼبنفردة العناصر ربط إذل تؤدي عملية عن عبارة ىو -أ
 ترابط لتشكل الوجود، سالفة بنية يف بتجميعها وذلك أجزاء منفردة أو عناصر إضافة عن عبارة ىو أيضا -ب

 .كلي
 وربسُت صيانة على يدل مفهوم عن عبارة أنو قبد الندماجت امصطلحا ودالالت مفاىيم بُت من أيضا-ج

 .معينة بنية أو نظام داخل العالقات
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 العديد يف وتتداول العام فقط. اؼبستوى على ىي االندماج مصطلح حول التصورات و اؼبفاىيم ىذه فكل
 يف وىبدمنا يهمنا الذي العلمي السياق االندماج يف مفهوم ربديد من بد فال ىذا ومن. والدراسات اؼبيادين من

 من معينة درجة على يدل إطاره السوسيولوجي يف االندماج فمفهوم إطار دراستنا للجالية اعبزائرية يف فرنسا،
1وحداتو وبُت االجتماعي العالقات داخل النظام يف التعاون من ومستوى االستقرار

 

 وتقوية تعزيز على وعملية تقوم مسار عن عبارة أنو على السوسيولوجي اؼبنظور من االندماج يعترب كما
 ومؤسساهتا االجتماعي النظام إذل وؾبموعات جديدة قواعد بإدخال وذلك االجتماعي، النظام داخل العالقات
 يبكن اؼبسار ىذا قبح ما فإذا processusمسار  عن ىو عبارة البداية يف اؼبهاجرين فاندماج سلفا، ؼبوجودة
2وحداتو. مع مندمج اجملتمع أن اعتبار

 

 ونتيجة للوظائف انعكاس عن عبارة ىو االندماج نظام أن يعترب( (lock Wood 1964 وحسب
 واالجتماعي واالقتصادي القانوين النظام مثل الفرعية النظم وبعض الدولة مثل واؼبنظمات اؼبؤسسات هبا تقوم اليت

 .النظم ىذه بُت بالتعاون وىذا والثقايف
 وتأسيس خلق عن عبارة وأيضا االجتماعي النظام يف األفراد انصهار عن عبارة االندماج يعترب اؼبنظور هبذا

 التفاعل بضرورة الكامل الوعي عن عبارة ىو وأيضا اعبديد، اجملتمع توجهاهتم كبو حيث من األفرادبُت  لعالقة
 3اعبديد. االجتماعي النظام مع واجملموعات األفراد بُت والتعاون

 يتم والذي النسيج االجتماعي داخل اعبديدة الوافدة للفئات ومركز موقع إهباد عن عبارة ىو واالندماج
 اغبق فكرة على اؼببينة القيم من ضمن ؾبموعة أيضا و والوظيفة اللغة مثل واألدوات اآلليات بعض طريق عن

 4والواجب.
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2-Andrea, Marysetripier, sociologie de immigration) Paris: Edition de la couverte 9 bis, 

2009(, P.101. 
3 - Ibid, p, 3. 
4-République française," document DE politique transversal projet de loi de finances pour 

2011", politique française DE l’immigration et de l’intégration. 
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 االندماج لتعزيز أشكال ( طبسة(ESSEN 2000يقًتح ىذا ومن ومصطلحاتو صوره تتعدد واالندماج
: مرتكزات يتضمنها االندماج وىي كالتارل عن عبارة وىي

1 

 التثاقف Acculturation8  دبصطلح أيضايعرف  la socialisation اؼبسار عن عبارة وىو 
 اجملتمع مع بنجاح والتواصل وبتاجها للتفاعل اليت اؼبهارات الثقافية واؼبعايَت اؼبعرفة الفرد يكتسب خاللو من الذي

 .اؼبستقبل

 التموقعPLACEMENT 8  ،يتمثل يف اؼبوقع الذي يكتسبو الفرد اؼبهاجر داخل اجملتمع اؼبستقبل لو
وىذا داخل اؼبنظومات واؼبؤسسات اؼبختلفة مثل اؼبنظومة التعليمية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، كما انو 

 اجتماعية اكتساب بعض اغبقوق مثل  قدرتو على تأسيس عالقاتplacementأيضا من بُت معاين مصطلح  

  مصطلح أن قبد الزمٍت الًتتيب حيث ومن االجتماعي السلم داخل واجتماعي واقتصادي ثقايف تغلغل وربقيق
ACCULTURATION  مفهوم ربقيق هبدف مسبق شرط يعترب. Placement 

 المعنوي االندماج  MORAL INTEGRATION8 والعالقات اليت الشبكات عن عبارة ىو و 
 من اؼبعنوي اعبانب اؼبفهوم يعكس وىذا واؼبنطلقات التوجهات يف ويتقاطعون يتقاظبون الذين األفراد يشكلها

 اجملتمع داخل العضوية أي أوسع بصورة العاطفية والزواج والعالقات الصداقة مفهوم يتضمن و االندماجي اؼبسار
 ؼبعنوي. بشقها للمهاجر اؼبستقبل

 الهوية تحديد IDENTIFICATION 8 نفسو عن يكوهنا اؼبهاجر اليت اؽبوية على العنصر ىذا يركز 
 اؼبضيف اجملتمع عن انفتاحو عن الشخصية الناتج اؽبوية ومفهوم لو اؼبستقبل للبلد االجتماعي النظام مواجهة يف
 لو.
 التمثيل أو االستيعاب  :ASSIMILATION  فإنو عنها اغبديث سبق اليت اؼبصطلحات من كغَته 

 أي كمماثل الشيء تقدًن عملية يكون قد االستيعاب أن قبد التعاريف ومن بُت بدقة وربديده تعريفو يصعب
اليت  العملية أنو على االستيعاب يعرف فعموما باآلخر، التشبو ىو االستيعاب أي إذل اؼبماثلة التحول دبعٌت

 فيو، تندمج أن رباولالذي  اجملتمع وسلوكات اؼبهيمنة القيم تبٍت عرقية أو اجتماعية أقلية تستطيع بواسطتها
 .حتميا فيو ذوباهنا الوقت مع ليصبح
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 االندماج8 ومؤشرات ميادين -10
 وربقيق اقباح ذلك هبدف و بينها فيما اؼبتداخلة و اؼبتعددة اؼبيادين من ؾبموعة يتضمن االندماج مسار إن

 :قبد اؼبيادين ىذه بُت ومن الكامل االندماجي اؼبسار

  socio-economic field اقتصادي السوسيو *اؼبيدان
 legal and political field السياسي القانوين * اؼبيدان
 ميدان كل أن قبد الوقت نفس ويف كامل اندماجي مسار لتحقق بينها فيما تتداخل األبعاد ىذه فكل

 للسياسات استيعاهبا االندماج ومدى عملية مستوى لتحديد وذلك بو، خاصة من اؼبؤشرات ؾبموعة على يركز
 .باالندماج اػباصة

 اقتصادي السوسيو الميدان  :Socio –Economic-Integration Field 
 عمليا اقتصادي االندماج السوسيو مفهوم بلورة على تعمل اليت اؼبؤشرات من ؾبموعة اؼبيدان ىذا ويتضمن

 االستقبال ؾبتمع يف االندماج عملية مسار مدى تقدم لقياس هبا يعمل واليت مؤشرات، طبسة يف تعدادىا ويبكن
 :1كالتارل وىي للمهاجرين بالنسبة

 Employment:  التشغيل -أ
 اغبكومات أغلب الذي تتخذه الرئيسي الطريق يعترب للمهاجرين االندماجي اؼبسار يف التشغيل مؤشر إن

 مدى معرفة على اؼبؤشر ىذا ويرتكز إدماج اؼبهاجرين، على القائمة للهجرة سياسات تتبٌت اليت واجملتمعات
 العاملة القوة مع باؼبقارنة ىذا و اؼبهاجرة، اعباليات بُت من وغَت الناشطُت االقتصاديُت الناشطُت بُت الفروقات
ذات  واؼبؤىالت الكفاءات على الًتكيز على اؼبؤشر ىذا أيضا يعمل كما عام. االقتصاد بشكل يف اؼبشاركة
وعليو وجب على الدولة الفرنسية مراعاة ىذا العنصر باعتباره  منها. االستفادة هبدف اؼبهاجرين بُت العارل اؼبستوى

من الضروريات اليت هبب ان تتمتع هبا اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة يف فرنسا، وذلك من خالل منح فرص التشغيل ؽبم 
 ومساواهتم باؼبواطنُت االصليُت يف ىذا اجملال.

 Level Income:  الدخل مستوى -ب

 وىذا اؼبستضيف داخل البلد الشغل بسوق مباشر بشكل يرتبط عامة بصفة اؼبؤشر ىذا أن قبد أيضا
مع  مقارنة ومستوياتو توزيعو كيفية خالل وذلك من اؼبهاجرة الفئات بُت الدخل مستويات تبيان على يعمل اؼبؤشر
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 على اغبصول يف الصعوبة ىو اؼبؤشر هبذا ترتبط اليت من بُت اإلشكاالت لكن، للمهاجرين اؼبستقبلة الدولة افراد
 شأن خاص، قضية الدخل أن تعترب اليت اؼبهاجرين بُت سائدة ثقافية العتبارات وىذا بُت الفئات اؼبهاجرة البيانات

 يف ىذه اغبالة. جدا ضعيفة تكون حسب اػبرباء دقيقة بيانات على فاغبصول
 Social Security:  االجتماعي األمن -ج

 يف اؼبتقدمة اؼبراكز يف االجتماعي والتوظيف الرفاه من اؼبهاجرين استفادة مدى إذل بالنظر اؼبؤشر ىذا يرتبط
 األصليُت السكان بأبناء باؼبقارنة االجتماعية من اؼبساعدات اؼبهاجرين أبناء استفادة مدى وخاصة اجملتمع، ىرم

 .اؼبستضيف البلد داخل
 The Level Of Education:  التعليم مستوى -د

 فضرورة ىذا ومن من اؼبكاسب يفرزه ؼبا وىذا ؾبتمع أي تطور يف حاظبة نقطة عامة بصفة التعليم يعترب
 ووجودىم تأثَتىم مستوى على سليب أو مؤشر إهبايب يعترب التعليم من متقدمة مستويات اؼبهاجرين اكتساب

العمل  سوق يف متقدمة مواقع للمهاجرين يضمن الذي ىو اؼبتقدم التعليمي واؼبستوى .اؼبستقبلة اجملتمعات داخل
 البلدان جهة، ومواطٍت من اؼبهاجرين بُت التعليم مستوى قياس على اؼبؤشر ىذا ويعمل االجتماعي والسلم

 دليل فهذا متقاربة واؼبستويات كانت اؽبوة فإذا اؽبوة حجم حيث من وذلك أخرى. جهة من للمهاجرين اؼبستقبلة
 أيضا فهذا متباعدة اؽبوة كانت إذا وأما اندماجية عملية وأن ىناك الصحيح الطريق يف االندماجي اؼبسار أن على
 .االندماجية العملية يف أو هتميش تأخر أو اختفاء على دليل

  housing:السكن -ه
ومدى  قدرة  السكن نوعية على اؼبؤشر ىذا يركز االندماج مستويات لقياس السكن مؤشر ىبص فيما

اؼبهاجر على اغبصول على سكن و أيضا قدرتو على االختيار ؼبكان إقامتو وأيضا يعمل ىذا اؼبؤشر على ابراز 
 .السياسات اغبكومية للدول اؼبستقبلة للمهاجرين يف سياسة اإلسكان بصفة عامة

 لالندماج والسياسي القانوني الميدان :Legal And Political Field Of Integration 
 ويعتمد السوسيو اقتصادي األول اؼبيدان غرار على وىذا من اؼبؤشرات ؾبموعة اؼبيدان ىذا ضمن تندرج

 اؼبؤشرات قبد: ىذه بُت ومن القانوين والسياسي اجملال يف االندماجي اؼبسار تقدم مدى قياس يف عليها
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 Dual Nationality :  الجنسية ازدواجية -أ 

 انفتاحها أو حيث انغالقها من باؽبجرة اػباصة السياسات تتخذ اليت البلدان على ابراز يعمل اؼبؤشر فهذا
 ىذا يعمل وأيضا . كذلك والعكس انفتاحيواذباه اؼبهاجرين  البلد سياسة أن على دليل اعبنسية يةبازدواج فالعمل
 من االندماجي اؼبسار دعم قضية يف ؽبا والبلدان اؼبستقبل للهجرة اؼبصدرة البلدان بُت العالقة ربديد على اؼبؤشر

 عدمهم.
  Political Participation:  السياسية المشاركة -ب 

 الًتشح، على حيث القدرة من وذلك االنتخابات يف اؼبهاجرين مشاركة مدى تبيان إذل اؼبؤشر ىذا يهدف
 وأيضا االحزاب، خالل من السياسي العمل اؼبنخرطُت يف عدد و اؼبتمثلُت طرح يف وأيضا اؼبمثلُت اختيار يف اغبرية
 .واغبكومية واإلقليمية اجملالس احمللية يف كأعضاء اؼبهاجرين عدد

 الطابع ذات الغَت حكومية اؼبنظمات تقدمها اليت واػبدمات العمومية اػبدمات إذل الوصول مدى وأيضا
1السياسي

NGO. 
 participation in civil society: المدني المجتمع فعاليات في المشاركة -ج 

اؼبدين ، وذلك من خالل  اجملتمع منظمات يف اؼبهاجرين اؼبتعلقة بالبراط اؼبستويات على اؼبؤشر ىذا يركز
معرفة طبيعة ىذه اؼبنظمات ىل تقوم على أساس عرقي أو اثٍت أو أهنا تعرب عن قضايا اؼبهاجرين بغض النظر عن 

