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Summary

This study deals with the concept of citizenship and
discusses its topic
In Western and Arab Islamic thought, because of the
difference between their starting points. It also seeks
to define the values of citizenship and the extent to
which it relates to so-called distributive justice.
Distributive justice can be seen as the image by
which we can measure equity in the distribution of
resources and services among citizens.
This study will also focus on distributional
justice in the Great South - the states: Adrar,
Tamanrasset, Yazi and Tindouf - for Algeria by
examining the process of distribution of
resources and services for several sectors, with
the adoption of a questionnaire. to measure the
satisfaction of the population of the south with
this distribution compared to what the Sahara
region offers in terms of energy resources. It is
considered the main nerve of the Algerian
economy. On the basis of the information from
this questionnaire, we will measure the extent of
the citizenship of the inhabitants of the Great
South according to the reality of distributive
justice adopted by the Algerian government. We
will also address the most important obstacles to
achieving fair distributive justice in its true
sense in this region.

Keywords:citizenship,distributive
justice,constitution of Algeria, region of the
Great South in Algeria.
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الملخص

تتناول هذه الدراسة مفهوم املواطنة و تناقش موضوعه
 نظرا لالختالف بني، يف الفكرين الغريب والعريب االسالمي
 ومدى، كما تسعى اىل حتديد قيم املواطنة.منطلقات كل منهما
 فالعدالة التوزيعية ميكن.ارتباطها مبا يسمى العدالة التوزيعية
اعتبارها الصورة اليت من خالهلا ميكن قياس مدى اإلنصاف يف
. توزيع املوارد واخلدمات بني املواطنني

 العدالة التوزيعية يف اجلنوب،كما ستتناول هذه الدراسة
 اليزي وتندوف_ للجزائر من، متنراست،ادرار:الكبري_ والايت
خالل الوقوف على العملية التوزيعية للموارد واخلدمات لعدة
 مع اعتماد استبيان لقياس مدى رضى سكان اجلنوب،قطاعات
على هذا التوزيع ابملقارنة مبا تقدمه منطقة الصحراء الكربى من
 وبناء.موارد طاقوية تعترب العصب األساسي إلقتصاد اجلزائر
على معلومات ذلك االستبيان سنقيس مدى مواطنية سكان
اجلنوب الكبري وفقا لواقع العدالة التوزيعية املعتمدة من طرف
 كما سنقف على اهم العقبات يف حتقيق، احلكومة اجلزائرية
.عدالة توزيعية عادلة مبعناها احلقيقي يف تلك املنطقة

،دستور اجلزائر،  العدالة التوزيعية،املواطنة: كلمات مفتاحية
.منطقة اجلنوب الكبري ابجلزائر
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مقدمة:
تبلورت فكرة املواطنة بشكل جلي بعد معاهدة ويستفاليا  8461م ،اليت اتت كتطبيق عملي لفكرة العقد االجتماعي
الذي نظم العالقة بني احلاكم واحملكومني من خالل العقد املؤسس للجماعة السياسية ،والذي ميكن ان نسميه الروح القانونية للمواطنة .
ومن ذلك احلني تبلور الفكر املواطين ابلتوازي مع تطور الدولة املدنية .
وابعتبار أن عملية تكريس املواطنة لدى األفراد املنتمني للدولة الوطنية هي أهم وظيفة للدولة الوطنية جتاه مواطنيها،كانت
العدالة التوزيعية جوهر هذه الوظيفة ،ومن واجب هذا النوع من الدول_ الدولة الوطنية_ أن حتقق تلك العدالة بصرف النظر عن مجيع
الفوارق اليت متيز مكوانت اجملتمع املكون هلا ،سواء تعلق األمر ابللون ،العرق ،اجلنس ،الطائفة أو اإلقليم.
تربز أمهية هذه الدراسة يف أمهية العدالة التوزيعية ابلنسبة للمواطنة ،فاألوىل متثل صورة ألحد ركين املواطنة أي احلقوق .أما
الركن الثاين للمواطنة _الواجبات _ فهو غالبا ما_ يتأثر_ ينعكس يف شكل الرضى أو عدمه كأحد خمرجات العدالة التوزيعية.
وابلعودة إىل العدالة التوزيعية يف اجلزائر ،فإن أمهية هذه الدراسة تربز يف الوقوف على واقع العدالة التوزيعية وأثرها يف تكريس
احلس املواطين لدى السكان يف اجلزائر ،خاصة منطقة اجلنوب الكبري نظرا لبعدها اجلغرايف عن مركز القرار (العاصمة) .فوالايت اجلنوب
الكبري تتميز مبساحاهتا الشاسعة(اكثر من ثلثيت مساحة اجلزائر يف جمملها) وببعدها الواضح عن مركز القرار( من  2800_8600كم)
بني مقر كل والية واجلزائر العاصمة .ومن جهة أخرى ما تتوفر عليه تلك الوالايت من ثروات طبيعية خاصة مصادر الطاقة واليت تعترب
املورد الرئيس للخزينة العمومية للدولة اجلزائرية .
ومما سبق ميكن طرح السؤال التايل :
 ما مدى أتثري واقع العدالة التوزيعية يف منطقة اجلنوب الكبري يف اجلزائر على تكريس املواطنة لدى سكان تلك املنطقة؟
ولإلجابة عن اإلشكالية السابقة ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية :
 ما املقصود ابلعدالة التوزيعية ؟
 مامفهوم املواطنة ؟
 ماهي قيم املواطنة ؟
 ما واقع العدالة التوزيعية يف منطقة اجلنوب الكبري ابجلزائر ؟
 ما هو أثر العدالة التوزيعية على استقرار اجملتمع يف منطقة اجلنوب الكبري يف اجلزائر ؟
فرضية الدراسة :
تسعى هذه الدراسة اىل اختبار الفرضية التالية :
 تكريس مبدأ العدالة التوزيعية يساهم يف تكريس الفكر املواطين لدى األفراد .
املقاربة املنهجية للدراسة  :اعتمد حتليلنا يف هذه الدراسة على مقاربة منهجية مركبة من خالل االعتماد على املنهج القانوين يف
تفسري ووصف قيم املواطنة يف الدستور اجلزائري وكذلك يف بعض القوانني التنظيميةاملتعلقة مبوضوعاهتا .واملنهج ااملقارن إلبراز واقع العدالة
التوزيعية يف اجلنوب الكبري.
أدوات البحث املستخدمة يف الدراسة:إستعنا يف هذا البحث أبداة اإلستبيان كاداة جلمع املعلومات لقياس مدى رضى
عينة(200فرد) من من جمتمع البحث ( سكان اجلنوب الكبري) وفقا لواقع العدالة التوزيعية يف والايهتم.
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التنظيم العلمي للدراسة  :أتت هذه الدراسة يف شكلها العلمي من حمورين كما يلي :
اوال :مدخل مفاهيمي
_8مفهوم العدالة التوزيعية
_2مفهوم املواطنة يف الفكرين الغريب و العريب اإلسالمي
_3قيم املواطنة يف الدستور اجلزائري كمؤسسة للعدالة التوزيعية.
اثنيا  .واقع العدالة التوزيعية يف القطاعات اخلدماتية لسكان اجلنوب الكبري
 _8التوزيع يف القطاع التعليمي
_2التوزيع يف القطاع الصحي
 _3التوزيع يف قطاعات النقل واالستثمار
_6معيقات عدالة التوزيع يف اجلنوب الكبري
اخلامتة
احملوراألول:مدخل متهيدي
يف هذا احملور تتناول الدراسة مدخال مفاهيميا لكل من املواطنة والعدالة التوزيعية  ،من خالل التأصيل االصطالحي لكل
منهما ،كما يتطرق هذا احملور إىل الرتابط بني قيم املواطنة واسس العدالة التوزيعية يف الدستور اجلزائري .
 _0مفهوم العدالة التوزيعية:
أ_ تعريف
ارتبط مفهوم العدالة بشكل عام مبصطلح العدالة التوزيعية  ،وهو من املصطلحات عديدة التفسريات وفقا لكل منظر وابحث
كل حسب وجهة نظره حوهلا ،سنقتصر على التعريفني التاليني لكننا سنركز ابلتحليل على رؤية املفكر األمريكي "جون رولز "*
صاحب كتاب "نظرية يف العدالة".
 العدالة التوزيعية هي مبادئ معيارية صممت لتوزيع السلع_اخلدمات_ توزيع حمدودا وفقا للطلب ،وختتلف هذه املبادئ
ابختالف األبعاد؛ من سلع صاحلة للتوزيع (مدخول ،ثروة ،فرص...إخل ،)،وطبيعة املستفيدين منها(أفراد ،دول ، ...إخل)
واألساس الذي جيري توزيعها بناء عليه (املساواة ،وفقاً ملميزات األفراد ،وفقا لعمليات السوق اجملانية ...إخل).1
 عرف "جون رولز" العدالة التوزيعية أبهنا":الطريقة اليت توزع من خالهلا املؤسسات االجتماعية** احلقوق والواجبات
األساسية  ،وتنظم تقاسم الفضائل الناجتة عن التعاون االجتماعي".2

