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افي الخطاب عرف رة السنوات في السیاسي و الثق ا األخی دة مفاھیم ورت عدی  شاعت   و تبل

 تمعلمجا " مفھوم أھمھا ومن ، السائدة المفاھیم في تغیرات من العالم یعرفھ ما إطار في وانتشرت

ا خالل من ، البالغة أھمیتھ و حیویتھ على تؤكد التي نظریاتھ و مقارباتھ لھ ،كمؤشر  " المدني  م

 . التنموي اللمجا في خاصة الفاعلة المؤشرات ضمن تصنیفھ إطارھا في یتسنى وسائل من یوفره

د      ى المعاصرة التطورات برھنت فق ھ عل ة أھمیت ق كآلی ة لتحقی ة و المشاركة دیمقراطی  تعبئ

ن و ، السیاسي التحدیث و اإلصالح عملیات في المساھمة و الحقوق وتأكید المواطنین م م اء ث  بن

ة السیاسیة الممارسة ترقیة في المستخدمة األساسیة األداة تشكل التي الراشد الحكم فلسفة  لألنظم

 . السیاسیة اتھجود درجة من الرفع و السیاسیة

ات ظل وفي ة الرھان ة و النظری ة القیم وم أكسبت التي العملی علمجا مفھ دني تم د الم ن المزی  م

ة السنوات في العالم شھدھا التي الكبرى التحوالت و التغیرات ضوء على األھمیة  الماضیة القلیل

داول برز فقد یكتسبھا، أصبح التي الجدیدة الدالالت ظل في ،و ر ت ذا كبی وم لھ ر في المفھ  الجزائ

ة المحاوالت مع بالموازاة و ، الدیمقراطي التحول ظل في ة و التنموی  اللمجا في خاصة التحدیثی

 . السیاسي

ر في المدني تمعلمجا لمسیرة تقییمیا تحلیال ستقدم الدراسة فھذه ، ھذا من انطالقا          ، الجزائ

اھیمي النظري اإلطار في وضعھ بعد ة المف ھ استجالء ومحاول ك أدواره،و و تأثیرات اد ذل  باالعتم

ى دد عل ن ع د في المساعدة األساسیة المؤشرات م ة التصوري المرجعي اإلطار تحدی  و لدالل

ا في سیتحدد التي مقارباتھ لھ كمفھوم السیاسیة التنمیة في ودوره ذلك، بعد التقییم إمكانیة  إطارھ

 .جزائري مدني تمعلمج والیة سعیدة  تصورنموذج

علمجا مؤسسات :"  الدراسة موضوع كان لذلك إعتبارا و        دني تم ا و الم ة في دورھ  التنمی

 "بالجزائر والیة سعیدة نموذجا  السیاسیة

 : الدارسة أھمیة

ةإطار في و ، الجزائر في المدني تمعلمجا موضوع بدراسة االھتمام تزاید مع ة(  األھمی  و العلمی

 و ، السیاسي اللمجا في خاصة یؤدیھا التي األدوار خالل من المفھوم ھذا یكتسبھا التي ) العملیة

 أسلوب في جذریة تغییرات من ذلك رافق ما و الجزائر عرفتھ الذي الدیمقراطي التحول ظل في

ا و السیاسیة الممارسة ك و ، اتھآلی د ذل رار بع ة إق د نحو التوجھ و السیاسیة التعددی ن المزی  م

  .الدیمقراطیة الممارسة

 أشكالھ في إلیھ ینظر فأصبح ، الجزائر في الیومیة االستعمال لغة المدني تمعلمجا مفھوم دخل فقد 

ق في أساسیا دافعا بوصفھ المتنوعة التنظیمیة ة تحقی ھ الدیمقراطی  و االجتماعي و السیاسي ببعدی

 . الشامل بمعناھا التنمیة
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 و ، البنائیة الوجھة من المدني تمعلمجا لمنظمات مطردا و واضحا نموا الجزائر عرفت قد و      

ة دینامیات في تأثیرھا و فاعلیتھا مدى حیث من ؛ الوظیفي الجانب من أھمیتھا أكثر برزت  العملی