 .االنتماء واألصل وهتدف إذل ربقيق اؼبسار االندماجي للمهاجرين
 Role Of Media:إلعالميا الدور -د 

، وىذا يعود إذل األحيان بعض يف وحاظبا جوىريا للمهاجرين ستقبلةاؼب البلدان يف اإلعالم دور يعترب
اؼبساحة اليت تلعبها وسائل اإلعالم يف رسم الصورة حول اؼبهاجرين وحول حركتهم داخل اجملتمعات اؼبستقبلة 

.يظهر اإلعالم اؼبهاجرين للمهاجرين ويبحث ىذا اؼبؤشر يف الكيفية اليت
2 

 
 

                                      
1Koff Halan, Working papers "dialogue a cross disciplines on immigration and integration 

issues", centre for comparative studies, UC sandiego. sur 

site:http://www.escholarship.org/UC/item/3kv4r959  (15-03-2018)  
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 ثانيا8 ضرورة حوكمة الهجرة في فرنسا
 بإعطائها وذلك سياسات اؽبجرة تسهيل إذل هتدف اليت واآلليات اؼبفاىيم من اؽبجرة سياسة حوكمة تعترب

 تبٍت على تعزيز قدرات اغبكومات إذل حوكمة اؽبجرة وتصورات مفاىيم تسعى اؽبدف ىذا ولتحقيق اإلنساين البعد
 عاؼبية أو ؿبلية أخرى مستويات على أو نفسها اغبكومة مستوى اؽبجرة وىذا على إدارة خبصوص واضحة مقاربات

 "capacity building requirements". بناء القدرات متطلبات يعرف دبصطلح ما وىذا
 على سياسة تعتمد بناء سبيل يف األولويات ببعض أخذت قد البلدان بعض أن قبد الصدد ىذا ويف

 ميكانيزمات تطوير وأيضا إدارية جديدة بٌتوإقامة  اؼبوظفُت تدريب خالل من وذلك اؽبجرة إدارة يف اغبوكمة
 .باؽبجرة اؼبعنية الوزارات ـبتلف بُت التنسيق لضمان

 اػباص القطاع على غرار حكومية الغَت الفواعل تلعبو الذي الدور على تركز اؽبجرة حوكمة أن قبد كما
 واسع بشكل واؼبؤقتة اؼبهاجرة العاملة اليد يف توظيف دورا كبَتا يلعب اػباص فالقطاع حكومية، الغَت واؼبنظمات

 ؽبا. اغباضن يعترب بل
 الشريك أنو أساس على دور كبَت يلعب اغبوكمة اليات من آلية يعترب الذي اؼبدين اجملتمع أن أيضاقبد  كما

 . اؼبستقلة االنساين الطابع ذات خالل اعبمعيات من وذلك منها شرعية الغَت خاصة اؽبجرة إدارة يف

 منها باالستشارة واألخذ ،معها االشًتاك خالل من اغبكومية غَت الفواعل تقدمو الذي بالدور فاالعًتاف
 .اؽبجرة حوكمة فكرة عليها تقوم اليت األساسية اؼببادئ من يعترب

، الدول داخل رظبية اؼبنظمات الغَت بو تقوم الذي الدور على يتوقف ال اؽبجرة حوكمة مفهوم ان أيضا وقبد
 الغَت واؼبنضمات اؼبؤسسات تلعبوالذي  ايضا الدور بل، الذكر سبق كما الوطٍت او احمللي اؼبستوى على سواء
 تكون اؼبقومات من ؾبموعة على تعتمد اؽبجرة حوكمة ان قبد ىذا اؽبدف ربقيق اجل ومن ، منها والرظبية رظبية

الوطٍت  اؼبستوى ـبتلفة، مستويات ثالثة على وذلك باؽبجرة خاصة فعالة ادارة االساسية لتحقيق اؼبنطلقاتدبثابة 
1يف اؼبقومات هذى وتتمثل العاؼبي الكلي واؼبستوى احمللي والوطٍت ،القومي

 : 
 . بلد بكل خاصة وطنية للهجرة سياسة بناء-ا

 . الوطٍت اؼبستوى على اؽبجرة ادارة سياسة تعزيز -ب

 . الدولة ىياكل بُت اؽبجرة سياسات بناء يف التنسيق تقوية-ج

                                      
 .48قبيب سويعدي ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 . دقة اكثر بيانات على اغبصول ضرورة -د

 . اؼبتبعة السياسات تقييم على االعتماد -ه

 . اػباص القطاع على االنفتاح-ن

 اؼبدين اجملتمع دور وتقوية تعزيز-ل
 ثالثا 8عالج االسالموفوبيا في فرنسا

 الغريب اؼبصاب اعبمهور عالجك فهنا .اؼبستهدف اعبمهور حبسب شقُت إذل االسالموفوبيا عالج يقسم
 مباشرة انو معٍت كما .إمكانياتو يبلك الذي الغرب عاتق على يقع عالج وىو اإلسالم من اػبوف هبيستَتيا
 اسالموفوبيا توجيو احتماالت سوء من ؾبتمعو غبماية حاجتو عن عداك .صبهوره سعادة وتأمُت مرضاه دبساعدة
 .كاذب ارىايب انذار ؾبرد نتيجة يلحق هبم قد الذي الضرر يتخيلوا أن وللفرنسيُت مثالً  .ؾبتمعاتو ضد لتتحول

فإننا  ىنا . منساركوزي أيام حدث كما صباعي اذل جنون صباعية ىيستَتيا منيبكنو انت يتحول  فاالسالموفوبيا
 اؼبرضى ؽبؤالء اؽبيستَتية اؼبتعرضة للممارسات واعبماعات اؼبسلمة للمجتمعات الوقائي للعالج األولوية نعطي

 ويتم ذلك من خالل ما يلي:.الغربيُت عموما والفرنسيُت خصوصا
 لإلسالموفوبيا الوقائي العالج -09

 اؼبصابُت اؽبيستَتية للمرضى باؼبمارسات اؼبستهدفة واجملتمعات واعبماعات األفراد لوقاية العالج ىذا يتوجو
 يف واإلسالمية العربية اعباليات وهتديد مصَت واإلسالمي العريب اؼبستقبل على تؤثر فبارسات وىي ا.باالسالموفوبي

 العلوم أستاذ يؤكد حيث .واإلسالمي العريب على العاؼبُت الغريب العدوان صناعة وتغذية ناحية، من الغرب
 جزء ىي االسالموفوبيا أن أمَتكا، يف اؼبسيحي االسالمي التآخي منظمة مؤسس ،وليامبيكر األمَتكي السياسية

 اؼبتحدة الواليات يف السياسي الصناعي العسكري تارىبيا اجملمع فيها برع اليت اػبوف تصنيع سياسات من
 يدرج ما وىو .والقتل والتدمَت السالح عادل يف جديد كل على اؽبائلة األنفاق سياسات تربير هبدف األمَتكية

 تصنيع آلية من اغبروب وصناع ذبار دبنع واإلسالمي العريب القومي األمن إطار ضباية يف "االسالموفوبيا" عالج
 .واؼبسلمُت العرب للعدوان على الذرائع

:التالية اػبطوات الوقائي العالج ىذا ويتضمن
1 
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 المسلمين بحق المرتكبة الجرائم عرض و تظهير -أ

 فاحملاور .غَت اؼبتساوي النظر بسبب نستبعده فإننا ىامة عالج فرصة يقدم اؼبباشر اغبوار بان مع االعتقاد
 احتقار على ينطوي دبا .لرؤيتو ثقافتو اؼبنتجة بتفوق الراسخ العتقاده زاويتو غَت من األمور يرى أن يرفض الغريب
 بصورة العالج ىذا عن نتخلى ال وكبن .اغبوار عن طريق العالج أسلوب يعطل ما وىو .اؼبسلم ؿباوره لرؤية

 مشاعر ـباطبة اقًتاحنا ىنا من .اؼبتوخاة بالنتائج زبرج دل السابقة اليت اغبوارية للتجارب استناداً  بل عشوائية
 اعبرائم لضحايا واألشخاص والصور األفالم عرض طريق عن الغريب والفرنسي اإلنسان لدى اإلنسانية التعاطف
 العروض ىذه وتأيت .واؼبسلم العريب بُت الغرب معظم صبهور يفرق ال حيث .واؼبسلمة العربية الشعوب حبق اؼبرتكبة
 .اؼبرض ؽبذا ناجعاً  عالجاً  الذنب مشاعر كون مرضى االسالموفوبيا لدى الذنب مشاعر استثارة هبدف

 الخارج في المسلمة الجاليات عن للدفاع دولية ىيئة إطالق -ب

 ارتفع منسوهبا ولقد  اإلسالم من افيةر خ ىيستَتيا موجة كل مع واؼبسلمُت لإلسالم اإلساءات تتصاعد
 لو يروج جديد لإلسالموفوبيا الشتقاق اؼبسلمُت اؼبهاجرين لتعرض اإلشارة مع .سبتمرب حوادث بعد عموماً 

 .اؽبجرة بلدان للمسلمُت يف اؼبئوية النسبة بزيادة اعبديدة اؼبخاوف وتتعلق .الغربيون العنصريون

العربية  و اإلسالمية للحكومات التقنية و االقتصادية و السياسية األزمات بان االعًتاف من بد ال ىنا
 .ىجرة معاكسة موجات األخَتة السنوات شهدت لذلك .اؼبهاجرة جالياهتا غبماية السياسية مناورهتا ىامش تضيق

 ان قبد ىنا من .لديانتهم و ولقيمهم ألشخاصهم اإلساءات من الكم ىذا ربمل اؼبهاجرين بعض يتمكن دل إذ
 تقوم ان على .للتحرك اػبطوة العملية ىي اػبارج يف اؼبسلمة اعباليات حقوق عن للدفاع دولية ىيئة إطالق

 بلدان ـبتلف يف فروع ؽبا ان تؤسس على .اؽبيئة ؽبذه ومادي سياسي دعم من يبكنها ما بتقدًن اغبكومات
 .اؼبهجر

 المتنورين الغربيين المفكرين مع التواصل تعزيز -ج

الثقافة  دراسة يف تعمق الذي" بيرك جاك" الكبَت الفرنسي الفيلسوف وأعمال جبهود نذكر اؼبقدمة يف
 انا مؤكدا الفكري الغريب، النسق يف اإلسالم مكاؼبة الضروري من انو :"الكرًن القرآن معاين بًتصبة وقام ،اإلسالمية

 من الرائعة بدال اإلسالمية وىذه اغبضارة العظيم الدين ىذا على االهبايب بانفتاحو الكثَت يغنم سوف الغريب لفكر
 .إلنتاجو فكرية مؤسسة يتطلب متكامل فكري ذاهتا مشروعب ىي اؼبكاؼبة وىذه " .حوؽبا اؼبوروثة اؼبسبقة األحكام
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 ىذا يف نذكر كما .الفكرية و العلمية اؼبؤسسات من النوع ىذا إنشاء إنبال يف االستمرار لعدم الدعوة يستتبع دبا
 .معهم والصالت الروابط وإقامة التواصل هبب فبن اؼبتنورين من وغَته "روجيو غارودي" الفرنسي الفيلسوف اجملال

 اإلسالمي التراث ترجمة -د

 اإلسالميالدين  علىلالطالع  اعبمهور حشرية تنامي خصوصاً، األمَتكية الغربية، اإلحصائيات رصدت
 العقل يف االسالم تصحيح صورة مشروع كان وإذا .اإلسالم فهم على واؼبساعدة بو اؼبعنية الكتب على وإقبالو
 اليت الكتب من بدءاً  اإلسالمي ترصبة الًتاث مشروع بطرح نكتفي أن فلنا اغبالية العداء أجواء يف متعثراً  الغريب
 على .اؼبتوافرة اإلمكانيات وفق تدرهبياً  للتنفيذ مشروع قابل وىو .الًتاثية الكتب أمهات ولغاية اإلسالم فهم تبسط

 سبل توفَت وكذلك .االنًتنت طريق عن عليها اغبصول اؼبتوافرة وتسهيل الًتصبات بفهرسة اؼبشروع يقًتن ان
 لتصحيح واألحباث الدراسات مركز ذبربة علمنا حبسب وأنبها اؼبتوافرة لإلسالم. عرب التجارب اإلساءات مواجهة
ىذا  تأسس حيث بفاس، العريقة القرويُت جامعة من وإسناد بدعم مت الذي اؼبغربية فاس دبدينة اإلسالمصورة 
 لتشويو الغربية اإلعالموسائل  تنشرىا اليت واؼبضامُتلإلسالم  اؼبعادية اغبمالت برصد ويهتم 2007 عام يف اؼبركز
 إصدار عرب أو اإلعالمية الصحف والوسائل لتلك مباشرة ـباطبات يف عليها الرد على ويعمل اؼبسلمُت صورة

 .اؼبزاعم تلك على ترد خاصة ومطبوعات منشورات

 المسلمة للجاليات واالجتماعية السياسية األدوار تفعيل -ه

 دول االرباد يف اؼبسلمُت عدد أصبح خاصة يف فرنسا حىت األوروبية اجملتمعات يف حاضراً  اإلسالم بات
 التعبَت وحرية االحًتام والتسامح قيم إذل اؼبستند األورويب اجملتمع انفتاح استغالل وهبب .باؼباليُت يقدر األورويب
 دببدأ يضر سوف صباعة ألي بالنسبة او اغبقوق اغبريات تقليص فإن وبالتارل اؼبواطنة، أساس على يقوم و والتفكَت
 يف التكامل على اؼبسلمُت تشجيع يبكن وهبذا .اؼبعٍت األورويب اجملتمع داخل باالنسجام ويضرب .االنتماء