يف التعريف السابق جند ان "رولز" مل يركز على معايري العدالة التوزيعية بشكل تفصيلي بقدر ما ركز على اجلهة املنوطة
بتحقيق العدالة التوزيعية أي املؤسسات االجتماعية .
يربز دور املؤسسات يف حتقيق العدالة التوزيعية لدى رولز ابعتبار ان "املادة األولية ملبادئ العدالة االجتماعية هي البنية
األساسية للمجتمع ،الرتتيب ملؤسسات اجتماعية رئيسية يف خمطط واحد للشراكة.لقد رأينا أن هذه املبادئ جيب أن حتكم التخصيص
للحقوق والواجبات يف هذه املؤسسات وجيب أن حتدد التوزيع املناسب ملنافع وأعباء احلياة االجتماعية .وجيب عدم اخللط بني مبادئ
العدالة للمؤسسات وبني املبادئ اليت تطبق على االفراد وأفعاهلم يف ظروف معينة".3
إال أ ن جناعة هذه املؤسسات يف االطار العملي لقى الكثري من النقد بسبب مدى إمكانية حتقيق تلك املؤسسات_
فرعها النظامي وليس القانوين طبعا _ التوزيع (العادل) املناسب للمنافع واالعباء جتاه مكوانت اجملتمع الواحد .وهو ما أكده "إمارتيا
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية

جملد . 40 :عدد. 40:السنة 4440:

***********ISSN:

رقم العدد التسلسلي40:

26

دور العدالة التوزيعية يف تكريس املواطنة لدى سكان اجلنوب الكبري ابجلزائر

ص24_42

عريب الدمي دمحم

سن "يف كتابه "فكرة العدالة "اذ اعترب ان ... ":مل يقل لنا رولز كثريا كيف سيكون اختيار جمموعة من املؤسسات عل أساس من

املبادئ املتنافسة للعدالة اليت تتطلب تكوينات مؤسسية خمتلفة للبنية األساسية للمجتمع.4"...
كما ربط "رولز " العدالة مبتغري مهم جدا ابلنسبة له واملتمثل يف "االنصاف" ،فأعترب ان ":العدالة جيب ان ينظر اليها من

حيث اهنا تنشد االنصاف".5

إذا مبدأ االنصاف هو احللقة اجلوهرية يف مفهوم العدالة لدى رولز  ،ابعتباره كحالة استثنائية لـ"الالمساواة " احلميدة ،وهوما
فسره رولز يف وضعه مبدأين اساسني للعدالة التوزيعية.
ب_مبدآ العدالة التوزيعية لدى رولز :
طرح "رولز" نظرية العدالة من منطلق أهنا إنصاف ويؤسسها على مبدئي التماثل(املسواة يف احلرايت) واإلختالف(

الالمساواة _العادلة_ يف الفرص االقتصادية،االجتماعية ) من خالل:6

أ_ جيب ان حيصل كل شخص على حق متساوي يف املخطط األكثر اتساعا من احلرايت األساسية املتساوية  ،املتوافق مع
خمطط مماثل من احلرايت لالخرين (.املساواة_التماثل_ يف احلقوق واحلرايت االساسية ).
ب_ جيب ترتيب حاالت الالمساواة _االختالف_االقتصادية واالجتماعية حبيث تكون :
_ متوقعة بشكل معقول على اهنا ملصلحة كل شخص .
_ االلتحاق ابملناصب واملواقع مفتوحا للجميع .
إذا ،من خالل مبدئي العدالة  ،يؤكد رولز على ان العدالة التوزيعية هي إعادة توزيع املوارد على أساس "توزيع املستحقات
على االفراد بشكل عادل_ وليس من خالل االحتياجات_ وموزع إبنصاف حىت تضمن استمرارية النظام الدميقراطي  ،7"...لكنه
يتمسك مببدأ احلرية وفقا للمبدااألول (أ) ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى يعرف رولز العدالة التوزيعية على اهنا إنصاف من خالل
الالمساواة املشرتطة لتحقيق املنفعة للجميع وفقا للشرط األول من املبدأ الثاين(ب)  ،والقصود ابلالمساواة هو عدم املساواة يف
التوزيع اذا كان يف مصلحة االفراد األقل حظا من االستفادة من املوارد واخلدمات .
 _2مفهوم املواطنة.
أ_ لغة
مل يعرف مصطلح املواطنة يف اللغة العربية تعريفا دقيقا منطبقا على معىن مصطلح املواطنة بذاته ،وإمنا شرح نسبة إىل
مصطلحات أخرى كالوطن او املواطن.
جاء يف معجم لسان العرب مصطلح املواطنة أبنه "من أصل الوطن واملقصود به املنزل الذي يقيم فيه الفرد أي هو موطن
اإلنسان وحمله". 8
وأشتقت الكلمة من وطن يطن وطنا أو موطنا ،ووطن البلد مبعىن اختذه حمال ووطنا ومجع الوطن أوطان. 9
واملواطنة مصدر الفعل واطن أي اشرتك املكان مع غريه.10لكن مشاركة املكان قد تكون من طرف غري املواطنني كاألجانب
(الجئني ،مهاجرين).
ب_ املواطنة اصطالحا
لتناول التعريف االصطالحي للمواطنة ارأتينا مناقشة مفهومه ضمن الفكرين الغريب واإلسالمي.
 مفهوم املواطنة يف الفكر الغريب :
يرى أفالطون أن البشرية خلقت خمتلفة ،هبا فئة خلقت لتكون حاكمة  ،وأخرى خلقت لتكون حمكومة ،حيث اعترب أن "
احلقيقة اليت أقرهتا الطبيعة هي أن املريض سواء كان غنيا أو فقريا ينبغي عليه أن ينتظر على ابب الطبيب ،وأن كل إنسان حيتاج أن
يكون حمكوما جيب أن ينتظر على ابب القادر على احلكم".11
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أما أرسطو فهو يرى فكرة املواطنة بنظرة خمتلفة متاما حيث عرف املواطن انطالقا من ممارس هذه املواطنة ،وحصر ممارستها
يف الرجل املمتاز من بني الرجال األحرار املشارك يف سياسة الدولة مشاركة فعلية فهو جندي يف شبابه ،حاكم يف كهولته كاهن يف
شيخوخته فهو متفرغ طوال حياته خلدمة الوطن .12
من خالل التعريفني السابقني ميكن أن منيز بني مفهوم املواطنة لدى أفالطون ومفهومها لدى أرسطو من خالل :
 اقتصار أفالطون وأرسطو فكرة ممارسة املواطنة على فئة معينة من اجملتمع مع التباين الطبيعي الذي اقره كل منهما . أعطى أفالطون معىن واسعا للمواطنة مع توضيحه لطريف العالقة فيها ،احلاكم واحملكومني ،مع متييزه لصورة تلك املواطنة منطبقة ألخرى ( احلكام ،الفالسفة،اجلنود،بقية الرعية ).
 نفى أرسطو صفة املواطنة عن الرعية و إقتصرها على النخبة فقط بغض النظر عن جماالت هذه النخب ( سياسة  ،دينية ،عسكرية ) .
عرف "مارشال") )T-H-Marshalاملواطنة أبهنا "املكانة اليت تيسر احلصول على احلقوق والقوى املرتبطة هبا ،واليت
حتدد احلقوق املدنية مثل حرية التعبري واملساواة أمام القانون واحلقوق السياسية اليت تشمل احلق يف التصويت واحلق يف االنضمام إىل
أي تنظيمات سياسية مشروعة واحلقوق االجتماعية واالقتصادية .13" ...
رغم أن مارشال وضح ابن املواطنة ليست وضع عادي وإمنا هي مكانة يصل إليها الفرد من خالل حصوله على جممل
احلقوق املدنية.إال انه أ غفل جانب الواجبات امللقاة على عاتق الفرد املواطن ابملوازاة مع حصوله على حقوقه ،وهو ما جيعل تعريف
مارشال للمواطنة ضيقا.
 املواطنة يف الفكر العريب اإلسالمي
رغم أن مفهوم املواطنة مل يٌهتم بدراسته يف الفكر اإلسالمي إال حديثا ،إال أن هناك عدة حماوالت لتشخيص مفهوم هذا