 . السلطویة القرارات و العامة السیاسات صنع دوائر و السیاسیة

 دوره مناقشة إلى یدفعنا ) وظیفیا و بنائیا ( تطوره مستوى و الجزائر في المدني تمعلمجا فدراسة

ھ و السیاسیة الساحة على إنعكاساتھ و أثیر إمكانیات ة أیضا و ، التفاعل و للت ى التعرف محاول  عل

وم و التفاعالت من مجموعة فیھا تتبلور كساحة تظھر التي منظماتھ إسھامات و دور  بوظائف تق

 . السیاسیة التنمیة تحقیق في تساھم عدیدة سیاسیة

 ھو ) السیاسیة  التنمیة و المدني تمعلمجا(المتغیرین  ھذین بین التفاعلیة العالقة تحلیل إن         

 تمعلمجا" ابھ یتمیز أن یفترض التي الرقابة و الكفاءة و القدرة مستوى على للبرھنة مقیاس أفضل

د یعد ناحیة من فھو ؛ السیاسیة التنمیة بعملیة وثیقا إرتباطا یرتبط كمفھوم " المدني ائج أح ذه نت  ھ

ا تابعا متغیرا یعتبر ثم ومن العملیة ن و ، لھ ة م ل أخرى ناحی د یمث  و األساسیة المیكانیزمات أح

 . عنھا مستقال متغیرا یعد بالتالي و ، فیھا المؤثرة

ن          ا وم ان ھن اط ك أثیر و االرتب ادل الت ین المتب علمجا ب دني تم ة و الم را السیاسیة التنمی  أم

دا ة ، مؤك ة السیاسیة فالتنمی ار كعملی ق إختی ن تنطل دیولوجیا م ة سیاسیة أی ى دفتھ و ، معین  عل

ة و ، السیاسیة بالظاھرة المرتبطة الوظیفیة و البنائیة و الثقافیة التغیرات من سلسلة تحقیق  العملی

علمجا " وجود بالضرورة تقتضي ككل السیاسیة دني تم ھ " الم ة بمنظمات اط التي المختلف  ابھ تن

 . السیاسیة التنمیة علیھا تقوم التي الالزمة بالعملیات القیام مھمة

ر في المدني تمعلمجا منظمات دور إبراز في الدراسة أھمیة تبرز المنطلق ھذا من          الجزائ

  . السیاسي اللمجا في تؤدیھا التي الوظائف خالل من السیاسیة التنمیة عملیات في اتھتأثیرا و

 :ھي النقاط من مجموعة معرفة إلى الدراسة تھدف :الدراسة أھداف

د التي واآللیات أھدافھا تحقیق في الجزائري المدني المجتمع منظمات فاعلیة مدى دراسة  -  تعتم

 علیھا

 ویتفق السیاسیة والتنمیة الجزائري المدني المجتمع بین یربط إقتراب أو مفھوم تطویر محاولة  -

 إطار وضع في والمساھمة الجزائر، في واإلقتصادي والسیاسي واالجتماعي الثقافي السیاق مع

 ذلك في المدني ودورالمجتمع التنمیة تحقیق سبل ودراسة لتحلیل مفاھیمي

ة مقومات في البحث  - ن :التنمی ز خالل م ى التركی ة العوامل عل ة الدافع ا في للتنمی  أبعادھ

 .بالجزائر االجتماعیین الفاعلین على بالتركیز والثقافیة واإلقتصادیة اإلجتماعیة
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ة السیاسیة المجتمع المدني و واقع في البحث  - الجزائر، التنمی ا في ب ة أبعادھ ن المختلف  خالل م

 االقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى اإلجتماعي المستوى على بالتركیز والیة سعیدة  نموذج

 .المحلي بعده في

ا التنمیة موضوع في البحث  - د وعالقتھ ذي للرشادة السیاسي بالبع ن ال ل ضرورة في یكم  تفعی

  بوالیة سعیدة  وتحدیدا بالجزائر الرشید الحكم لتجسید أساسیا شرطا تعتبر التي الدیمقراطیة

 : الموضوع اختیار مبررات

 : یلي فیما الموضوع ھذا دراسة مبررات تتجلى

 