 ؽبذه سياسي توظيف أي إبعاد مع .السياسية وحياهتا اجملتمعية يف نشاطاهتا الفاعلة واؼبشاركة ىجرهتم ؾبتمعات
.وجههم يف االسالموفوبيا توقظ اليت اؼبهاجرين الشكوك لتجنيب اؼبشاركة

1
 

 :كاآليتبعض االقًتاحات   إضافةكما يبكن 
  على الدول اؼبستقبلة" فرنسا" للكفاءات اؼباىرة تعويض الدول اؼبرسلة" اعبزائر" ، دبعٌت اذا كان اجر الطبيب

اعبزائري يتساوى مع اجر الطبيب الفرنسي او يقل عنو بسبب فرق اػبربة مثال، ىذا شيء عادل على مستوى 

                                      
 موقع نفسو. -1
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تعوض الدول اؼبستفيدة الدول  أنالبد  إذن، م ىذا الطبيبحق الدولة اليت ربملت تكلفة تعلي أينالفرد ، ولكن 
تستخدم ىذه اؼببالغ يف إعادة إنتاج رأس اؼبال البشرى وربسُت نوعية برامج التعليم  أناؼبرسلة عن ذلك  على 

 1والصحة يف الدول اؼبرسلة.
 يف زائريةاعبالية اعب مشاركة دعم :للجالية اعبزائرية يف فرنسا واجملتمعية السياسية اؼبشاركة ىبص فيما
القضايا  عن يدافع أن يستطيع قوي إسالميعريب  لويب وتكوين لدعم فرنسا يف واألحزاب السياسية النشاطات

حث  إذل اعبزائرية اغبكومة ودعوة اؼبوجودين يف فرنسا، عريب أصل من السياسيُت مع والتواصل العادلة، العربية
 يف السياسية واألحزاب التنظيمات يف وااللبراط االجتماعي، و الثقايف االندماج اػبارج على يف اؼبغًتبُت اعبزائريُت

 يف اغبق تضمن اليت القوانُت احًتام )فرنسا( االستقبال ؾبتمعات يف اؼبهاجرين إدماج ويستلزم 2اعبديدة. ؾبتمعاهتم
االعًتاف  من االنطالق الصدد هبذا ويتعُت .التجنيس ؽبا ىبضع اليت اإلجراءات إذل ، إضافةواإلقامةاالستقرار 

 على الضمان واغبصول السياسية، واؼبشاركة التصويت يف للمهاجرين )كاغبق واالجتماعية اؼبدنية باغبقوق
 الواضحة السمة و اػبطاب السياسي لتفعيل األوذل اػبطوة دبثابة ىذه وستكون )فبكنة مدة أقل ويف االجتماعي،

ّسد اليت  سواء إهبابيُت، ومسانبة عامال الوطنية واغبركات عب األفراد تنقل اعتبار إذل اؽبجرة ذبرًن من االنتقال ذبج
 .الثقايف أو االقتصادي الصعيد على

من اجل تفعيل المشاركة السياسية للجالية  اإلقليميةاحات الموجهة للمنظمات الدولية و الفرع الثاني 8االقتر 
 الجزائرية

وباألخص كل من منظمة األمم اؼبتحدة على اؼبستوى العاؼبي يتطور اىتمام اؼبنظمات الدولية واإلقليمية، 
وجامعة الدول العربية على اؼبستوى اإلقليمي، منذ نشأهتا بتفعيل حقوق اإلنسان عامة وحقوق اؼبهاجرين خاصة، 

 وعلى رأسها اغبقوق السياسية، يف أديباهتما وىياكلهما وفعاليتهما.
 أن الواقع كشف عن أن اعباليات عموما، واعبزائرية خصوصا وعلى الرغم من جهود ىاتُت اؼبنظمتُت، إال

 يف كثَت من الدول اؼبتقدمة والنامية على حد سواء ما تزال تعاين نقصا يف ما يتعلق حبقوقها السياسية.

                                      
  15،16، ص2006جامعة الدول العربية "التقرير اإلقليمي ؽبجرة العمل العربية ،  -1
 .92اضبد منيسي ،مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ونسعى من خالل الفرع على دور اؼبنظمتُت يف تفعيل ىذه اغبقوق. وىو األمر اؼبعمول عليو يف قضية 
 . وعليو سنحاول أن نتناول ىذه النقطة يف ما يلي:1الديبقراطية يف كثَت من اجملتمعاتاكتمال التجربة 

 وال8 تعريف المنظمات الحكوميةأ
ؽبم ىدف معُت، يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليو.  األفرادتعرف اؼبنظمة على أهنا "ؾبموعة من 

اؼبكونُت ؽبا، وتدار بواسطة ؾبلس إدارة منتخب  األفرادواؼبنظمة ىي شخصية اعتبارية ؽبا كياهنا اؼبستقل عن 
 بواسطة اعبمعية العامة لألعضاء يف العادة ...".

وعليو فاؼبنظمات الدولية اغبكومية، ىي تلك اؼبنظمات اليت ترد نشأهتا إذل "فكرة اؼبؤسبر الدورل، ألهنا يف 
صر الدوام ؽبا من خالل تطورات حدثت يف نطاق حقيقة األمر ليست إال امتدادا ؽبذه اؼبؤسبرات، بعد إعطاء عن

أمانات اؼبؤسبرات ... . لكن اؼبنظمات الدولية حصلت على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول األعضاء، وبسكرتارية 
مستقلة. وقرارات تتخذ باألغلبية البسيطة أو اؼبوصوفة. ومن خالل أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غَت فبثلي 

)اإلدارة اؼبدنية الدولية للمنظمة الدولية( أو اؼبوظفون الدوليون، وامتلكت اؼبنظمات سلطات  الدول. وتتمثل يف
ذاتية ناذبة عن تفويض حقيقي من الدول، وغَت ذلك من اؼبكونات اليت رظبت للمنظمة الدولية ىيئة قوية فوق 

 الدول".
، وتتمتع )*(فيما بينها، وأعضاءىا دولأي أن "اؼبنظمات الدولية اغبكومية تنشئها الدول، باتفاقية دولية 

بالشخصية القانونية الدولية، أي تتلقى اغبقوق وااللتزامات الدولية من القانون الدورل مباشرة، وتشارك يف وضع 
قواعد القانون الدورل من خالل االتفاقيات واألعراف الدولية. وزبضع يف سلوكها لقواعد القانون الدورل، وال 

لداخلية للدول، وىذه على عدة أشكال: فهي إما عاؼبية عامة كاألمم اؼبتحدة أو عاؼبية متخصصة  زبضع للقوانُت ا
كمنظمة الصحة العاؼبية والزراعة واألغذية واليونسكو وغَتىا. وإما إقليمية عامة، كجامعة الدول العربية، واالرباد 

لس التعاون اػبليجي، أو إقليمية متخصصة  األورويب، ومنظمة الوحدة اإلفريقية، ومنظمة اؼبؤسبر اإلسالمي، ؾب
 كمنظمة "األوبك".

وخالفا للمنظمات الغَت حكومية، يشَت تعريف اؼبنظمات الدولية اغبكومية إذل أهنا  "سبتلك تفويضا من 
 وجودىا وأنشطتها وتتمتع بتسهيالت عمل معينة تسمى يف اللغة الدبلوماسية )االمتيازات اغبكومات بالنسبة إذل 

                                      
مقارنة لحالتي األمم المتحدة والجامعة  دراسة –دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة سليمان السيد أضبد ظباء، " -1

 .25، ص .2008"، مذكرة ماجستَت: معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاىرة، (5004-9770العربية )
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 .1صانات("واغب
ومن بُت ىذه اؼبنظمات اغبكومية اليت تسعى من خالل نشاطاهتا واختصاصاهتا إذل الرقي باؼبكانة 

 اخًتنااالجتماعية، االقتصادية، الثقافية والسياسية للمهاجرين سواءا داخل بلدىم االصلي ام البلد اؼبضيف. 
 الل ما يلي:منظمتُت أساسيتُت إحدانبا دولية واألخرى إقليمية. وذلك من خ

إن مثل ىذه اؼبنظمات دبا يتوافر لديها من شرعية يبكن أن ربقق العديد من اإلقبازات على ـبتلف 
األصعدة واؼبستويات. ومنها على صعيد اؼبشاركة السياسية للجالية يف العادل عموما، ويف اعبزائر على اػبصوص، 

ليمية اليت يبكن من خالؽبا تفعيل تلك اؼبشاركة للجالية. دبا ؽبذه اؼبنظمات من قوة إصدار القرارات الدولية واإلق
 وعليو يبكن تقدًن ؾبموعة من االقًتاحات ؽبذه اؼبنظمات واؼبتمثلة يف:

 االقتراحات الموجهة للمنظمات الحكومية الدولية-أ
  يشملووكل ما إنشاء ىذه اؼبنظمات اللجان اؼبختصة دبتابعة الوضع اغبقوقي للمواطنُت يف اعبزائر،  -09

 .2الوضع القانوين مدى سبتع اعبالية حبقوقها بصفة عامة، وحبقوقها السياسية بصفة خاصة -05

ضرورة التزام اعبزائر بتقدًن تقارير دورية ؽبذه اؼبنظمات وىو ما يلزمها بالضرورة بتحقيق مستويات أفضل  -01
 يف ؾبال حقوق اعبالية اعبزائرية ومشاركتها السياسية.

ت الدولية اؼبلزمة اليت تتضمن ربقيق اؼبزيد من حقوق اؼبهاجرين، وؿباولة االتفاق بُت ضرورة وضع االتفاقيا -02
 أعضائها على إهباد صيغة التفاق دورل ينص على اغبقوق السياسية للجالية مع ضرورة دعم اؼبشاركة السياسية ؽبا.

 اؼبساواة بُت اؼبواطنُت.حث اغبكومة اعبزائرية على ضرورة احًتام أحكام الدستور اؼبتعلقة دببدأ  -03

 إلزام الدولة اعبزائرية والفرنسية باؼبصادقة على االتفاقيات الدولية اليت زبص حقوق اؼبهاجرين واإلنسان.  -04

مراقبة اغبكومة)الفرنسية واعبزائرية( عند تعديل أو تنقيح التشريعات احمللية اؼبتناقضة مع أحكام االتفاقيات  -05
 اؼبساواة بُت اؼبواطنُت يف كل اجملاالت، وخاصة يف اجملال السياسي. الدولية، دبا يتناسب مع مبدأ 

 توعية اغبكومة والرأي العام احمللي، بالعمل على تعويض عقلية التمييز بعقلية اؼبساواة بُت اؼبواطنُت. -06

                                      
 ل مع الدول.يكون أعضاؤىا دول عدا حالة واحدة شاذة وىي: حالة منظمة العمل الدولية اليت أشركت منظمات العمال وأصحاب العم )*(

 ، "اؼبنظمات اغبكومية والغَت اغبكومية"، مركز اإلمام الشَتازي للدراسات والبحوث، عن شبكة النبأ اؼبعلوماتية، اؼبوقع اإللكًتوين:عودةصبيل  -1
http://www.annabaa.org//nba,ews/72/324.htm (09/04/2017.) 

 ، ملف األمم اؼبتحدة، نقال عن اؼبوقع االلكًتوين:حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم" -2
 http://www.womenforpeacientnational.org/ar/news/UNfile.html 09/05/2017صفح: تاريخ الت 

http://www.annabaa.org/nba,ews/72/324.htm
http://www.annabaa.org/nba,ews/72/324.htm
http://www.womenforpeacientnational.org/ar/news/UNfile.html
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حث وإقناع كل األطراف االجتماعية بأن الديبقراطية واإلدارة اعبديدة، ال يبكن أن تتحقق يف غياب  -07
 اؼبواطنُت عن الفضاءات السياسية. بعض

الضغط على اغبكومتُت الفرنسية واعبزائرية من أجل تدعيم اؼبواطنة والتقاليد الديبقراطية، واحًتام حق  -90
 .1االختالف

تعزيز التضامن والعمل اؼبشًتك مع كل القوى واؽبيئات اغبقوقية والنقابية ومنظمات اجملتمع اؼبدين، اليت  -99
دولية، وعدالة ومساواة بُت الشعوب والدول، وؾباهبة منطق القوة، ومسار العوؼبة السائد  تسعى إذل ديبقراطية

 حاليا.

ربفيز اجملتمع الدورل على التصدي حبزم لكل مساس بقواعد ومبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف الصكوك  -95
ة الدولية على أساس ديبقراطية تلتزم الدورل، والشرعية الدولية واؼبنظمللقانون  واؼبواثيق الدولية، وإعادة االعتبار

 بسيادة القانون، وال سبارس االزدواجية واالنتقالية يف تطبيقاهتا لقراراهتا واحًتام مواثيقها.

تبادل اػبربات واؼبعرفة واؼبعلومات بُت اؼبنظمات الدولية، فيما ىبص اؼبشاركة السياسية للجاليات.  -91
 را كبَتا من اؼبشاركة واؼبساواة والعدالة االجتماعية.واالستفادة من ذبارب الدول اليت حققت قد

وية، وذلك من خالل اغبث على تغيَت وتطوير األوضاع التعليمية خاصة فيما يتعلق بقضية اؽبجرة واؽب -92
 .2اؼبناىج والكتب اؼبدرسية، ويتم ذلك من خالل التأىيل والتدريب على اؼبواطنة مراقبة تطوير

 االقتراحات الموجهة إلى المنظمات الحكومية اإلقليمية -ب
 تتمثل أىم ىذه التوصيات يف:

إهباد مركز إقليمي عريب لتدريب القيادات اؼبهاجرة اعبزائرية على العمل اغبزيب اؼبشًتك. ويبكن أن يكون  -09
 أحد اؼبراكز التابعة عبامعة الدول العربية لضمان مشولية خططو وديبقراطيتها.