املصطلح .

عرف "مجال الدين إبراهيم حممود" املواطنة ابهنا "جمموعة القيم واملبادئ واإلجتاهات اليت تؤثر يف شخصية الفرد فتجعله
اجيابيا يدرك ماله من حقوق وما عليه من واجبات يف الوطن الذي يعيش فيه ،وقادرا على التفكري السليم يف املواقف املختلفة".14
أما" فكري حسن راين" فقد عرف املواطنة أبهنا "جمموعة من القيم اليت جتعل الفرد يتفاىن يف خدمة وطنه بل ويضحي
بنفسه يف سبيل ذلك إن اقتضت الضرورة". 15
يالحظ أن" إبراهيم حممود" و"راين " مل يفرقا بني مفهوم املواطنة ومفهوم الوطنية حبيث إن األوىل حالة مركبة من واجبات
وحقوق وقيم أما الثانية فهي اإلحساس ابلواجب جتاه الوطن بغض النظر عن ما يقدمه الوطن من حقوق للفرد .
كما عرف "دمحمعثمان اخلشت" املواطنة أبهنا "االنتماء للوطن انتماء يتمتع املواطن فيه ابلعضوية األهلية على حنو يتساوى فيه
مع اآلخرين الذين يعيشون يف الوطن نفسه مساواة كاملة احلقوق والواجبات أمام القانون دون متييز بينهم على أساس اللون أو العرق
أو الدين أو الفكر أو املوقف احلايل أو االنتماء السياسي ،وحيرتم كل مواطن املواطن األخر،كما يتسامح اجلميع جتاه رغم التنوع
واالختالف بينهم بعضهم البعض رغم التنوع واالختالف بينهم ". 16
يف هذا التعريف ل"عثمان اخلشت "رغم انه تطرق اىل وصف حالة املواطنة بشكل دقيق إال انه ركز على املواطنة األفقية واليت
تكون يف األساس حتصيل حاصل مليزة اجملتمع املتسامح واغفل املواطنة العمودية اليت تبني حالة العالقة بني املواطن والوطن واليت إن
رقت توافرت املواطنة األفقية ،وبعدم رقيها تنعدم املواطنة األخرية .
عرف "القحطاين" مفهوم املواطنة من املنظور اإلسالمي أبهنا " جمموعة العالقات والروابط والصالت اليت تنشأ بني دار
اإلسالم وكل من يقطن هذه الدار ،سواء أكانوا مسلمني أم ذميني أم مستأمنني".17
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أشار "القحطاين" إىل مصدر فكرة املواطنة وارتباط ظهورها بدار اإلسالم والذي يطابق الوطن يف وقتنا املعاصر .إال انه
يوجد اختالف بني املفكرين اإلسالميني يف طريف العالقة املمارسة للمواطنة .
فالقحطاين مثال ،يرى أن املواطنني هم كل من يقطن الوطن حىت وان كانوا غري مسلمني ،لكن هناك من يقتصر صفة
املواطنة ألهل الذمة فقط من غري املسلمني القاطنني دار اإلسالم.
وقد ظهرت املواطنة يف النموذج اإلسالمي يف وثيقة "صحيفة املدينة " وتسمى ايضا " دستور املدينة " الذي ارسى قواعد
اجملتمع املتعدد دينيا لضمه لليهود واملسلمني وغريهم يف عهد النيب صل هللا عليه وسلم ".18
فاملواطنة يف الفكر اإلسالمي ظهرت من خالل تنظيم الشرع الكرمي بني سلطة املسلمني والقاطنني غري املسلمني
املتواجدين يف دار السالم وهم املدعوون أبهل الذمة* .
خلص األستاذ "خالد ابميوت " مضامني املواطنة من خالل حتليله لوثيقة "صحيفة املدينة " بعد نقده لعدة رؤى ملفكرين عرب

حول هذه الصحيفة  ،واليت ورد فيها هبذا اخلصوص:19

_ اعرتاف الدولة اإلسالمية ابلتعددية الدينية وحبرية ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني يف بالد املسلمني .
_عدم مشاركة أهل الذمة يف احلروب
_ يعترب أهل الذمة اتبعني للسلطة السياسية ومتساويني أمام القضاء مع غريهم من املسلمني.
_ال يشغل أهل الذمة مناصب سامية يف الدولة.
إذا املواطنة يف الفكر اإلسالمي هي وضع تلقائي ينتج عن إتباعنا لتعاليم ديننا احلنيف،ألن "صحيفة املدينة " كانت
لضمان حقوق أهل الذمة وألن الروح التضامنية املميزة للمواطنة هي أساس املعامالت يف اجملتمع اإلسالمي وقد أكد الرسول
الكرمي(ملسو هيلع هللا ىلص) على ذلك حيث قال " مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر اجلسد ابلسهر واحلمى ".20

من خالل ما سبق جند أن فكرة املواطنة اليت ظهرت يف الفكر الغريب كانت كنتاج لتطور طبيعة اجملتمع املكون للدولة عند
اإلغريق والرومان وحىت مع تطور الدول الغربية منذ قيام الدولة القومية 8461م،مرورا بتكريس املواطنة من خالل مبادئ الثورات
االجنليزية،األمريكية ،الفرنسية إذ أن املواطنة يف الفكر الغريب هي نتاج تنظيم العالقة بني احلاكم واحملكومني .
أما يف الفكر اإلسالمي فان املواطنة هي القانون الطبيعي لدى مجيع مكوانت اجملتمع ،أما احلالة اليت تظهر فيها يف "
صحيفة املدينة " إمنا هي ضمان حلقوق غري املسلمني يف دار اإلسالم ،واليت تضمن هلم حقوقهم وتوضح واجباهتم ومن خالهلا تظهر
روح اإلنتماء لدى هؤالء ،وهذا األمر يوضح جليا أن تركيبة اجملتمع يف الدولة اإلسالمية مل يعرف التمييز بني احلاكم واحملكومني وال
بني املسلمني وأهل الذمة ،عكس ما يظهر جليا من متييز ضد املسلمني يف الكثري من البلدان الغربية يف وقتنا املعاصر.
_3قيم املواطنة يف الدستور اجلزائري كمؤسسة للعدالة التوزيعية.
تعرف القيم أبهنا "جمموعة من املقاييس اليت جتعل فردا ما أو مجاعة يصدر حكما حنو موضوع معني أو شيء ما أبنه مرغوب
أو غري مرغوب فيه ،وذلك يف ضوء تقدير الفرد أو اجلماعة هذه األشياء أو املوضوعات وفق ما يتلقاه من معارف وخربات ومبادئ
21
وما يؤمن به من مثل يف اإلطار الذي تعيش فيه اجلماعة".
وقد كرس الدستور اجلزائري كأعلى مؤسسة توزيعية(قانونية) انشاء املؤسسات التوزيعية كأجهزة او كقوانني من خالل مادته
التاسعة اذ نصت على:22
مؤسسات وغايتها ما أييت:
_ خيتار ّ
الشعب لنفسه ّ
 احملافظة على السيادة واالستقالل الوطين ودعمهما.
اهلويّة والوحدة الوطنينت ودعمهما.
 احملافظة على ّ
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االجتماعي والثّقايف.
احلرّايت األساسيّة للمواطنواالزدهار
 محاية ّ
ّ
 ترقية العدالة االجتماعية.

 القضاء على التفاوت اجلهوي يف جمال التنمية.
 تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن مجيع قدرات البلد ،الطبيعية ،البشرية والعلمية.
أي شـكل من أشـكـال الـتّالعب أواالخـتالس أو الـرشـوة
ـين من ّ
 حـمـاية االقـتـصاد الـوط ّ
أو الـتـجارة غري املشروعة أو التعسف أو االستحواذ أو املصادرة غري املشروعة.
لقد حرص الدستور اجلزائري على حتقيق العدالة التوزيعية ،من خالل أتكيده على ان الشعب هو املخول الوحيد الختيار
املؤسسات التوزيعية من جهة ،ومن جهة أخرى حرصه على ابراز القيم اليت من الواجب على املؤسسات محايته من أي شكل من
أشكال االنتهاك .
يف هذه احلال سنقتصرعلى تبيان احلقوق والواجبات الضامنة لعدالة التوزيع يف الدستور اجلزائري:
أ_املساواة:
متثل قيمة املساواة جوهر املواطنة ،كما متثل أبرز مبادئ العدالة التوزيعية  ،هذه القيمة اليت تعترب أصل الدميقراطية ،اندت هبا
كافة األداين السماوية  ،كما أكدت وطالبت هبا كافة ا ملواثيق الدولية املقررة حلقوق اإلنسان ،واألحكام والدساتري الوضعية الداعية
إىل الدميقراطية.
تعترب قيمة املساواة احلجر األساس للمواطنة ألهنا تعين تنظيم العالقة بني املواطنني يف اجلماعات السياسية واالجتماعية
،وكذلك بني احلاكم واحملكومني يف الدولة ،ومت س هذه القيمة عدة جوانب يف حياة الفرد واجلماعة يف الدستور اجلزائري واليت من
صورها:
_8املساواة أمام القانون  :تظهر املساواة من خالل خضوع مجيع األفراد للقوانني بنفس الدرجة دون استثناء ،وقد أكدت
هذه القاعدة يف كل املواثيق الدولية والدساتري الوطنية.23
ونص الدستور اجلزائري يف مادته  32على أن  ":كل املواطنني سواسية أمام القانون  ،وال ميكن أن يتذرع أبي متييز يعود
سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الراي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو إجتماعي ".24
وألن بتكريس املساواة أمام القانون تزول كل الفوارق اإلجتماعية مهما كان نوعها ( لون ،عرق ،دين ...اخل) ،وتسود دولة
احلق والقانون فقد حرص الدستور اجلزائري على ذلك خاصة مع متيز اجملتمع اجلزائري ابلتعدد العرقي وتعدد االجناس .
 _2املساواة يف احلقوق والواجبات :وتعين التمتع ابحلقوق وعدم التفاوت فيها ،وعدم التفضيل فيها لطائفة دون أخرى ،ومن
جهة أخرى االلتزام ابلواجبات دون التمييز يف أدائها ،فاجلميع سواسية أمام القانون يف احلقوق والواجبات ،25وقد كرس الدستور
اجلزائري املساواة يف احلقوق والواجبات يف املادة  36اذ نصت أبن " تستهدف املؤسسات ضمان مساواة املواطنني واملواطنات يف
احلقوق والواجبات إبزالة العقبات اليت تعيق تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسة واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية".26
هذه املادة استهدفت املساواة يف احلقوق والواجبات كأساس للعدالة التوزيعية كما مشلت تكريس أبعاد املواطنة (السياسية ،
االقتصادية ،االجتماعية  ،والثقافية) ،وهذا دليل على الرتابط بني فكريت العدالة التوزيعية واملواطنة والتداخل بينهما.
 _3املساواة يف تويل الوظائف العامة :وهي شق من احلقوق ويطلق عليها أيضا املساواة يف احلقوق املدنية والسياسية.
كرس الدستور اجلزائري هذا النوع من املساواة يف املادتني" "43،46على التوايل "يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام
والوظائف يف الدولة  ،دون أي شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون"" ،لكل املواطنني حق يف العمل".27
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ب_ العدل  :العدالة قيمة ضرورية يف املواطنة وهي جوهر العدالة التوزيعية ،ألنه ابلعدالة والعدل فقط ميكن أن تكون هناك
مساواة بني املواطنني كما أن العدل يضمن احلفاظ على احلقوق وأداء الواجبات من طرف املواطنني ،وبوجود العدل حيس املواطنني
ابملساواة وتكافؤ الفرص ،ما حيفز روح املواطنة فيهم . 28أي أنه كلما انتشرت العدالة االجتماعية إزداد انتماء األفراد لوطنهم وجتذرت
وطنيتهم أكثر.
ج_ االلتزام (املسؤولية ،الواجب ):يقصد به مدى خضوع مجيع أطراف املواطنة ( املواطن  ،اجملتمع،الدولة ) للقوانني
وانصياعهم هلا.هذا اخلضوع ينتج عنه التزاما منتظما أو ذاتيا يهدف للقيام ابألعمال واملسؤوليات امللقاة على عاتق كل طرف من
موقعه وأدائه لدوره على أكمل وجه ،مما يشجع روح املواطنة. 29
فحقيقة االلتزام تعين التمسك ابملعايري والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع بصورة فاعلة حتقق املصلحة العامة وااليفاء

جبميع الواجبات امللقاة على عاتق الفرد  .وهو ما دعا إليه الدستور اجلزائري يف مواده: 30
املادة :46جيب على كل شخص ان حيرتم الدستور وقوانني اجلمهورية .