التعاون مع صندوق األمم اؼبتحدة للهجرة، من أجل نشر الوعي باغبقوق اإلنسانية للجالية، وتعزيز  -05
مسؤولية اجملتمعات احمللية والدولية فيما يتعلق حبماية ىذه اغبقوق، والتعرف على ما تتمتع اعبالية العربية من 

ية يف التنمية اؼبستدامة، وعملية صنع القرار حقوق وما ربتاجو التشريعات من تطوير يبكنها من اؼبشاركة اإلهباب
 السياسي.

                                      
 .526-525حفيظة أشقر ،مرجع سبق ذكره، ص ص. -1
 .223-23-422اؼبرجع نفسو، ص ص. -2
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ضرورة التعاون فيما ىبص قضايا اؽبجرة واؼبهاجرين يف صبيع اجملاالت االجتماعية االقتصادية، والسياسية من  -01
 خالل: 

 تبادل اؼبعلومات. -

 التشاور. -

 التمثيل اؼبتبادل. -

 سبل التعاون يف تنفيذ الربامج اؼبشًتكة. -

ل قومية وإقليمية، وإطالق مبادرات عديدة ناجحة لألعمال واؼبشروعات اليت زبدم إقامة شبكات عم -02
 بالدرجة األوذل اعبالية العربية عموما واعبزائرية على وجو اػبصوص..

التوثيق ألوضاع اعبالية وعالقتها بوسائل اإلعالم. وكذلك اؼبعطيات والبيانات اإلحصائية اؼبتعلقة دبوضوع  -03
 اؽبجرة.

اون اؼبشًتك بُت ـبتلف اؼبنظمات اإلقليمية العاملة يف ؾبال ضباية مكانة وحقوق اعبالية تفعيل التع -04
وخصوصا ضباية حقوقها السياسية. واستثمار البحوث العربية يف وضع السياسات واالسًتاتيجيات. ووضع آليات 

 تعاون بُت اعبامعة ومركز البحوث حول موضوع اعبالية العربية ومشاركتها السياسية.

توفَت متكامل لإلعالميُت، ؼبواكبة استخدام تكنولوجيا االتصال داخل الوسائط اإلعالمية ػبدمة اعبالية  -05
 العربية واعبزائرية.

رصد ومتابعة تطوير التشريعات اعبزائرية اؼبتعلقة حبقوق اعبالية من خالل اجملموعة القانونية يف منظمة اؽبجرة  -06
 العربية.

على تعديل تشريعاهتا، دبا يتيح مشاركة سياسية فعلية للجالية خاصة فيما يتعلق حث اعبزائر والدول العربية  -07
 بقانون االنتخابات.

 .1دعوة اعبامعة العربية، بالتعاون مع اؼبنظمات الدولية إلعداد ميثاق عريب غبقوق اإلنسان -90

                                      
 .15-09(، ص ص.2007أفريل  25)األمانة العامة:  (19مشروع جدول أعمال الدورة )عبنة اؽبجرة العربية،  -1
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 ثانيا8 تعريف المنظمات غير الحكومية
طوعية، ال تستهدف الربح. ينظمها مواطنون على أساس تتمثل اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ؾبموعات 

 قطري ودورل.
وىي عن صبعيات ومؤسسات خاصة  .1فهي بذلك: تنظيمات لألفراد، وليس من أشخاص القانون الدورل

هتتم بتعزيز وتطبيق وضباية مبادئ حقوق اإلنسان، والقيم اإلنسانية اؼبتعارف عليها عاؼبيا. حيث تتعاون ىذه 
 كثَت من األوقات مع النظم الداخلية للدول، وذلك لتعزيز اغبماية القانونية غبقوق اإلنسان عامة، اؼبنظمات يف

 . وكثَتا ما تستشَتىا اغبكومات يف ىذا اجملال. 2وحقوق اعبالية خاصة
تتعاون اؼبنظمات الغَت حكومية غبقوق اؼبهاجرين مع النظام اغباكم يف اعبزائر، وذلك لتعزيز اغبماية 

نونية للجالية، حيث كثَتا ما تستشَتىا اغبكومة اعبزائرية يف ىذا اجملال. وبالرغم من ىذا الدور إال أهنا مازالت القا
ربتاج للمزيد من اعبهد واؼبثابرة للوصول باعبالية إذل مكانتها الطبيعية، وإزالة كافة العقبات اليت تواجهها من سبييز 

 اؼبوجهة للمنظمات غَت اغبكومية يف ما يلي:. وتتمثل االقًتاحات اإلقامةبسبب 
على اؼبنظمات غَت اغبكومية يف سعيها غبماية حقوق النساء السياسية والقانونية تنفيذ العديد من الوسائل 

 3أنبها:
حيث مراقبة مدى التزام اغبكومة اعبزائرية باحًتام وتطبيق اغبقوق واغبريات األساسية اؼبتعارف عليها عاؼبيا. -01
اؼبنظمات الدولية غَت اغبكومية بتشكيل عبان تتقصي حقائق، عند الضرورة إذل تقرير حول حقيقة الوضع  م تقو 

داخل اعبزائر، دون أن يؤدي ذلك إذل إحداث تغيَتات يف النظام القانوين اعبزائري. لكنها تسهم على األقل يف 
 فضح ىذه االنتهاكات واؼبمارسات الغَت قانونية.

دبلوماسية وسياسية على اغبكومة اعبزائرية خالل االجتماع هبا، أو التدخل لديها بشأن ضباية  فبارسة ضغوط-02
حقوق جاليتها القانونية والسياسية، كخطوة أوذل قبل اإلقدام على نشر ما لديها من تقارير حول ىذه 

 االنتهاكات.

                                      
ترصبة ناصر: اؼبطَتي بدر  الثالث من المنظمات غير الحكومية،العمل الخيري التطوعي والتنمية، استراتيجيات الجيل كورتن ديفيد،  -1

 . 97(، ص.2001)الكويت: 
بحث في المعايير الدولية وضمانات حماية حقوق  –إشكالية النشأة وأفق التطور  –منظمات حقوق اإلنسان المصرية ؿبمد فائق ، " -2

(،   2000اسية اؼبشًتكة عن حقوق اإلنسان لوكالء النيابة وضباط الشرطة،   يوليو"، )دراسة اغبلقة الدر اإلنسان في الدستور والتشريعات المصرية
 .361-352ص ص 

 .70(، ص، 2000، )1،العدد 2000المجلة العراقية لحقوق اإلنسان،عبود سالمة، "حقوق اإلنسان أم منظمات حقوق اإلنسان"،  -3
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ي العام العاؼبي واجملتمع الدورل إليها، تنظيم ضبالت عاؼبية حول انتهاكات حقوق اإلنسان، للفت انتباه الرأ-03
 خاصة اجملتمع اعبزائري، ومطالبتو بالتحرك الفاعل لدى اغبكومة اعبزائرية والفرنسية.

تطوير مبادئ حقوق اإلنسان عامة، وحقوق اعبالية خاصة. وإهباد اآلليات اؼبناسبة لوضع تلك اؼببادئ -04
ئرية والفرنسية على التوقيع واؼبصادقة على االتفاقيات واؼبعاىدات موضع التنفيذ، إضافة إذل حث اغبكومتُت اعبزا

 الدولية ذات الصلة حبقوق اؼبهاجرين.

تعليم مبادئ حقوق اإلنسان وترسيخها يف وعي ووجدان الفرد، لتصبح جزءا من الًتاث الثقايف للمجتمع -05
 اعبزائري.

اؽبجرة ضمن براؾبها، ومراقبة االنتخابات يف مراقبة عمل األحزاب السياسية وحثها على إدخال مفهوم -06
 اعبزائر، وؿباولة القضاء على ظاىرة التزوير وسالح اؼبال يف اعبزائر.
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 8الخامسخالصة الفصل 

العوائق اليت كانت سببا يف اغبيلولة دون مشاركة  أىم ،من ىذه الدراسة واألخَت اػبامستضمن الفصل    
.من صبلة ىذه 2007واليت انعكست على نتائج االنتخابات التشريعية لسنة  فرنسا،سياسية للجالية اعبزائرية يف 

قبل . اؼبفروضة من واإلعالميةاالقتصادية، االجتماعية والثقافية  السياسية،تلك اؼبتعلقة باعبوانب القانونية، العوائق 
اعبالية اعبزائرية يف  أنالحظنا  فرنسا. إذاؼبقيمُت يف  أولئكوخصوصا . اعبزائرية على مواطنيها باػبارج اغبكومة

سياسيا، اجتماعيا وثقافيا لبناء  قانونيا،فرنسا مازالت تعاين العديد من النقائص والصعوبات اليت تشكل حاجزا 
 لشؤون الداخلية اػباصة السياسية للدولة اعبزائرية.جدار الوالء وحب الوطن، وبالتارل االىتمام با

عكس سلبا على اؼبشاركة نالذي ا األمرؿبالة على اعبالية اعبزائرية يف فرنسا ،  كل ما سبق ذكره اثر ال
ًن ؾبموعة من د، لذا وجب علينا تق2012-2007السياسية ؽبذه اعبالية ، خاصة يف االنتخابات التشريعية 

. وىذه التوصيات مت صياغتها لتوجو ظروف اعبالية ورفع العقبات عنها واليت من شاهنا ربسُت، واآللياتالتوصيات 
وكذلك اؼبنظمات اغبكومية وغَت اغبكومية الدولية منها  ،كومة الفرنسيةكل من اغبكومة اعبزائرية، اغب  إذل

، وذلك من اجل اعبزائرية يف فرنساكانة اعبالية الن اعبهات الثالث ىي اؼبسؤولة عن ربسُت وضعية وم. واإلقليمية
 .األممشاركة سياسية فعالة وىادفة من اجل خلق رابطة الوالء للوطن  إذلالوصول 
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 :خاتمةال

رتيع ادلواطنُت ميكن القول أنو ال تنمية بشرية مستدامة مبفهومها الواسع دون مشاركة وزانة ومتوازنة بُت 
يف بنيات ومؤسسات صنع وتصريف القرار السياسي، اليت ال ميكن تصورىا  رج الوطناسواء ادلقيمُت داخل او خ

اخللط عكسها تسياسية  إرادةم ققو  انإنسان يف وموليتها وكونيتها، انلقااا من إال يف إطار أنظمة دميقراطية حتًت 
مقاءمة تشريعاتنا الوطنية ذلا،  من خقال، واليت من شاهنا منح اجلالية ققواها السياسية، يةاجلزائر  وادلبادرات الوطنية

التفراة والتمييز على ونبذ  ُت ادلواطنُتب وبلورة وعي رلتمعي قداثي لدى شرائح اجملتمع كافة بتبٍت ثقافة ادلساواة
تررتة ذلك يف تشريعات وآليات ملزمة لكل مؤسسات الدولة واجملتمع واألقزاب اين يتم ، اساس االاامة

باعتبارىا اكرب جالية يف  ،للجالية اجلزائرية خاصة ادلقيمة يف فرنساالسياسية، يف أفق النهوض بالوضع السياسي 
 حنو إصقاح سياسي ققيقي وكامل ببلدنا.كخلوة أساسية   العامل،

للجالية اجلزائرية يف فرنسا من خقال االنتخابات واد توصلنا من خقال دراستنا دلوضوع ادلشاركة السياسية 
 إىل العديد من النتائج واالستنتاجات، قيث مت تسجيلها كاآليت: 7007-7002التشريعية 

، إال أن ىذه اجلالية اجلزائرية يف فرنسال لتحقيق أىداف تعد ادلشاركة يف احلياة السياسية أنسب الوسائ -00
مستوى ادلشاركة السياسية دون ادلستوى بادلقارنة مع  لما يزاالوسيلة غَت مستغلة بالقدر الكايف يف ادليدان، حبيث 

واليت عرفت نوعا من العزوف ، 7007-7002، خاصة بعد نتائج االنتخابات التشريعية الفرص ادلتاقة
 يب، اذا اارنا عدد الناخبُت بعدد ادلصوتُت.االنتخا

يف فرنسا، والوااع السياسي يف اجلزائر، اذ ان  اجلزائرية للجاليةىناك ارتباط وثيق بُت ادلشاركة السياسية  -07
ماىي اال امتداد  ،للجالية بالنسبة 7007 -7002قالة العزوف االنتخايب الذي شهدتو االنتخابات التشريعية 

ثقافة وىو بدوره يعكس التشريعية،  7002الذي عرفتو اجلرائر وألول مرة يف انتخابات  االنتخايبحلالة االمتناع 
تتعلق بثقافة اجملتمع وعاداتو وتقاليده وايمو، اليت البد من  للجاليةاجملتمع اجلزائري وايمو، فادلشاركة السياسية 

عقلية القامباالة وي يغَت العقلية السائدة، تغيَتىا لكي حتل ىذه القضية، وادلللوب يف ىذا الصدد تغيَت بني
 واليت تًتجم عادة يف االبتعاد عن كل ما خيص االفعال السياسية كالتصويت مثقا.، السياسية

فالوااع  ،اجلزائرية وادلشاركة االاتصادية للجاليةبالفعل ىناك عقااة ارتباط واضحة بُت ادلشاركة السياسية   -00
و  راطها يف سو  العملخن، اليت ال ميكن اكتساهبا من ايف اجلزائر االاتصادية احلقو ة ال تزال نااص اجلاليةيؤكد أن 
بشكل يعد بالفائدة على الدولة  أمواذلامن خقال استثمار  سو  العمل ل اجلاليةدخو  وعليو البد من، االستثمار
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كرب مما ىو عليو يف الوات احلاضر، بشكل أاجلزائرية بكسبها للعملة الصعبة والفكر اجلزائري ذو اخلربة االوروبية، 
البزار، وهبذا  إنشاءاستغقال رؤوس اموال اجلالية وجتارهبا وخربهتا يف مشاريع كبَتة والقضاء على فكرة  والعمل على

 يف بناء اجملتمع، ومن ذتة يف ادلشاركة اجلدية يف النشاطات السياسية. فعالدور  للجالية يكون أن ميكن

ادلنظومة التشريعية اجلزائرية واجلالية، اذ انو ومن خقال الرابلة القانونية مؤكدة بُت ىناك عقااة ارتباط   -00
، خاصة وان ىذه الفئة اد نشأت وترعرعت القوية ميكن ربط قبل تواصل متُت بُت اجلالية يف فرنسا والوطن االم

 الفجوةف واراطية وققو  االنسان.تلور انظمتها القانونية ادلبنية على الدميو يف فرنسا ادلعروفة بتقدم  بيتهالأغ
الوااع اجلزائري ما زال يؤكد ان ، ادلوجودة اليوم يف القانون اجلزائري خاصة يف ما خيص ادلواطنُت اجلزائريُت باخلارج

يف النشاطات السياسية، لذلك  اجلاليةمما يشكل عقبة أمام مشاركة ، على أن ىناك اصورا واضحا يف التشريعات
يف رلاالت التشريع كافة، وتعديل التشريعات وتلويرىا اليت تعيق دور  باجلاليةإن إصدار التشريعات اخلاصة ف

يف النشاطات  اجلالية واليت دتيز ضدىا، وإزالة الفجوة بُت النصوص والتلبيق، سيوفر ادلناخ ادلناسب دلشاركة ،اجلالية
 السياسية.

ألقزاب السياسية والنشاطات األىلية وادلدنية وبرارلها اليت تدعم بالفعل ىناك عقااة وثيقة بُت فعالية ا  -00
نسبيا وبُت ادلشاركة السياسية، إذ أن وجود األقزاب التقدمية اليت تتبٌت برامج تدعم اضية ادلشاركة  اجلاليةمشاركة 
ادلواطنُت يف ساواة بُت ، مع تضمُت برارلها كما أن دعم ادلنظمات األىلية ادلدنية ادلشجعة على ادلللجاليةالسياسية 

القرار، وزيادة نسبة  اختاذوإىل ادلناصب يف موااع  الربدلانيف وصوذلا إىل  اجلالية، واليت تتبٌت اضية الداخل واخلارج
يف  هادتثيلها يف األقزاب واالحتادات واجلمعيات ووسائل انإعقام ومنظمات اجملتمع ادلدين، فضقا عن زيادة دتثيل

 ادلشًتكة وانإاليمية والدولية. ادلؤسسات العربية

انعكست االوضاع االجتماعية واالاتصادية اليت تعيشها اجلالية اجلزائرية يف فرنسا على مشاركتها  -00
و الديٍت الذي فرضتو الدولة الفرنسية على ادلزرية وقاالت التهميش والتمييز العنصري  األوضاع أن إذ، السياسية

تو اولعل عدم جتاوب الدولة اجلزائرية مع ى، اخلروج من ىاتو الوضعية سبل اجلالية اجلزائرية جعلها تبحث عن
جعل اجلالية تفقد الثقة يف دولتها ، وعدم تقدمي ادلساعدات ذلا ،االوضاع وعدم دفاعها عن جاليتها يف فرنسا

ا وال تدافع ختدم مصاحل  فكل االنشلة السياسية تعترب نفسها غَت معنية هبا مادامت ىذه السياسة اليلوبالتا
 عنها.

اجلالية دور كبَت يف التحكم مبعدالت وقجم ادلشاركة السياسية  ألبناءللتنشئة السياسية واالجتماعية  -02
وذلك عن طريق العديد  ،ادلهاجرة اليت تبقى ابنائها على عقااة مباشرة بالوطن االم األسرة أن إذ، ومدى فاعليتها
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، وبالتايل بكل ما خيصو ،من اوة الوالء وقب الوطن واالرتباط بو د، تزيالتارخيية من الروابط اللغوية، الدينية،
 الشعور باالنتماء للوطن.فتكون ادلشاركة السياسية طواعية وارادية نابعة عن 

سياسيا ووصوذلا إىل ىياكل السللة وموااع  اجلالية اجلزائرية يف فرنساويف اخلتام البد من التأكيد بأن مشاركة    
ار، ليست اضية شعارات ترفع وال رلموع أفكار يروج ذلا إعقاميا يف الندوات وادلؤدترات ووسائل االتصال اختاذ القر 

ادلختلفة، بل أن أذنية ذلك تكمن يف جدية طرقها وتناوذلا كقضية ذلا مساس بفعاليات اجملتمع ادلختلفة 
واألقزاب السياسية بالدرجة السياسية  االاتصادية، االجتماعية، الًتبوية، والسياسية، قىت تتحمل التنظيمات

األوىل مسؤولية ىامة يف جدية طرقها يف إطار وزلتوى علمي، ال جتعل منها اضية بقا مضمون. وإرناد اآلليات 
على الوصول إىل ىياكل السللة وموااع اختاذ القرار ال سيما السللة التشريعية، للمشاركة يف  اجلاليةاليت تساعد 

 سية، واالاتصادية، واالجتماعية، وادلساذنة يف مراجعة وحتديات القرن الواقد والعشرين.قياة بقادىا السيا

اجلزائرية ليست من خقال العدد وقجم  للجالية ادلشاركة السياسية ونؤمن من خقال دراستنا أن جتربة
اع عن ققواها وارناد احللول يف طرح اضيتها والدفوإدنا يف ادرهتا على األداء والتأثَت ، الوطنيةتواجدىا يف اجملالس 

لعل ابسلها واعقدىا يف نفس الوات قلم تكفل الدولة يف نقل  ،دلشاكلها اليت الزالت تلرح اىل غاية يومنا ىذا
 .جثامُت ابنائها يف اخلارج وفنها يف وطنها االصلي
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر :أوال

 .القران الكريم

 :االتفاقيات الدوليةالمواثيق و 

 .1948العاٞني ٜنقوق اإلنسان،  اإلعالن .1

 م.1966العهد اٝناص باٜنقوق اٞندنية والسياسية،  .2

 .1966العهد الدويل اٝناص باٜنقوق االقتصادية واالجتماعية  .3

 االتفاقية الدولية للقضاء على ٗنيع أشكال التمييز العنصري. .4

االتفاقية الدولية ٞنناىضة التعذيب وغًنه من ضروب اٞنعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اٞنهينة  .5
1984. 

 .1990العمال اٞنهاجرين وأفراد أسرىم االتفاقية الدولية ٜنماية حقوق ٗنيع  .6

 :الدساتير والقوانين

 الدساتير: 
 .1963دستور اٛنمهورية اٛنزائرية الدديوقراطية، .1

 .1976دستور اٛنمهورية اٛنزائرية الدديوقراطية الشعبية  .2

 .1989دستور اٛنمهورية اٛنزائرية الدديوقراطية الشعبية  .3

 .1996الشعبية، دستور اٛنمهورية اٛنزائرية الدديقراطية  .4

 .2016دستور اٛنمهورية اٛنزائرية الدديوقراطية الشعبية  .5

 :القوانين 
 .1963أوت  20الصادر يف  58. ج ر. ج. ج، العدد 1963أوت  20القانون الصادر يف  .1

اٝناص بقانون  1970ديسمرب  86/ 70، اٞنعدل لقانون رقم 2005الصادر يف فيفري  01/ 5قانون  .2
 اٛننسية.
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 .1970اٞنؤرخ يف ديسمرب  86 -70اٛننسية اٛنزائري، واٞنعدل باألمر رقم قانون  .3

أكتوبر  28الصادر يف  44، ج، ر، ج، ج، العدد 1980أكتوبر  28الصادر يف  08 -80القانون  .4
1980. 

 32اٞنتضمن نظام االنتخابات ج، ر، ج، ج العدد  1989أوت  07الصادر يف  13/ 89القانون  .5
 .1989الصادر يف أوت 

مارس واٞنتضمن القانون العضوي اٞنتعلق بالنظام االنتخايب، ج، ر،  ج،  06الصادر يف  07 -97األمر  .6
 .1997مارس  06الصادر يف  12ج، العدد 

، احملدد لقواعد عمل اللجنة اإلدارية 1997مارس سنة  15اٞنؤرخ يف  63 -97اٞنرسوم التنفيذي رقم  .7
 االنتخابية.

الذي حيدد شروط تصويت اٞنواطنٌن باٝنارج  1999مارس  02اٞنؤرخ يف  57 -99اٞنرسوم التنفيذي رقم  .8
 يف االنتخابات لرئاسة اٛنمهورية وكيفيات ذلك.

يوليو  10الصادر يف  08 -06، اٞنعدل ّنوجب قانون رقم 2001الصادر يف أوت  03 -01قانون  .9
 ، اٝناص بقانون االستثمار اٛنزائري.2006

يتضمن  2007ماي  21اٞنوافق لـ  1428ٗنادى االوىل عام  4خ يف / مؤر  07ا.م.د  03رقم  إعالن .11
 .45اٛنريدة الرٚنية رقم ، نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب الوطين

احملدد لشروط تصويت اٞنواطنٌن اٛنزائريٌن  2012فرباير  06اٞنؤرخ يف  28 -12اٞنرسوم التنفيذي رقم  .11
 الشعيب الوطين وكيفيات ذلك؟اٞنقيمٌن يف اٝنارج النتخاب أعضاء اجمللس 

واحملدد لقواعد سًن اللجنة اإلدارية  2012فرباير  14اٞنؤرخ يف  81 -12اٞنرسوم التنفيذي رقم  .12
 االنتخابية.

اٞنتعلق بنظام  2016غشت  25، اٞنؤرخ يف 50، ج، ر، ج، ج، العدد 10/ 16القانون العضوي  .13
 االنتخابات.

 24، السنة الثالثة واٝنمسون، األربعاء 06اٛنمهورية اٛنزائرية الدديوقراطية الشعبية، اٛنريدة الرٚنية، العدد  .14
 .  2016فرباير سنة  03، اٞنوافق ل1437ربيع الثاين 
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، 2016ديسمرب  18، 260اٛنريدة الرٚنية للمناقشات، اجمللس الشعيب الوطين، السنة اٝنامسة، رقم  .15
نوفمرب  20(، اٛنلسة العلنية اٞننعقدة يوم األحد 2017-2016عية السابقة الدورة الربٞنانية العادية )الفرتة التشري

2016 

واحملدد لشروط تصويت اٞنواطنٌن  68 -04اٞنعدل باٞنرسوم التنفيذي  57 -99اٞنرسوم التنفيذي رقم  .16
 ذلك. اٛنزائريٌن اٞنقيمٌن باٝنارج يف االنتخابات لرئاسة اٛنمهورية وكيفيات

الذي حيدد شروط تصويت اٞنواطنٌن اٛنزائريٌن اٞنقيمٌن باٝنارج يف  62 -97اٞنرسوم التنفيذي رقم  .17
 انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي وكيفيات ذلك.

احملدد لشروط تصويت اٛنزائريٌن اٞنقيمٌن باٝنارج يف انتخابات أعضاء  62 -97اٞنرسوم التنفيذي رقم  .18
  وكيفيات ذلك.اجمللس الشعيب الوطين

الذي حيدد شروط تصويت اٞنواطنٌن اٛنزائريٌن باٝنارج يف االنتخاب  57 -99اٞنرسوم التنفيذي رقم  .19
 لرئاسة اٛنمهورية وكيفيات ذلك.

 فرباير احملدد لقواعد سًن اللجنة اإلدارية االنتخابية. 14اٞنؤرخ يف  81 -12اٞنرسوم التنفيذي  .21

 وطين.النظام الداخلي للمجلس الشعيب ال .21
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 (.2003)فرنسا: منشورات اليونيسكو، التفاعل بين الديموقراطية والتنمية غايل بطرس،  .98

 (.1981) دمشق: مطبعة الرياض، مبادئ القانون الدستوري والمؤسسات الجزائرية الغايل كمال، .99

 ه(.1322)الرياض: مكتبة اٛنندي،  ، فاتحة العلومالغزايل أبو حامد .111

 (.1987)الكويت: عامل اٞنعرفة، األحزاب السياسية في العالم الثالثامة، الغزايل حرب أس .111

 .(1972)القاىرة: مكتبة وىبة،  1، طاألسر والتضييعفؤاد اٜنجازي ١نمد، .112

 (.2007)القاىرة: مركز القاىرة للدراسات، حقوق لبنان،  1، طالمواطنةفوزي سامح،  .113

)ليبيا: مركز البحوث والدراسات اإلفريقية،  السكانيةإفريقيا دراسات في حركة الهجرة فياض ىاشم ، .114
1992.) 

)اٛنزائر: قصر  باللغتين العربية والفرنسية-المصطلحات القانونية في التشريع الجزائريالقرام ابتسام،  .115
 (.1988الكتاب،

النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في استراتيجية كامل اٝنزرجي تامر،  .116
 (.2004)عمان: دار ٠ندالوي،ارة السلطةإد

حقيقة التعددية في مصر : دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة كامل السيد مصطفى،  .117
 (.1996)مركز البحوث العربية: مكتبة مدبويل،  السياسية

في ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة : دراسة معاصرةكامل ١نمد اٝنزرجي تامر،  .118
 (. 2004)عمان : دار ٠ندالوي،  السلطة إدارة يجيةإسترات

الفساد والحكم الصالح في ، يف كتاب إٚناعيل الشطي وآخرون، مفهوم الحكم الصالحكرمي حسن،  .119
 (.2006)بًنوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  البالد العربية
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)بًنوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ب س  المواطنة والديموقراطيةفي الوطن العربيالكواري علي،  .111
 ن(.