املادة :41كل املواطنني متساوين يف أداء الضريبة
املادة :10جيب على كل مواطن ان حيمي امللكية العامة ومصاحل اجملموعة الوطنية وحيرتم ملكية الغري.
هتتم السلطة التنفيذية ابلسهر على حتقيق قيمة االلتزام من طرف مجيع أطراف املواطنة ،ويف اجلزائر اجلهة املخولة ملراقبة
مدى التزام املواطنني مبسؤولياهتم هي وزارة الداخلية ابإلضافة إىل الوزارات ذات الطابع املايل ووزارة العدل .
د_ الوالء واالنتماء :
إن قيم ة الوالء هي احملرك احلقيقي للمواطنة وهو نتيجة هنائية واليت تتبلور من خالل عدالة التوزيع ،فالوالء هواألساس
األول الذي خيول للفرد املطالبة حبقوقه ،كما يدفعه إىل أداء واجباته ضمن إطار قيم املواطنة ،كما أن قيمة الوالء تدفع إىل بروز ما

يسمى ابهلوية املوحدة اليت تعرب عن "رابطة معنوية بني الفرد ودوائر جمتمعه املختلفة .31والوالء من دعائم تكريس املشروعية للسلطة
احلاكمة .
اما االنتماء فهو احلالة اليت تضمن تواجد الفرد ضمن مجاعة بعد إثبات والئه لتلك اجلماعة ،فال انتماء دون والء .واملبدأين
معا مها كنتيجة للعدالة التوزيعية .
احملور الثاين :واقع العدالة التوزيعية يف القطاعات اخلدماتية لسكان اجلنوب الكبري ابجلزائر :
سيحاول هذا احملور عرض واقع عدالة التوزيع يف بعض القطاعات اخلدماتية يف والايت اجلنوب الكبري (ادرار  ،تيندوف،
متنراست  ،اليزي ) ،ويشمل هذا العرض قطاعات التعليم ،الصحة ،وقطاع التنمية والتهيئة احلضرية.
تتميز والايت اجلنوب الكبري بقلة عدد السكان مقارنة بسكان اهلضاب و الشمال.فعدد سكان اجلنوب الكبري ال يتجاوز
مليون ونصف املليون من امجايل عدد سكان اجلزائر املقدر ب 68مليون نسمة.32لكن هذه االحصائية تقديرية ابعتبار السكن
لإلقامة  ،خاصة وان يف اإلحصاءات الكثري يسجل مكان اقامته االصلية وليس اإلقامة احلالية( إقامة العمل) ،حيث تشري تقارير اىل
ان عدد السكان الدائمني واملقيمني بسبب العمل جتاوز  2مليون نسمة .

 _0التوزيع يف قطاع التعليم :
يعترب قطاع التعليم من القطاعات اهلامة نظرا حلساسيته ،إبعتباره مرتبط بنشأة أجيال متعاقبة ،وهذه األجيال من الضروري
مبكان أن تتعلم وتتكون ،ألهنا هي من سيقود البالد يوما ما.فأمهية التعليم ابلغة ألي أمة .فالشعب املتعلم يكون أكثر حضارة وتقدم
ورقي من الشعب اجلاهل ،واألمي .
وقد سعت احلكومة اجلزائرية على عاتقها حتسني مستوى التعليم لالجيال من خالل بناء املؤسسات التعليمية عرب كامل
القطر الوطين وتوفري كل السائل املادية واملعنوية لتحقيق افضل تعليم لالجيال .
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وقد نص الدستور اجلزائري على أمهية حق التعليم يف مادته :3346
احلق يف التّعليم مضمون.
ّ 
الشروط الّيت حي ّددها القانون.
 التّعليم العمومي جمّاين حسب ّ
إجباري.
األساسي
 التّعليم
ّ
ّ

 تنظّم ال ّدولة املنظومة التّعليميّة الوطنية.
املهين.
 تسهر ال ّدولة على التّساوي يف االلتحاق ابلتّعليم والتّكوين ّ
جدول( )8يوضح تقسيم املؤسسات التعليمية حسب الوالايت:
االبتدائية

املتوسط

مؤسسات

ادرار

366

بشار

864

تالميذ

مؤسسات

تالميذ

مؤسسات

432

16

366

36

66
66

63

تيندوف

متنراست

461

40

86

1480

663

3

8346

0
86

6
836

226

88

6

اليزي

81660

87
616

40

تالميذ

64
361

23

الثانوي

640

4

8864

6
260

33

34

30

843

86

6463

املصدر :اعداد الباحث
نالحظ من خالل األرقام السابقة ،ان احلكومة اخذت يف نظر االعتبار نسبة عدد السكان ابلوالايت اجلنوبية فكان توزيع
املؤسسات وانشائها وفقا لعدد التالميذ حيث كانت معدالت التوزيع كالتايل :
ادرار  :معدل  261تلميذ يف املؤسسة الواحدة.
بشار :معدل 326تلميذ يف املؤسسة الواحدة .
تيندوف:معدل 386تلميذ يف املؤسسة الواحدة.
ايليزي:معدل  841تلميذ يف املؤسسةالواحدة.
متنراست:معدل  266تلميذ يف املؤسسة الواحدة.
وقد أبدى  46ابملائة من املبحوثني رضاهم(بدرجة مقبول ) على العموم حول هذه اخلدمات مع ابداء حتفظات منها:
 اإلكتظاظ يف بعض املدارس حيث حيتوي القسم الواحد على  60طالب يف بعض املؤسسات.
 عدم توفر معدات التكييف يف العديد من االقسام يف بعض االقسام ما يعيق حتصيل التالميذ.
 عدم توفر األجهزة اخلاصة ابملخابر يف العديد من الثانوايت .
 اإلفتقار إىل مدرسني ممتازين لتدريس التالميذ اللغات األجنبية وهو ما ينعكس على ضعف مستوى التالميذ يف هذه
اللغات ،خاصة بعد حصوهلم على شهادة البكالوراي واختيارهم لتخصصات انطقة ابللغة الفرنسية .
 عدم توفر وسائل النقل خاصة يف املناطق النائية اذ يضطر بعض األولياء إىل استعمال اجلرارات والشاحنات لنقل التالميذ
.رغم سوء املناخ سواء كان الفصل شتاء او صيفا .
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 _4التوزيع يف قطاع الصحة:

يعترب القطاع الصحي يف اجلزائر قطاعا حساس جدا الرتباطه بصحة املواطن.وقد حرص الدستور اجلزائري على ضمان
الرعاية الصحية للمواطن كحق اثبت له  ،فنصت املادة  44على:35
حق للمواطنني
الرعاية الصحية ّ
ّ 
 تتك ّفل ال ّدولة ابلوقاية من األمراض الوابئيّة واملعدية ومبكافحتها.
 تسهر الدولة على توفري شروط العالج لألشخاص املعوزين .

ورغم التأخر الذي عرفه هذا القطاع منذ االستقالل اىل منتصف التسعينات خاصة يف والايت اجلنوب الكبري ،إال أن
احلكومات اجلزائرية املتتالية منذعقد ونصف سعت إىل إستدراك كل النقائص اليت تواجه صحة املواطن اجلزائري ،ووفق إحصائية لوزارة
الصحة اجلزائرية عام  2086نبني ااملعدالت الوطنية التالية:36


معدل  2سرير لكل  8000نسمة .

 معدل قاعة عالج لكل  4114نسمة


معدل طبيب عام لكل 8881نسمة

 معدل طبيب متخصص لكل 8683نسمة
 معدل طبيب اسنان لكل2642نسمة
 معدل صيديل لكل 3644نسمة
 معدل مساعد طبيب(ممرض) لكل 326نسمة
 معدل طبيب نساء لكل 8203امرأة
تقدر منظمة الصحة العاملية أن البلدان اليت لديها أقل من  23عامال يف الرعاية الصحية (مابني طبيب ،ممرض وقابلة)
لكل  80000نسمة من السكان لن تتمكن على االرجح من حتقيق معدالت التغطية الوافية ابلتدخالت الرئيسية للرعاية الصحية
االولية حسب أولوايت املرامي اإلمنائية لأللفية.37
ومن خالل املعطيات السابقة لوزارة الصحة ابجلزائر جند ان توزيع جمموع العاملني يف القطاع الصحي إىل السكان هو 4
عمال لكل  4038نسمة وهو معدل منخفض جدا عن املؤشر الذي وضعته منظمة الصحة العاملية املتمثل يف "أعلى من  23عامل
يف الرعاية الصحية لكل 80000نسمة" .
اما توزيع اخلدمات الصحية يف اجلنوب الكبري ابجلزائر فيتضح من خالل اجلدول التايل:
جدول( )2يوضح توزيع املستشفيات والعيادات اجلوارية يف والايت اجلنوب الكبري:
الوالية