 (.1984، ترٗنة حسن صعب )بًنوت: دار العلم للماليٌن، تكوين الدولةماكيقر روبرت،  .111
)القاىرة: اٞنركز اٞنصري لألُناث والدراسات،  1، طحقوق اإلنسان: األىداف واآلمالمتويل ١نمود،  .112

2005). 

 .(1983الشارقة: ب د ن،  ( حديث ودور اإلعالمالثقافة بين األصالة والتاجملذوب أ٘ند، .113

 .(1980: دار اٞنعرفة اٛنامعية، اإلسكندرية)  ،، أصول االجتماع السياسي٠نمد ١نمد .114

 .(2000: دار اٞنعرفة اٛنامعية، اإلسكندرية) االستخدام العربي للعمالة المصرية١نمد أ٘ند اٚناعيل،  .115

 (. 2011)عمان: اليازوري،القرن الحادي والعشرينعلوم االتصال في ١نمد الدليمي عبد الرزاق،  .116

)ب ب ن: اٞنركز  19، اجمللد نظرية المباريات وتفسير ظاىرة التنافس الدولي١نمد أمٌن عامر أ٘ند، .117
 .(1982القومي للبحوث االجتماعية، 

)مصر: الدار اٞنصرية للتأليف  2، جعنوان البحث١نمد بن مكرم االنصاري ابن منظور ٗنال الدين،  .118
 والرتٗنة، ب س ن(.

)ب  األيديولوجية وقضايا علم االجتماع:  النظرية المنهجية والتطبيقية١نمد توفيق السمالوطي نبيل،  .119
 (.1989ب ن: دار اٞنطبوعات اٛنديدة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 النظرية السوسيولوجية المعاصرة -النظرية في علم االجتماع١نمد عبد الر٘نان عبد اهلل،  .121
 (.2003: دار اٞنعارف اٛنامعية، سكندريةاإل)

)القاىرة: دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع،  سيكولوجية المشاركة السياسية١نمد عبد الوىاب طارق، .121
2000.) 

)مصر: شبكة  حقوق اإلنسان: المفهوم والخصائص والتصنيفات والمصادر١نمد عبده سًنين،  .122
 (.2015األلوكة، 

، السياسة والمجتمع في العالم الثالث -الجتماع السياسيأصول ا١نمد علي ١نمد،  .123
 .(1985: دار اٞنعرفة اٛنامعية، اإلسكندرية)1ج

 (.1998: دار اٞنعرفة اٛنامعية،اإلسكندرية) التنشئة االجتماعية١نمد وايل عبد اٟنادي،  .124
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دار الفكر : اإلسكندرية) حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرىاب وسندان الغرباحملمدي بوادي حسٌن،  .125
 .(2004اٛنامعي، 

)اٛنزائر: مبدأ المساواة وحماية حقوق اإلنسان في أحكام القرآن ومواد اإلعالنمساعدي عمار،  .126
 .دار اٝنلدونية، ب س ن(

) مصر: مؤسسة العٌن للنشر التنمية السياسية في العالم الثالث: نظريات وقضايااٞنشاط عبد اٞننعم، .127
 (.1988والتوزيع، 

)ليبيا: منشورات  1، ط، التخلف والتحديث والتنمية السياسية: دراسة نظريةنداءمشطر صادق  .128
 (.1998جامعة قان يونس،

)القاىرة: الشركة العربية  الوطن العربي والتحديات المعاصرةأ٘ند ٗنال الظاىر، ، معيد نوفل أ٘ند .129
 .(2008اٞنتحدة، 

 (.1986)لبنان: جورس براس،  الحريات العامة وحقوق اإلنسان، معٌن ٠نذوب ١نمد .131

 (.1979)القاىرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية،  الثقافة السياسية المتغيرةاٞننويف كمال،  .131

 اإلماراتظيب: مركز  أبو)1ط، تفعيلو آلياتلدور و الجالية العربية في دول المهجر: امنيسي ا٘ند، .132
 (.2014، اإلسرتاتيجيةللدراسات والبحوث 

)بًنوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  حقوق اإلنسان: مدخل إلى وعي حقوقيأمًن،موسى  .133
1994). 

 (.2009)اٛنزائر: دار بلقيس،  نظام االنتخاباتمولود ديدان،  .134

 .(2001: اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث، اإلسكندرية) في نظرية الدولة والنظم السياسيةنصر مهنا ١نمد، .135

: اٟنيئة العامة للكتاب، ب اإلسكندرية) عملية التنمية السياسية نحو إطار نظري لتحليلىالل علي، .136
 س ن(.

 (.1991)اٛنزائر: ديوان اٞنطبوعات اٛنامعية،  اقتصاد الجزائر المستقلةىين أ٘ند،  .137

)األردن: مكتبة العكيبات،  1، طديانة في صعود -اإلسالم في األلفية الثالثةىوفمان مراد،  .138
2003.) 

 (.2007، ترٗنة ناصر آصف ومكرم خليل )بًنوت: دار الساقي، موجز للمواطنةتاريخ ىيرت ديريك،  .139
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)بًنوت: مركز دراسات الوحدة  مظاىر المشاركة السياسية في موريتانياولد سيدي باب ١نمد االمٌن،  .141
 العربية، ب.س.ن(.

العالم التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية: رؤية جديدة للواقع السياسي في ، وىبان أ٘ند .141
 (.2003-2002: الدار اٛنامعية، اإلسكندرية) الثالث

 الموسوعات العلمية: 

 (.1992)بًنوت: مكتبة لبنان 2، طمعجم مصطلحات العلوم االجتماعيةبدوي ا٘ند ، .1

) االمارات اٞنتحدة: مركز  معجم بالكويل للعلوم السياسية، ترجمة مركز الخليج لألبحاثبيلي فرانك،  .2
 (.2004اٝنليج لألُناث،

 (.1979)بًنوت: دار الكتاب اللبناين،  المعجم الفلسفيٗنيل صليب،  .3

 .(1998: اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث، اإلسكندرية) قاموس علم االجتماع، اٛنوىري عبد اٟنادي .4

في المناىج وطرق معجم المصطلحات التربوية: المعرفة اللقاين أ٘ند حسٌن، اٛنمل علي،  .5
 (.1997)القاىرة: عامل الكتب،التدريس

 .(1981، ترٗنة: إحسان ١نمد اٜنسن)بًنوت: دار الطليعة معجم علم االجتماع، متشيلدينكٌن .6

 (.1996)بًنوت: مؤسسة أعمال اٞنوسوعة للنشر والتوزيع،  الموسوعة العربية العالمية٠نموعة مؤلفٌن،  .7

 .(1975)مصر: اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب،  لوم االجتماعيةمعجم العمدكور ابراىيم وآخرون،  .8

 .(1987)بًنوت: مكتبة أنطوان،  1طالمعجم العربي الروس،  .9

 الرسائل والمذكرات الجامعية: 

، العراق نموذجا" -"ىجرة الكفاءات العربية األسباب والنتائجأ٘ند عبد السالم البدراين عبد الناصر،  .1
 .2009األكادديية العربية، الدمنارك، مذكرة ماجستًن، 

"، رسالة دور المثقفين في التنمية السياسية: دراسة نظرية التطبيق على مصرأ٘ند ١نمد واٚناعيل،" .2
 .1985دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاىرة، 

المناطق العشوائية، دراسة "آليات المشاركة السياسية غير الرسمية للمرأة في ، أسامة اٜنسيين نيفٌن .3
 .2001، مذكرة ماجستًن، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاىرة،حالة حي منشأة ناصر"
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أزمة المشاركة السياسية وتأثيرىا على عملية التحول الديمقراطي في باسل ذياب عامر أ٘ند، " .4
عة النجاح الوطنية، كلية ،مذكرة ماجستًن يف التخطيط والتنمية السياسية، جام"2113-1993فلسطين

 .2014الدراسات العليا، نابلس، 

 ،مذكرة ماجستًن يف اٜنقوق، جامعة اٜناج ٝنضراليات التصدي للهجرة غير الشرعية"، بركان فايزة، " .5
 .2012-2011باتنة، 

، "2112.2111"العالقات الجزائرية الفرنسية في ظل سياسات اليمين المتطرف بشالغم جياليل،  .6
ماجيستًن يف العلوم السياسية، ٔنصص دراسات أورو متوسطة، كلية اٜنقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب مذكرة 

 .2011-2010بكر بلقايد، تلمسان، 

، مذكرة ماجستًن "حقوق المهاجرين غير النظاميين في إطار التعاون األورو متوسطي"بطاىر عبد القادر،  .7
 .2015 -2014، وىران، 2السياسية، جامعة وىران  يف القانون العام، كلية اٜنقوق والعلوم

، مذكرة ماجستًن يف العلوم حالة والية تلمسان" –"أثر البطالة على الفقر في الجزائر بلعريب عبد القادر،  .8
 .2003، 2002االقتصادية اقتصاد التنمية، كلية االقتصاد، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

شمال، آثر التحويالت المالية للمهاجرين على االقتصاد -هجرة جنوب"تحديات البلميمون عبدالنور،  .9
 .2015، 2014أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ،الجزائري"

دراسة  -2114من االستقالل إلى –"المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر وتونس بن رحو سهام،  .11
ًن يف العلوم السياسية ٔنصص نظم سياسية مقارنة، كلية اٜنقوق والعلوم السياسية مذكرة ماجست مقارنة"،

 .2007 -2006، اٛنزائر، -والعالقات الدولية، جامعة وىران، السانيا

أطروحة دكتوراه يف  دراسة مقارنة"، -"دور النظام االنتخابي في إصالح النظم السياسيةبن علي زىًنة،  .11
 .2015/ 2014، وق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسانالقانون العام، كلية اٜنق

-1962"المشاركة السياسية في الجزائر. آليات التقنين األسري نموذجا بن قفة سعاد،  .12
أطروحة دكتوراه بعلم اجتماع التنمية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة ١نمد خيضر، "،2115
 .2012-2011بسكرة،

دراسة -،" التمكين السياسي للمرأة وأثره في تحقيق التنمية االنسانية في العالم العربية يوسفبن يز  .13
، مذكرة ماجستًن يف العلوم السياسية والعالقات "2118-2113في ضوء تقارير التنمية االنسانية العالمية 

 .2010الدولية، كلية اٜنقوق والعلوم السياسية، جامعة اٜناج ٝنضر، باتنة، 
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، أطروحة دكتوراه يف العلوم ، "المشاركة السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائرية"درىم فاطمةبو  .14
 .2011، اٛنزائر، 3السياسية ٔنصص تنظيم سياسي وإداري، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة اٛنزائر

سة ميدانية بجامعة درا -"اتجاىات الطالب الجامعيين نحو ظاىرة الهجرة الخارجيةبوساحة عزوز،  .15
، مذكرة ماجستًن يف علم اجتماع التنمية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، باتنة"

2017 ،2018. 

، مذكرة ماجستًن يف العلوم االوروبية" –"انعكاسات الهجرة على العالقات المغاربية بوسعدية وىيب، .16
 .2002واالعالم، قسم العلوم السياسية، جامعة اٛنزائر، اٛنزائر،كلية العلوم السياسية ،  السياسية

رسالة ، " عالقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري "بوشعًن سعيد،  .17
 .1984دكرتواه، جامعة اٛنزائر، كلية اٜنقوق، اٛنزائر، 

 18قراطي في الجزائر. االنتخابات الرئاسية دور المشاركة السياسية والتحول الديمو بوصبع عامر، " .18
، مذكرة ماجستًن يف علم االجتماع التنمية، كلية اآلداب ، دراسة ميدانية في مدينة بسكرة"2114أفريل 

 .2005والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ١نمد خيضر، بسكرة، 

"، جامعة منتوري قسنطينة-ة ميدانيةدراس-واقع المشاركة السياسية لدى طلبة الجامعةبوصبوعة إديان، " .19
مذكرة ماجستًن يف علم االجتماع التنمية باٞنشاركة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة باجي 

 .٢2007نتار، عنابة، 

أطروحة دكتوراه بالعلوم السياسية والعالقات  "مستقبل النظام السياسي الجزائري"،بوضياف ١نمد،  .21
 .2008ية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اٛنزائر، الدولية، كل

، ("2112. 1971حالة الجزائر ) -"النمو الديموغرافي وأثره على التنمية االقتصاديةتوبٌن علي،  .21
م التسيًن، قسم العلوم مذكرة ماجستًن يف العلوم االقتصادية ٔنصص اقتصاد كمي، كلية العلوم االقتصادية وعلو 

 .2004 -2003االقتصادية، جامعة اٛنزائر، اٛنزائر،

"االنتخاب والترشح كحق من الحقوق السياسية  للموظف العام : دراسة جاسم ١نمد مصلح سيف،  .22
 .2017عمان، االردن،، جامعة الشرق االوسط، كلية اٜنقوق،  ،  مذكرة ماجستًن يف القانون العاممقارنة "

، مذكرة ماجستًن يف العلوم السياسية، كلية اٜنقوق، "أسباب اإلرىاب في الجزائر تداعياتو"نة، ٘نلة صربي .23
 .2003، 2002قسم العلوم السياسية، جامعة اٜناج ٝنضر باتنة، 
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، "2111-1995" البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورو مغاربية ختو فايزة، .24
م السياسية والعالقات الدولية، ٔنصص الدراسات االسرتاتيجية واألمنية، كلية العلوم مذكرة ماجيستًن يف العلو 

 .2011-2010، اٛنزائر،3 -السياسية واإلعالم، جامعة اٛنزائر

"، مذكرة ماجستًن يف القانون دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانخياطي ٢نتار، " .25
 .2011م السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اٛنزائر، الدويل العام، كلية اٜنقوق والعلو 

-1999، "السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي: حالة الجزائر درواسي مسعود .26
 .2005اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اٛنزائر،"،2114

، أطروحة دكتوراه يف االقتصادية العالمية""أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحوالت رابح أ٘ند باشا،  .27
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 (.2000، )12، العدد 2000، القانونية

، )نوفمرب 309، عدد 2004، المستقبل العربيكرمي حسن،" الفساد واٜنكم الصاحل يف البالد العربية"،  .34
2004.) 