املستشفيات

ادرار

3

4

2

4

متنرا

النسبة وفقا للمؤشر الوطين
(عيادة جوارية لكل
4114نسمة)

العيادات
اجلوارية

عدد السكان

602864

61/6

861460

30/6

ست
تيند

8

2

61863

6/3

وف
اليزي

8

جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية

جملد . 40 :عدد. 40:السنة 4440:

6

66660

1/4
***********ISSN:

رقم العدد التسلسلي40:

33

دور العدالة التوزيعية يف تكريس املواطنة لدى سكان اجلنوب الكبري ابجلزائر

ص24_42

عريب الدمي دمحم

املصدر:اعداد الباحث*
من خالل اجلدول يتضح ما يلي :
معدل املستشفيات يف كل من ادرار ومتنراست ضعيف جدا ابلنسبة اىل املعدل املفرتض من طرف وزارة الصحة  ،فنجد
توفر  6وحدات (مستشفيات +عيادات جوارية ) من  61وحدة الالزمة للتغطية الصحية لـ  602864نسمة يف والية ادرار.و6
وحدات من  30وحدة الالزمة للتغطية الصحية لـ  861460نسمة يف والية متنراست .يف حني جند تقارب لعدد الوحدات يف
والايت تيندوف ب الثلث.أما والية اليزي فالوحدات الصحية املتوفرة تكاد تغطي كل قاطين الوالية وفقا للمعدل الالزم للتغطية
الصحية يف هذه الوالية .
ووفقا لوزارة الصحة ابجلزائر جند التوزيع التايل لعدد األسرة حسب املستشفيات على املستوى الوطين:

38

 84 مستشفى جامعي يشمل  86363سرير
206 مستشفى عام يشمل  60846سرير
 44 عيادة متخصصة تشمل 82662سرير
 243 عيادة جوارية تشمل 3226سرير
جتدر االشارة اىل ان والايت اجلنوب الكبري ال تشتمل على أي مستشفى جامعي  ،يف حني تتوفر على 6مستشفيات
عمومية من  206مستشفى عرب الوطن  ،وهذه املستشفيات تغطي خدمات اكثر من مليونني نسمة ،ما انعكس سلبا على صحة
السكان يف تلك الوالايت ،خاصة يف احلاالت االستعجالية واالمراض املزمنة.
اما املؤشر الوطين لتوزيع األسرة حسب وزارة الصحة والسكان ابجلزائر فهو 2سرير لكل8000نسمة اي ما يقابل 20
سرير لكل 80000نسمة ،وهو معدل ضعيف مقارنة ابملؤشر املعتمد يف االقليم االورويب الذي يوفر  43سرير لكل 80000نسمة
39

وفقا ملنظمة الصحة العاملية. 40
رغم اجلهود الرامية اىل حتسني مستوى الرعاية الصحية للمواطن اجلزائري يف العقد االخري اال ان هذا القطاع ال يزال يشهد
تدين كبري ملستوى اخلدمات الصحية عرب كل والايت اجلزائر وليست اجلنوبية منها فقط .اذ تظهر بني الفينة واالخرى العديد من
الفضائح واالزمات يف القطاع وكان اخرها ازمة اللقاح املوجهة لتالميذ املدارس االبتدائية وكذلك وفيات املواليد والنساء احلوامل ،هذه
االزمات استوجبت حترك وزارة الصحة إبيفاد جلان حتقيق وجلان مراقبة بصفة دورية خاصة بعد تويل السيد عبد اجمليد تبون منصب
الوزير االول اثر االنتخاابت التشريعية االخرية .
 _3التوزيع يف قطاعات النقل واالستثمار:
تعترب والايت اجلنوب الكبري من الوالايت املتأخرة يف جماالت التهيئة العمرانية خاصة يف فرتة 2 864اىل غاية ،8666

لكن رغم ذلك التأخر _ والذي كرسته فرتة االزمة اليت مرت هبا البالد منذ  8662اىل غاية اعالن املصاحلة الوطنية ، 2006هذه
األخرية اليت كانت حمطة جديدة لبناء الوطن وازدهاره _ مشلت والايت اجلنوب عدة مشاريع تنموية يف جمال التهيئة احلضرية واليت كان
أخرها اعتماد والايت منتدبة جديدة يف منطقة اجلنوب الكبري ،واليت اسفرت عن ترقية كل من  :عني صاحل،عني امناس ،عني قزام
،برج ابجي خمتار ،تيميمون ،بين عباس ،املنيعة وجانت من دوائر اىل والايت منتدبة ،من أجل حتقيق التوازن يف التنمية خاصة ان
الوالايت اجلديدة كانت تتميز ابلبعد عن الوالايت األم أبكثر من  400كم  ،ما كان يسبب عائق كبري يف حتقيق التنمية احلضرية .
جدول( )3يوضح التوزيع يف جماالت النقل واالستثمار يف الفرتة :2083-2002
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املساحة
2
كم

أدرار

6
2464
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اإلستثمار(مشروع)

الطرق واملطارات
طرق

طرق

والئية (كم)

بلدية(كم)

681

66

مطارات

صناعة

3

6

سياحة
3

88

6

1
8

بشار

162

4611
8
تيندوف

81

2

6
868

8

2

80

4
68

1

8

28

6114
6
متنراست

إيليزي

4
8634
0

280
0

2
1648
1

64

2

2
864

6

6

8

8
66

6

6

8

6

41

املصدر :اعداد الباحث
من خالل اجلدول السابق  ،نالحظ مايلي :
 عدم توازن واضح بني شساعة الوالايت والطرق الواصلة بني اجزائها املتباعدة  ،فمثال والية كأدرار هبا اكثر من 600
قصر(قرية ومدينة) ومساحة تزيد عن 600الف كم 2فهي ال تتوفر اال على  666كم كطريق رئيسي الرابط بني مقر الوالية
وابعد بلدية عرب طريق معبد  ،انهيك عن وجود بلدايت كربج ابجي خمتار (كوالية منتدبة) وتيمياوين تعاين عزلة اتمة،
حيث مل يكتمل الطريق املعبد الرابط بينها وبني عاصمة الوالية االم اىل حد األن.ونفس االمرميكن ان يطبق على والية
متنراست نظرا لشساعة مساحتها ،وقد انعكس هذا الوضع على سالمة األفراد سواء تعلق األمر بنقل املرضى يف احلاالت
احلرجة والذين يف كثري من االحيان يفقدون حياهتم نظرا لبعد إقامتهم عن املستشفيات ،أو حاالت الضياع او الوفاة
املتكررة للمسافرين يف الصحراء الشاسعة نظرا لعدم وجود طريق معبد يضمن االجتاه الصحيح من واىل برج ابجي خمتار وكل
من ادرار ومتنراست.
 أما املطارات  ،نالحظ أن هناك عدم توازن كذلك يف توزيعها ،حيث جند ان مبعدل  3مطارات على األكثر لكل والية
رغم شساعة الوالايت ،عدا والية اليزي اليت تتمتع بوجود  6مطارات( 3مطار مبقاسات وطنية واألخرى مبقاسات
عسكرية)،وهذا نظرا ألمهيتهااالقتصادية(مصادرطاقة وسياحة).وهذا التوزيع يف حد ذاته غري عادل بني الوالايت فيما بينها.
 جماالت االستثمار يف بعض الوالايت تعكس بطئا شديدا يف احلركية التنموية  ،لكنها جيدة يف والايت أخرى  ،فمثال اعلى
معدل لالستثمار* كان يف والية ادرار ،مبعدل  800مشروع سنواي _ وهو معدل مقبول على العموم  ،ابلرغم من انه ضعيف اذا ما
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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وزعناه على القطاعات األربعة مبعدل  26مشروع للقطاع الواحد _ ويعود السبب الرئيسي للنسبة األوىل اىل الكثافة السكانية
املرتفعة يف تلك الوالية مقارنة مع ابقي الوالايت قيد الدراسة .أما والييت تيندوف واليزي فيشهدان تدين كبري يف معدل االستثمار
مبعدل ال يتجاوز  80مشاريع _ مبعدل مشروعني لكل قطاع من القطاعات األربعة سنواي_ رغم ما تقدم والية اليزي من ثروات
طاقوية هائلة للدولة  .وكذلك ادرار  ،ومتنراست .
رغم غىن املنطقة حبقول النفط والغاز ومناجم الذهب يف كل والية من الوالية اجلنوبية الكربى وما مييز مناخها من حمفزات
للطاقة_النظيفة_ البديلة (رايح ،اشعة مشس ،رمال)  ،اال ان واقع االستثمار ضعيف جدا اذا قسناه من خالل عدد املناطق الصناعية
املنجزة على ارض الواقع والعائدة ابلنفع على سكان املنطقة.
 تتوفر اجلزائر حاليا على  42منطقة صناعية تغطي مساحة إمجالية تقدر أبكثر من 82000هكتار.كما تتوفر البالد على
 660منطقة نشاطات ،ترتبع على مساحة تفوق  84000هكتار.42تتوزع املناطق الصناعية ومناطق النشاطات يف والايت اجلنوب
كما يلي:
جدول( )6يوضح توزيع املناطق الصناعية يف والايت اجلنوب:
الوالية

مناطق النشاطات
العدد

املناطق الصناعية

املساحة(هكتار)

أدرار

1

بشار

0

306.661

املساحة (هكتار)

العدد
0
8

الوادي

86

816.6

0

غرداية
اِليزي

1

262.86

2

8

64.1

0

ورقلة

82

8388

0

متنراست

2

204

0

تندوف

8

64

0

8
2

املصدر :الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.43
من خالل اجلدول يتضح ما يلي:
_ انعدام املناطق الصناعية يف كل والايت اجلنوب الكبري
_ مناطق النشاطات قليلة جدا وتكاد تنعدم يف بعض الوالايت كإيليزي وتيندوف.أما والييت متنراست وادرار فتتوفر على

التوايل على  1و 2وهي غري كافية خاصة وان الواليتني شاسعيت املساحة وهبا دوائر تبعد احياان عن عاصمة الوالية ب  8000كلم
تقريبا.كبعد دائرة برج ابجي خمتار عن ادرار ب 600كلم  400 ،كلم بعد دائرة عني صاحل عن متنراست  .ابالضافة اىل املوقع
اجلغرايف احلدودي والذي يعترب انفذة اقتصادية كبرية للتصدير اىل افريقيا خاصة جتاه دوليت مايل والنيجر .
_ ان انعدام املناطق الصناعية يف والايت اجلنوب الكبري وعدم عدالة التوزيع يف مناطق النشاطات  ،انعكس سلبا على
التنمية يف املنطقة كما انعكس بشكل كبري على السوق واالسعار  ،فمثال مادة االمسنت تصل اىل املواطن يف متنراست بسعر يزبد
احياان عن  8000دج للكيس الواحد ،يف حني اهنا تتوفر يف املدن اليت هبا مصانع امسنت او املدن القريبة منها بسعر600دج للكيس
.
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 أما قطاع السياحة ،فرغم ما تتوفر عليه والايت اجلنوب الكبري من مناطق سياحية  ،اال أن اجلهود املبذولة من طرف احلكومة
مل ترق اىل مستوى التأمالت وهو ما يتضح من خالل اجلدول رقم (،)3اذ جند انه خالل 80سنوات تراوح معدل املشاريع بني2.8
و 0.08مشروع وهو معدل ضعيف جدا مقارنة ابلطبيعة السياحية اليت متيز والايت اجلنوب الكبري.
ويرى  67ابملائة من املبحوثني ان مستوى التهيئة احلضرية يف املنطقة رديء جدا ،خاصة حالة الطرق املهرتئة وغري املعبدة  ،يف
حني يرى 64ابملائة منهم ان املرافق الرتفيهية(مالعب ،منتزهات) منعدمة يف مناطقهم .
.6معيقات تكريس عدالة التوزيع يف والايت اجلنوب الكبري
من خالل االستبيان املنجز خبصوص هذا املوضوع اتفق 60ابملائة من املستجوبني على املعيقات التالية لتكريس عدالة
التوزيع يف املنطقة :
 oالفساد االداري واملايل وغياب الرقابة على املشاريع
 oعدم كفاءة املسريين وسوء اختيارهم وجهلهم بطبيعة املنطقة وتقاليدها .
 oبعد املسافة وطبيعة املناخ الصحراوي.
 oعدم حماسبة ومراقبة املدراء التنفيذيني .
o
o
o
o
o

عدم اعطاء البلدايت فرصة للقيام ابلتنمية احمللية.
املخصصات املالية ضعيفة وال تكفي لبناء تنمية حقيقية.
غياب ارادة سياسية قوية للقيام بعملية تنمية شاملة.
اجلهوية والبريوقراطية واالضهاد املمنهج.
انعدام رؤية واضحة لسياسة دعم الدولة هلذه االقاليم.

 oضعف االستثمار يف جمال اخلدمات يف أقاليم اجلنوب.
 oالقرار السياسي.
 oضعف التمثيل و انعد ام املخطط الشامل للتنمية.
اخلامتة
ترتبط ال عدالة التوزيعية ابملواطنة يف الدولة احلديثة بعالقة طردية  ،فكلما حتققت العدالة التوزيعية ومشلت دائرة اوسع من
السكان  ،تكرست مواطنيتهم من خالهلا بشكل اكرب وتعمقت وطنيتهم وانتمائهم لذلك البلد .
تسعى احلكومات اجلزائرية منذ االستقالل اىل يومنا هذا  ،اىل حتقيق العدالة التوزيعية بني افراد اجملتمع اجلزائري ،كما
اهتمت مؤخرا بشكل اكرب مبنطقة اجلنوب الكبري(متنراست +ادرار+اليزي+تيندوف) ،الذي حرم من التنمية لعدة عقود  ،وعملت
على حتسني املستوى املعيشي واخلدمات للسكان يف تلك املنطقة من خالل حتقيق التنمية على اكثر من صعيد  ،سواء تعلق املر
بقطاع التعليم بتوفري  483مدرسة ابتدائية  ،و814مؤسسة اكمالية و 44مؤسسة للتعليم الثانوي .أو قطاع الصحة بتوفري4
مستشفيات و 20عيادة جوارية ،أما قطاع االستشمار  ،حيث انعدمت املناطق الصناعية يف منطقة اجلنوب الكبري وتوفرت على 83
منطقة نشاط فقط .
من خالل هذا التوزيع للخدمات نشهد اخنفاض ملستوى االحساس ابملواطنية لدى سكان املنطقة حيث جند  20ابملائة
من املستجوبني ابدو احساسا ضعيفا ابملواطنة نظرا لعد رضاهم على واقع العدالة التوزيعية يف املنطقة ،يف حني ابدى 60ابملائة منهم
احساسا مقبوال ابملواطنة .ويف املقابل كان االحساس ابملواطنة ابمتياز ضعيفا بنسبة 4ابملائة فقط .
ورغم عدم رضى املواطنني يف منطقة اجلنوب الكبري بواقع العدالة التوزيعية  ،اال ان ذلك مل ينعكس على انعدام االحساس
ابمل واطنة جتاه الوطن .وكانوا دوما يبدون وطنيتهم جتاه الوطن ويتضح ذلك جليا يف نتائج االنتخاابت التشريعية االخرية
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( ) 2084/06/06واليت عرفت مشاركة كبرية للمواطنني يف منطقة اجلنوب الكبري مقارنة مع ابقي مناطق الوطن ،حيث بلغت نسبة
املشاركة يف الوالايت االربع كالتايل:44
 ايليزي  46.04 :ابملائة .
 تيندوف 42.43 :ابملائة.
 متنراست64.06 :ابملائة.
 ادرار  68.80:ابملائة .
وتبقى مسألة عدالة التوزيع أمر ابلغ األمهية ملا يرتتب عنه من رضى لدى املواطنني ،ألنه متس املصلحة العامة للمواطنني
ويؤدي تكريس املساواة والعدالة بينهم ،ما يعمق يف ذواهتم الوطنية ويدفعهم اىل أتدية واجباهتم ،ويساهم يف بناء املنطقة وتطورها .
اهلوامش واملراجع
_1مارتن غريفش،تريايوكالهان ،املفاهيم األساسية يف العالقات الدولية(.تر:مركز اخلليج لألحباث) .ديب :مركز اخلليج لألحباث،2002.ص264
*جون رولز  2002_8628مفكر امريكي
** املؤسسات االجتماعية حسب رولز تنقسم اىل مؤسسات كمنظومة قانونية (الدستور مثال) أومؤسسات كهيكل تنظيمي تنفيذي (اشخاص).
_2امارتيا سن ،فكرة العادالة(.تر:مازن جنديل).بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون ومؤسسة مرتجم دمحم بن راشد ال مكتوم ،2080.ص206
_3جون رولز ،نظرية يف العدالة (.تر:ليلى الطويل ).دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب ،2088،ص 16
_4امارتيا سن  ،مرجع سابق ،ص66
_5جون رولز.،مرجع سابق ،ص808
_6جون رولز  ،املرجع نفسه ،ص66