، 264، العدد 2001،مجلة المستقبل العربيالكواري علي، "مفهوم اٞنواطنة يف الدولة الدديوقراطية"،  .35
(2001.) 

، العدد 2009،مجلة اقتصادية شمال إفريقيا اٛنزائر"، كواش خالد، "مقومات ومؤشرات السياحة يف .36
 (.2009األول، )

، 2007، مجلة العلوم االنسانيةلعجال أعجال ١نمد ٞنٌن، " اشكالية اٞنشاركة السياسية و ثقافة السلم "،  .37
 (.2007العدد الثاين عشر، ) نوفمرب 

، مجلة االقتصاد الجديدمانع فاطمة، "أسباب ىجرة الكفاءات اٛنزائرية وآثارىا السلبية على التنمية"،   .38
 (.2016، )أفريل 02، اجمللد 15، العدد 2016

مجلد عالم ١نمد اٛنمال راسم، "التدفق اإلعالمي من الشمال واٛننوب، األبعاد واالشكاليات"،  .39
 (.1994،)2و1، العددان 23، اجمللد 1994،الفكر

)جوان 03، العدد2008،مجلة ديوان العرب١نمد عارف نصر، "يف مفاىيم التنمية ومصطلحاهتا"،  .41
2008.) 

مجلة ١نمود عبدالسالم مصطفى، "اٜنرية الثقافية يف عاٞننا اٞنتنوع، برنامج األمم اٞنتحدة اإلمنائي"،  .41
 .(2005، )جانفي 311، العدد 2005، المستقبل العربي
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 ،55 ، العدد2001، المستقبل العربي، "أزمة اٞنشاركة السياسية يف الوطن العريب"، معوض عبد اهلل .42
 .(2001)نوفمرب 

،) يوليو 165،العدد 2006، مجلة السياسة الدوليةمغاوري شليب، "األبعاد االقتصادية ٟنجرة العمالة"،  .43
2006.) 

، 19، العدد 2008،للعلوم السياسيةالمجلة العربية موسى الربضي مسعود، "أثر العوٞنة يف اٞنواطنة"،  .44
 (.2008)صيف 

فكرية ومعرفية بٌن الفكر السياسي اٞنعاصر   -مقاربة -اٞنواطنة وسياق الدولة واٟنوية "موكيل عبد السالم،  .45
 (.2014، )01، العدد 2014، مجلة تاريخ العلوم، "واٞننظور اإلسالمي

مجلة دراسات العلوم اإلنسانية  فلسطٌن"، ميعاري ١نمود،" السلوك السياسي للطلبة اٛنامعيٌن يف .46
 (.1996، )2، اجمللد 1996، واالجتماعية

، العدد 2012، مجلة الوحدة اإلسالميةدستور اٞندينة منوذجا"، –ناصر علي، "اٞنعاىدات يف اإلسالم  .47
 (.2012، )أكتوبر 13

مجلة عالم  ، وطفة علي أسعد، "التحديات السياسية واالجتماعية يف الكويت والوطن العريب" .48
 (.2003،)مارس3، العدد21، اجمللد 2003الفكر،

 (.2007، )54، العدد 2007،، مجلة الكلمةياديوت خالد، "اٞنواطنة يف الفكر السياسي اإلسالمي" .49

مجلة دراسة ٓنليلية"،  -يسٌن بلقاٚني آمنة، "العوٞنة الثقافية وتأثًنىا على ىوية الشباب واٞنراىقٌن اٛنزائريٌن .51
 (.2012، العدد الثامن، )جوان 2012، النسانية واالجتماعيةالعلوم ا

 الملتقيات والندوات: 
االجتماع ، "إدماج قضايا النوع االجتماعي يف النشاطات الرئيسية على الصعيد الوطين"أبو حبيب لينا،  .1

 .1998ديسمرب  15 -12، بًنوت، العربي الثنائي لمتابعة مؤتمر "بيجين"

ا٘ند اوحيي، "كلمة السيد أ٘ند أوحيٍن أمام أعضاء اٛنالية اٛنزائرية بفرنسا"، مقر سفارة اٛنزائر، باريس،  .2
 . 2017ديسمرب  07
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بحوث ومناقشات "نظرة جديد إىل ىجرة الكفاءات مع إشارة خاصة إىل مهنة الطب"، ، أوسكار غيش .3
األمم اٞنتحدة، بًنوت، مركز دراسات الوحدة (،الندوة التي نظمتها اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )أكسوا

 .2012العربية، 

التحوالت السياسية "التنمية السياسية نظرة يف اٞنفاىيم والنظريات" يف اٞنلتقى الوطين: ، بلحاج صاحل .4
ديسمرب  17 -16، قسم العلوم السياسية، جامعة الشلف، وإشكالية التنمية في الجزائر، واقع وتحديات

2008. 

، منشورات مركز البحث يف "الشباب الجزائري بين التهميش واإلدماج"اٜناج مراد موالي وآخرون،  .5
 .2006والوكالة الوطنية للبحث العلمي، (Craslاألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية )

إطار حسن الربعي أ٘ند، "االتفاقيات الدولية ٜنماية حقوق ٗنيع العمال اٞنهاجرين وأفراد أسرىم "،يف  .6
إىل  04جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، تونس من  اللجوء والهجرة، المشكالت والحلول،الندوة العلمية: 

 .2007جويلية  07

ربوح ياسٌن، "اصالح النظام االنتخايب يف اٛنزائر :دراسة ٓنليلية نقدية للقانون العضوي اٛنديد رقم  .7
مارس  6/7، جامعة اٛنلقة، قسم العلوم السياسية، سياسيةال اإلصالحات مداخلة مقدمة ّنلتقى:، "01_12

2011. 

رضا مثناين، "من أجل اتصال أكثر فاعلية بٌن اإلعالميٌن والفاعالت السياسيات"، دور تدريبية حول:  .8
، اٞنعهد الدويل للتدريب والبحوث من أجل رقي اٞنرأة )األنسرتو(، مركز اٞنرأة مشاركة المرأة في الحياة السياسية

 أفريل. 02مارس 30العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، تونس، 

 -مؤشرات عامة )قرية تطون -شريف اديان وآخرون، "السياسة االجتماعية ومواجهة اٟنجرة غًن الشرعية .9
، اٞنركزي القومي للبحوث االجتماعية واٛننائية، ورقة بحثية للمؤتمر السنوي العاشر١نافظة الغيوم منوذجا(، 

 .2008ماي  29 -26القارة، 
التمكين "التمكٌن السياسي للمرأة يف تونس"، اٞننتدى الدديقراطي األول للمرأة العربية: ، شقًن حفيظة .11

كانون األول   31-11، صنعاء السياسي للنساء خطوة ضرورية نحو اإلصالح السياسي في الوطن العربي
2004. 

حول التعليم  ليم العايل وسوق العمل"، اٞنؤٕنر العريبىجرة العقول العربية وواقع التع"طاىر ١نمد بن طاىر،  .11
 .2010أفريل  13أكتوبر، مصراتو، ليبيا،  08، كلية اآلداب، جامعة العالي وسوق العمل
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اإلجراءات والنتائج "، اٞنلتقى الوطين الثاين  –عبد الرزاق نذير وآخرون، "سياسات التشغيل يف اٛنزائر  .12
 .2008اٛنزائر، جوان –، جامعة بن يوسف بن خدة آليات تحسينوواقع التشغيل في الجزائر و حول 

ُنث يف اٞنعايًن الدولية  –إشكالية النشأة وأفق التطور  –"منظمات حقوق اإلنسان اٞنصرية ، فائق ١نمد .13
دراسة الحلقة الدراسية المشتركة عن حقوق وضمانات ٘ناية حقوق اإلنسان يف الدستور والتشريعات اٞنصرية"، 

 .2000،  يوليولوكالء النيابة وضباط الشرطة اإلنسان

للمجالس والمؤسسات الممثلة "اجمللس الشعيب الوطين واٛنالية "، اٞنلتقى العاٞني االول: ، قحش ١نمد .14
 . 2009مارس  04-03، اٞنملكة اٞنغربية، ، الرباطللجالية في الخارج

مقدمة لالجتماع السنوي العاشر لمشروع  ورقةالكواري علي، "مفهوم اٞنواطنة يف الدولة الدديوقراطية"،  .15
 .2000أوت  08، جامعة أكسفورد، ا٤نلرتا، دراسات الديموقراطية

، جامعة دمشق،  حلقة بحثاٛنزائر منوذجا"، -"ازمة اٞنشاركة السياسية يف البلدان النامية، احملمد صخر  .16
 .2011كلية العلوم السياسية،

"، المجلس االستشاري لحقوق االنتماءات واٞنشاركة: رىان اٞنواطنة–مغاربة العامل "، اٞنودن عبد اٜني .17
 2007يونيو 3 -2، الرباط ،اإلنسان

المرأة والمشاركة "ٓند صعب وْنربة شخصية عن انتخابات اليمن"، ندوة: ، ناجي أوراس سلطان .18
 .1998، عمان، جويلية السياسية في العالم

مركز القدس ، ٥نو قانون انتخايب"، ١ناضر جلسات مؤٕنر: 2007" االنتخابات النيابية، نافع ازىر ١نمد .19
 .2005، فلسطٌن،للدراسات السياسية

  و التقارير واألبحاثالدراسات: 

 (.2005)موريتانيا: 2118-2115االستراتيجية الوطنية للترقية النسوية  .1

في أمريكا الجاليات العربية -خصوصية الحضور العربي في أمريكا الالتينيةأكمًن عبد الواحد،  .2
 (.2006 :)بًنوتدراسة حاالت المكسيك و التشيلي والبرازيل والبيرو و الباراجواي واألرجنتين :الالتينية

 الهجرة الدولية والتنمية في شمال إفريقيااألمم اٞنتحدة اللجنة االقتصادية إلفريقيا مكتب مشال إفريقيا،  .3
 (.2007)االمم اٞنتحدة: 
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)  دراسة مقارنة–الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في شمال إفريقيا ، إشكالية األمم اٞنتحدة .4
 (.2014اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب مشال إفريقيا: 

اجملموعة االسرتاتيجية اٞنساعدة استراتيجية تحويل االموال، ايسون جينفر، بيشباندي راين،  .5
 .(cgapللفقراء)

 (.1994)بًنوت:  1994قرير التنمية البشرية لعام ت برنامج األمم اٞنتحدة اإلمنائي، .6

 (.2007برنامج اٜنملة االنتخابية للتجمع الدديقراطي لالنتخابات التشريعية ) .7

 (.2007برنامج حزب جبهة التحرير الوطين لالنتخابات التشريعية ) .8

ة اإلنمائي ،خلق فرص لألجيال القادمة ،برنامج األمم المتحد2002تقرير التنمية اإلنسانية للعام .9
 (.2000) والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 (.2009تقرير التنمية البشرية) .11

 (.2017تقرير الدورة الثامنة العادية للمجلس الوطين الدديوقراطي) .11

وأخر التوجهات لسنة  2114التطورات االقتصادية والنقدية لسنة التقرير السنوي حملافظ بنك اٛنزائر، " .12
 (.2015اجمللس الشعيب الوطين: ديسمرب  )" 2115

 (.2006)تحويالت العاملين في الخارج والتنمية االقتصادية في البلدان العربية التقرير العريب اٞنوحد،  .13

 .(1978أوت  25إىل  14جنيف من )،تقرير اٞنؤٕنر العاٞني ٞنكافحة العنصرية والتمييز العنصري .14

 (.2006")ي لهجرة العمل العربية"التقرير اإلقليمجامعة الدول العربية  .15

ىجرة الكفاءات العربية نزيف أم -التقرير اإلقليمي لهجرة العمال العربيةاٛنامعة العربية، " .16
 (.2008)القاىرة:فرص"

 (.1993)نيويورك:، مجموعة صكوك دوليةحقوق اإلنسان .17

المشرق العربي األربع "التحويالت المالية للمهاجرين وأثرىا على التنمية في بلدان ، اٝنشاين ١نمد .18
 (.2010") األمم اٞنتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، األسكوا:"سوريا، لبنان، األردن ومصر

) مركز القدس "مأزق الديموقراطية في األحزاب الحاكمة في العالم العربي"الزبيدي باسم،  .19
 (.2009للدراسات:
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سياسي لقضية الهجرة والتنمية في الجزائر، اتحاد البحوث البعد االجتماعي ال، العبدالوي اٜنسٌن .21
، الشق االجتماعي السياسي، مشروع 2009/ 24، اٞنذكرة التحليلية والتلخيصية التطبيقية حول الهجرة الدولية

 التعاون يف القضايا اٞنرتبطة باإلدماج االجتماعي للمهاجرين األجانب واٟنجرة وتنقل األفراد.

الحماية القضائية للهجرة في الجزائر، مالحظات وتحليل معهد األبحاث التطبيقية حول عزوز، كاردون .21
 )الهجرة الدولية، مشروع التعاون حول المسائل المتعلقة باالندماج للمهاجرين والهجرة، وتنقل األشخاص

2118). 
شخاص، مشروع عرض عام ألىم األحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بمسألة ىجرة األعزوز، كاردون .22

، اٞنعهد اٛنامعي التعاون حول المسائل المتعلقة باالندماج االجتماعي للمهاجرين والهجرة وتنقل األشخاص
 .  (2005 )األورويب،

) تونس: "حالة وضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر والمغرب وتونس"قريبع بثينة،  .23
يب لرتقية اٞنرأة )أنشرو( ومركز اٞنرأة العربية للتدريب والبحوث معهد األمم اٞنتحدة الدويل للبحث والتدر 

 (.2009))كوثر(

العمل الخيري التطوعي والتنمية، استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير "، كورتن ديفيد .24
 (.2001ترٗنة ناصر: اٞنطًني بدر )الكويت:  الحكومية"،

تقرير –المرأة والرجل في العالم )اإلسكوا(، "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  .25
 (.2000)بًنوت: إحصائي"

"مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اآلسكوا(،  .26
 (.2007)نيويورك: األمم اٞنتحدة،  االجتماعي وتعزيز فاعلية آليات النهوض بالمرأة"

موجز السياسات االجتماعية حول ىجرة جتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، "اللجنة االقتصادية واال .27
 (.2009" )الشباب في البلدان العربية

)نيويورك:  دراسة فكرية" -"المواطنة والنوع االجتماعياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  .28
 (.2001األمم اٞنتحدة، 

قات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وعبرىا وانطالقا منها المساىمة في معرفة تدفاللجنة األوروبية، " .29
اٛنزائر: تعزيز ٘ناية اٞنهاجرين ، مت إعداده يف إطار مشروع)من أجل رؤية إنسانية تجاه ظاىرة الهجرة("، 
 (.2013والقدرات لتدبًن تدفقات اٟنجرة اٞنختلطة)ديسمرب: 
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 .(gcimاللجنة العاٞنية للهجرة الدولية ) .31

، "التعليق العام حول المبادئ التوجيهية ية ُنماية حقوق العمال اٞنهاجرين وأفراد أسرىماللجنة اٞنعن .31
 22)نيويورك: من االتفاقية" 73المتعلقة بالتقارير التي يتعين على الدول األطراف تقديمها بموجب المادة 

 (.2008ماي 

 (.2007أفريل  25)األمانة العامة:  ("31مشروع جدول أعمال الدورة )ٛننة اٟنجرة العربية، " .32

مساىمة من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي، " .33
 (.2000نوفمرب 16 )اٛنزائر: دورةالوطنية"

سياسات الهجرة في اوروبا ،الدورة العادية السادسة اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  .34
 .(2005) والعشرون

)جامعة أنرتكويج، "خطة استراتيجية الستيعاب العمالة ذات المهارات العالمية"ركز البحوث والتنمية، م .35
 (.2004قربص، اليونان:

 (.2008)بًنوت :  "2118 -2117تقرير حال االمة العربية مركز دراسات الوحدة العربية، " .36

 (2012امعة أكسفورد:ج"نحو منهج جديد لبحوث الهجرة الدولية")، اٞنعهد الدويل للهجرة، .37

 (.2009عمان: ملف خاص" ) –المرأة والنشاط السياسي اٞنعهد العاٞني للتضامن مع اٞنرأة، " .38

المعاىدات الدولية األساسية لحقوق مفوضية األمم اٞنتحدة السامية ٜنقوق اإلنسان، " .39
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"ملخص حول ٕنويل اٞنهاجرين الناشطات يف السياسة"، رسالة إطالق النقاش اإللكرتوين:  .5
672http://www.inknopolitics.org/mode/12 
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: 07.12.2014الورق ألبناء مسؤولٌن يف قنصليات اٛنزائر باٝنارج"، الشروق، 

http://www.echorouhonline.com 
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2018:http://ccta.overblog.com/2016/07/800.html 

ْناىات نظرية ومنهجية حديثة تساىم يف فهم العامل ا -خضر صاحل سامية، "اٞنشاركة السياسية والدديوقراطية .37
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  :ملخص الدراسة

صبح موضوع مشاركة اجلالية اجلزائرية يف العمل السياسي، خاصة يف الفرتة اليت عرفت فيها البالد انفتاحا أ
سياسيا ونظاما دميوقراطيا قائما على التعددية احلزبية وإشراك مجيع املواطنني يف احلياة السياسية،من اهم املسائل 

فرتجم هذا االهتمام املتعلق بالتمثيل . ماما بالغا لدى املدافعني عن اهلجرة واملهاجرين و املواطنةاليت القت اهت
السياسي للجالية، يف اسهامات عديدة كان هلا االثر االجيايب يف قرارات احلكومة واملنظمات الرمسية وغري الرمسية 

  .على املستوى الوطين

تلك ونية وتشريعية تقر بدور ومكانة اجلالية اجلزائرية، خاصة إذ متثل هذا االخري يف إصدار نصوص قان
حيث مت االعرتاف �ا كقوة ثانية مشاركة يف مجيع مناحي احلياة املختلفة على قدم املساواة مع . املقيمة بفرنسا

  .املواطنني املقيمني يف الدولة اجلزائرية، خاصة على مستوى احلقل السياسي
ا�لس :منهاللجالية اجلزائرية يف إطار التخطيط لتفعيل املشاركة السياسية هناك مبادرات وطنية تدخل 

ملراكز صنع القرار  اجلالية، ودعم وصول يف سياسا�ا اهلجرة�دف إدماج قضايا  الوطين االستشاري للجالية، 
  .النهوض بأوضاعهاو 

. سيت املالئم من قبل احلكومةمل تؤدي هذه املبادرات اهلدف املنشود منها بسبب افتقارها للدعم اللوجي
التخطيط يدل على عدم وجود سياسة وتوجه عام  اإن هذ. ونتيجة للخلل يف بناء هيكليا�ا و يف آلية إدار�ا 

بالتايل عدم وجود برامج ينبثق عنها مشروعات اجلزائرية ، و  للجاليةلدى احلكومة لدعم و تفعيل املشاركة السياسية 
  .لسياسة و هذا التوجهحكومية ممولة تدعم هذه ا

اتضح من الدراسة أن اجلهد الرمسي املبذول يف هذه اجلوانب خاصة االقتصادية االجتماعية ، هو جهد 
و حيتاج لرؤية سياسية واضحة مؤمنة بأمهية املشاركة . متواضع وليس كافيا بالرغم من حتقيق بعض النجاحات

من خالل اختاذ خطوات عملية تدعم هذه الرؤية تتمثل يف ، و زائرية عرب ختطيط تنموي شاملاجل للجاليةالسياسية 
يف اجلزائر ، من خالل سن تشريعات وقوانني مستندة على  للجاليةإحدى صورها بتقدمي الدعم املتنوع و الكايف 

  .مبدأ املساواة و اختاذ سياسيات تعتمد �ج التمييز االجيايب ، من أجل تفعيل دورها
و مشاركتها السياسية هي عملية كفاحية تراكمية ،تشرتط اجلالية  تفعيل دور كما خلصت الدراسة إىل أن

داخليا وخارجيا،مع إثارة للوعي  ضاغطة من املهاجرين اجلزائريني إصالح النظام السياسي برمته ، ووجود حركة 
للجالية ة السياسية القيام بعمليات التوعية بأمهية املشارك لك، وكذو املشاكل اليت تعانيها اجلاليةحول قضايا 

، وحبل تواصل بني نفسهامع الرتكيز على ان املشاركة السياسية مطلب اساسي للوصول اىل املواطنة احلقيقية 
  ).اجلزائر(اجلالية و الدولة االم 
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Study Summary : 

The participation of the Algerian community in the political process, especially in the period 
in which the country has become a political openness and a democratic system based on 
multi-partyism and the involvement of all citizens in political life, has become one of the most 
important issues of great concern to defenders of migration, immigration and citizenship. This 
interest in the political representation of the community translates into many contributions 
that have had a positive impact on government decisions and formal and informal 
organizations at the national level. 

As the latter represents the issuance of legal and legislative texts recognizing the role and 
status of the Algerian community, especially those residing in France. Where it was 
recognized as a second force participating in all walks of life on an equal footing with citizens 
living in the Algerian state, especially at the political level. 

There are national initiatives within the framework of planning to activate the political 
participation of the Algerian community, including: the National Consultative Council of the 
community, with the aim of integrating migration issues in their policies, and supporting the 
community's access to decision-making centers and improving their situation 

These initiatives have not served their purpose because of the lack of adequate logistical 
support from the government. As a result of the imbalance in the structure of structures and in 
the management mechanism. This planning indicates that there is no general policy and 
direction in the government to support and activate the political participation of the Algerian 
community, and therefore the absence of programs that results from government funded 
projects that support this policy and this trend 

The study showed that the official effort exerted in these aspects, especially socio-economic, 
is a modest effort, not sufficient, despite the achievement of some successes. It requires a 
clear political vision that believes in the importance of the political participation of the 
Algerian community through comprehensive development planning and through taking 
practical steps to support this vision, one of which is by providing diverse and adequate 
support to the community in Algeria through the enactment of legislation and laws based on 
the principle of equality and policy Adopt a positive discrimination approach, in order to 
activate its role 

The study also concluded that activating the role of the community and its political 
participation is a cumulative struggle that requires the reform of the political system as a 
whole and the existence of a pressure movement of Algerian immigrants internally and 
externally, raising awareness about the issues and problems experienced by the community, 
With the emphasis that political participation is a prerequisite for achieving true citizenship 
and a link between the community and the Mother country (Algeria). 
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 263خالصة الفصل الثالث 
المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا عن طريق التصويت والترشح : الفصل الرابع

 2012-2007لالنتخابات التشريعية 
265-339 

 291-267.  المقاصد العامة للمشاركة السياسية للجالية: المبحث األول
 271-267.  أمهية ودوافع ادلشاركة السياسية للجالية: ادلطلب األول
 275-271. مستويات ادلشاركة السياسية للجالية: ادلطلب الثاين

 278-275. ادلشاركة السياسية الرشيدة للجالية: ادلطلب الثالث
 291-278. ادلشاركة السياسية للجالية وادلواطنة: ادلطلب الرابع

الظروف العامة التي تعيشها الجالية الجزائر في فرنسا وانعكاسها على المشاركة : المبحث الثاني
. السياسية

292-310 

 296-292 .اإلسالموفوبيا يف فرنسا وتأثريه على اجلالية اجلزائرية: ادلطلب األول
 302-297.  واحلزب اليميين ادلتطرف يف تشويو صورة اجلالية اجلزائرية يف فرنسااإلعالمدور : ادلطلب الثاين

 307-302.  على اجلالية اجلزائريةأثرمهاانتفاضة ضواحي باريس ومنوذج االنصهار الفرنسي و: ادلطلب الثالث
 310-307. الوضع االقتصادي واالجتماعي للجالية اجلزائرية يف فرنسا: ادلطلب الرابع

 338-311المشاركة السياسية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا من خالل عملتي التصويت : المبحث الثالث
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 2012- 2007والترشح في االنتخابات التشريعية 
 319-311 يف اجلزائر  2012 -2007االطار العام لالنتخابات التشريعية : ادلطلب األول 
 327-319 مكانة ودور اجمللس الشعيب الوطين وعالقتو باجلالية الوطنية ادلقيمة باخلارج  :ادلطلب الثاين

 تفسري السلوك االنتخايب للجالية اجلزائرية يف فرنسا من خالل عملية التصويت :ادلطلب الثالث
 2012-2007لالنتخابات التشريعية 

327-333 

تفسري السلوك االنتخايب للجالية اجلزائرية يف فرنسا من خالل عملية الرتشح لالنتخابات : ادلطلب الرابع 
 2012-2007التشريعية 

333-338 

 339خالصة الفصل الرابع 

 معوقات المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا وأهم: الفصل الخامس
  وسبل تفعيلهاآليات

341-428 
 

اثر المعوقات القانونية و السياسية واالقتصادية على المشاركة السياسية للجالية : المبحث األول
الجزائرية في فرنسا 

343-364 

 349-343. قانون االنتخابات ومسألة مزدوجي اجلنسية: ادلطلب األول
 354-349. ادلناخ االنتخايب يف اجلزائر وطبيعة النظام احلزيب: ادلطلب الثاين

 358-354القنصليات اجلزائرية يف فرنسا و مشكلة احلصول على وثائق احلالة ادلدنية مبقابل مايل : ادلطلب الثالث
 364-358تأخر حتويل واستغالل التحويالت ادلالية للمهاجرين اجلزائريني : ادلطلب الرابع

اثر المعوقات االجتماعية والثقافية واالعالمية على المشاركة السياسية للجالية : المبحث الثاني
الجزائرية في فرنسا 

365-376 

 368-365مشكلة نقل اجلثامني اىل ارض الوطن وغالء تذكرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية : ادلطلب األول
 372-369. عجز الدولة يف احلفاظ على اللغة والثقافة اجلزائرية لدى أبناء اجلالية يف اخلارج: ادلطلب الثاين

 374-372. فشل السياسة السياحية اجلزائرية يف استقطاب أبناء اجلالية اجلزائرية: ادلطلب الثالث
 376-374. التأثري االعالمي السليب على اجلالية اجلزائرية يف فرنسا:  ادلطلب الرابع

 447-377اليات و سبل تفعيل المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا :المبحث الثالث 
 389-378 مفهومي اذلجرة واجلالية وازالة كافة العقبات على ادلستوى القانوين والسياسي إدماج: ادلطلب األول
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 401-389إدماج مفهومي اذلجرة واجلالية وازالة كافة العقبات على ادلستوى االقتصادي واالجتماعي  : ادلطلب الثاين
 410-401ادماج مفهومي اذلجرة واجلالية وازالة كافة العقبات على ادلستوى الثقايف واالعالمي : ادلطلب الثالث
 447-410االقرتاحات ادلوجهة للحكومة الفرنسية وللمنظمات الدولية واالقليمية : ادلطلب الرابع

 428 خالصة الفصل اخلامس
 432-430خاتمة 

 480-434 قائمة المصادر والمراجع
 482الملخص 

Study summary 483 
 487-485فهرس االشكال والجداول والخرائط 

 493-489فهرس المواضيع 
 