_7امني محداوي،مجيل ".العدالة التوزيعية" احلوار املتمدن.العدد 81 / 6 / 2086 - 6180 :متحصل عليه من املوقع :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=468467

_8حسني حسن موسى،مناهج البحث يف املواطنة وقيم اجملتمع .القاهرة  :دار الكتاب احلديث ،2082 .ص 32

 _9حسني حسن موسى،املرجع نفسه ،نفس الصفحة
_10حسني حسن موسى ،املرجع نفسه ،ص 33

_11يوسف كرم ،اتريخ الفلسفة اليواننية .القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر.ج ،8ص 863

_12ماراي لويزا  ،املدينة الفاضلة عرب التاريخ (.تر عطيات أبو السعود).الكويت  :اجمللس الوطين للثقافة الفنون واآلداب،8664،ص21

 _13منري مباركية  ،مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية املعاصرة وحالة املواطنة يف اجلزائر .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية
،2083ص06

_14طارق عبد الرؤوف عامر،املواطنة والرتبية الوطنية ،اجتاهات عاملية وعربية  .القاهرة :مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، 2082 ،ص 36
_15طارق عبد الرؤوف عامر،املرجع نفسه،نفس الصفحة
_16منري مباركية،مرجع سابق،ص06
_17حسني حسن موسى مرجع سابق  ،ص 36

_18عبد الرمحن بن علي الغامدي  ،قيم املواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابألمن الفكري .الرايض :جامعة انيف للعلوم االمنية
2080،ص 44
*_ لالشارة كان تقلد اهل الذمة للمناصب السامية يف الدولة ابرز مصدر إختالف بني املفكرين العرب يف حتليلهم" لصحيفة املدينة " ويعترب خالد
ابميوت من املعارضني لفكرة تويل اهل الذمة ملثل هذه املناصب .
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-_19خالد ايميوت "،املواطنة يف الفكر االسالمي ..رصد لألدبيات املعاصرة ".جملة الكلمة .العدد . 66شتاء ،2004متحصل عليه من املوقع
 http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&artيف 2084/03/06/01.30
_20صحيح مسلم ،احلديث رقم 4468

_21حممود عقل ،القيم السلوكية.الرايض :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،١٠٠٢ ،ص .86

_22اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة 2084يتضمن
التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص04

_23علي ليلة ،اجملتمع املدين العريب ..قضااي املواطنة وحقوق االنسان .القاهرة :مكتبة االجنلوساكسونية،2004،ص60
 _24اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة 2084يتضمن
التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص80
_25علي الكواري ".مفهوم املواطنة يف الدولة القومية "جملة املستقبل العريب.مركز دراسات الوحدة العربية السنة.23العدد،246ص883
_26اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة 2084يتضمن
التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص80
_ 27اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة 2084يتضمن
التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص ص83،86
_28اماين غازي جرار ،املواطنة العاملية .عمان:دار وائل للنشر والتوزيع ،2088،ص62
_29طارق عبد الرؤوف عامر ،مرجع سابق ،ص12
 _30اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة2084
يتضمن التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص ص 86،84

_31عبد هللا بن سعيد بن حممود ال عبود ،قيم املواطنة لدى الشباب واسهاماهتا يف تعزيز االمن الوقائي .الرايض:جامعة انيف للعلوم االمنية
،2088،ص 11
_32
*لكن هذه االحصائية تقديرية ابعتبار السكن لإلقامة  ،خاصة وان يف اإلحصاءات الكثري يسجل مكان اقامته االصلية وليس اإلقامة احلالية
إقامة العمل .
 _33اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة2084
يتضمن التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص86
 _34أرقام االحصائية متحصل عليها من الوكالة الوطنية لالحصائيات على الرابط
 http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayasيف 2084/08/30
*معدل التوزيع =عدد التالميذ /عدداملدارس
 _35اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "،قانون رقم 84 - 08مؤرخ يف 24مجادى األوىل عام 8634ا/وافق 4مارس سنة2084
86
يتضمن التعديل الدستوري".اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد86،4:مارس،2084ص
_36املؤشرات متحصل عليها من املوقع الرمسي لوزارة الصحة ابجلزائر على الرابط
 http://www.sante.gov.dz/index.php/indicateursيف 2084/04/83
 _ 37تقرير منظمة الصحة العاملية "اإلحصاءات الصحية العاملية ."2006منظمة الصحة العاملية ،2006.ص66
*البياانت متحصل عليها من املوقع الرمسي لوزارة الصحة اجلزائرية http://www.sante.gov.dz/index.php/indicateurs
 _ 38االرقام متحصل عليها من املوقع ارمسي لوزارة الصحة ابجلزائر http://www.sante.gov.dz/index.php/indicateurs
 _ 39نفس املرجع
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 _40تقرير منظمة الصحة العاملية "اإلحصاءات الصحية العاملية ."2006منظمة الصحة العاملية ،2006.ص20
 _41وفقا إلحصائيات متحصل عليها من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار .انفذة دراسة الوالايت  .متحصل عليها من املوقع :
. http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayasبتاريخ2084/8/20:
*معدل االستثمار = جمموع املشاريع /عدد السنوات
 _42الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.وزارة الصناعة واملناجم .متوفر على املوقع:
http://www.aniref.dz/index.php/ar/2015-07-21-13-53-09/2016-01-04-10-27-47
 _43الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ،نفس املرجع
_44هذه هي نسب املشاركة النهائية يف االنتخاابت التشريعية حسب الوالايت .حسب االرقام الرمسية لوزارة الداخلية .متوفر على املوقع
2084/01/01 . http://www.elbilad.net/article/detail?id=69992
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