 : الذاتیة المبررات/ 1

ا عوامل عدة نتیجة الموضوع ذابھ الشخصي االھتمام ة منھ  حول البحث مجال دخول في الرغب

ة حیویتھ و الموضوع ةیلجد نظرا ، المدني تمعلمجا موضوع اآ یعطي بحیث ؛ البحثی  واسعة فاق

 . التحلیل و الرؤیا زوایا من المزید یمنحھ و ، للباحث

 : الموضوعیة المبررات/ 2

 العدید ھناك فإن ذلك مقابل في و ، محددة جد المدني تمعلمجا بشأن االجتھادات أغلب تزال ال  -

ة تزال ال القضایا من ن غائب دة ع ة البحوث أجن ل الوطنی یم مث علمجا دور تقی دني تم م في الم  دع

 . دراسة إلى بحاجة تزال ال . التنمیة عملیة في دوره و االجتماعي التضامن

زال ال  - علمجا موضوع ی دني تم ر في الم ض أسیر الجزائ رؤى بع ة ال  والتصورات النظری

ا ، الضیقة األیدیولوجیة زال فم ر ی ن الكثی احثین م ون الب ن یتخوف اول م ذا تن  بسبب الموضوع ھ

ات ة المعطی رو التي ، البحثی ر انھیعتب ة غی در كافی ذي بالق نھم ال ن یمك ذا دراسة في التعمق م  ھ

 . الموضوع

ادیمي االھتمام تزاید  - ر في المتواصل األك علمجا لدراسة الجزائ دني تم ذي و ، الم  في ركز ال

 االھتمام كذا و مؤسساتھ، و المدني تمعلمجا تشكیالت و مكونات و مالمح عن الكشف على أغلبھ

ة المؤسسات تفاعالت في بالبحث أقل بدرجة و الدولة، مع تفاعالتھ في كبیر بشكل  بعضھا المدنی

ة و المعیاریة األبعاد نحو الماضیة القلیلة السنوات في االھتمام إنتقل ثم ، اآلخر البعض مع  القیمی

 . السیاسیة التنمیة و المدني تمعلمجبا ترتبط التي

ھ  - ھ و عالقت دني و واقع ع الم وع المجتم الج موض ي تع ة الت ات األكادیمی ة  الدراس ص و قل نق

 الدراسات من للمزید ماسة حاجة ھناك زالت ما فإنھ ذلك على ترتیبا بالتنمیة في والیة السعیدة و

ة الموضوعیة علمجا مؤشر بشأن المتعمق دني تم ر في الم ا ، الجزائ ن وم  وجود یتیحھ أن یمك
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ن تنظیماتھ اء م ل و إحی ة في دور و تفعی ة عملی  السیاسیة التحوالت ضوء في ، السیاسیة التنمی

  . الجزائر تعرفھا التي الراھنة

 

 : الدراسة إشكالیة

ددة بصیغھ الجزائر في المدني تمعلمجا مفھوم ظھر دء مع المح ات ب دیمقراطي التحول عملی  ، ال

ة كانت وإذا ، التنمیة و الدیمقراطیة بین یربط عام كإطار دة سبل ثم د عدی وم لتحدی علمجا مفھ  تم

 ذلك تمأل التي التطوعیة أو الطوعیة المؤسسات مجموعة المعاصر مفھومھ في یعني الذي المدني

 الدولة إشراف عن بعید حد إلى مستقل مجتمع إنھ ، والدولة األسرة و الفرد بین االجتماعي الفراغ

ائي والتنظیم باالستقاللیة یتمیز فھو . المباشر ادرة وروح التلق ة المب ة و الفردی  والعمل ، الجماعی

 أي . الضعیفة الفئات عن حقوق الدفاع و ، العامة المصلحة خدمة أجل من والحماسة ، التطوعي

 .تمعلمجا في الدیمقراطیة و السیاسیة التحوالت إحداث في تساھم التي المؤسسات تلك

اءا ى بن ا عل ة التطورات ضوء في و سبق م  شھدھا التي السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعی

ى الدراسة ھذه تسعى الذي السؤال فإن ، األخیرة السنوات في الجزائري تمعلمجا ة إل ھ اإلجاب  عن

  : األھمیة من عالیة درجة على

ع الم ع المجتم ا ھو واق ي م اھمةدني ف ا مدى مس ر ؟ م ي  الجزائ دني ف ع الم ات المجتم مؤسس

ا ھي أھم  دا ؟  و م ة سعیدة تحدی ة من  آتفعیل التنمیة السیاسیة في الجزائر و والی ات المتبع لی

  طرفھا لتحقیق التنمیة السیاسیة  ؟

  : في تتمثل التساؤالت من مجموعة حول تتمحور الدراسة إشكالیة فإن ذلك على بناء

ر في المدني تمعلمجبا لحق الذي التطور مستوى ھو ما - رة السنوات خالل الجزائ ا و ، األخی  م

  استقاللیة ؟ أم تبعیة عالقة ھي ھل السلطة  بین و بینھ القائمة العالقة طبیعة ھي

دى ما - ة و نجاح م علمجا فاعلی دني تم ق في الم ة تحقی ا و ؟ السیاسیة التنمی ات ھي م ل آلی  تفعی

  ؟ الوظائف و األدوار ھذه أداء في معیقاتھ أھم ھي وما ، ووظائفھ أدواره

  ؟ مكانة المجتمع المدني في والیة سعیدة ؟ و دوره في تحقیق التنمیة السیاسیة -

  

  :الدراسة حدود

ى الدراسة موضوع یقتصر دني المجتمع دورمؤسسات  معالجة عل ة  في الم ي التنمی الجزائرف

ر إبرازه یتم بحیث خاص، تطبیقي بشكل سعیدة والیة في ودوره عام بشكل السیاسیة  د كمتغی  الب

د ضرورة خالل من تنمویة، عملیة لكل منھ ات تحدی ة اآللی ن المتبع ھ م ك في قبل ذا ذل د وك  تحدی
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د ؤدي التي واإلجراءات القواع ى ت ة إنضباط إل رارات إتخاذ عملی ام الجمھور وإعالم الق  الع

رامج تسییر في الشفافیة من قدر ألكبر ضمانا بھا، والخاص ة ومشاریع ب ن التنمی ع خالل م  تتب

 .الحالة دراسة

و بالتالي اإلطار المكاني ھو دراسة مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر بشكل عام  و في والیة 

ام  ا القی ھل علین ا یس ة مم ذه المنطق ا لھ ا إنتمائن ارات أھمھ ك إلعتب اص وذل كل خ عیدة بش س

  .جانب التطبیقي للموضوع بطریقة تخدم الموضوع و تحقق أھدافھ باإلتصاالت الالزمة و تنفیذ ال

  :الدراسة  فرضیات

 :التالیة الفرضیات نطرح الفرعیة والتساؤالت المطروحة اإلشكالیة ھذه على لإلجابة

 وذلك السیاسیة  التنمیة دعم في بفعالیة سعیدة ةبوالی المدني المجتمع ساھم :المركزیة الفرضیة -ا

ن وبشریا مادیا المخصصة البرامج ودعم الفاعلة المیدانیة المشاركات خالل من ق ع  العمل طری

 :التالیة الجزئیة الفرضیات الفرضیة ھذه عن وتتفرع التطوعي،

 :الثانویة الفرضیات-ب

ة آلیات خالل من المدني المجتمع یساھم - ة الرقاب ذا الفساد ومحارب ة المشاركة وك  في المجتمعی

 السیاسیة  التنمیة تفعیل

دني والمجتمع عام بشكل الجزائري المدني المجتمع یتمیز - ة الم ارة بالوالی  خاص بشكل المخت

ك وال النشأة حدیث بأنھ رة یمل ة الخب ى إضافة الكافی ة مشاكلھ إل ین كالصراعات الداخلی راده ب  أف

ة النزعة وسیطرة الموارد ونقص أعضائھ وضعف تأھیل الحزبیة والوالءات ھ القبلی  خاصة علی

 .المنشود بالدورالتنموي قیامھ یعیق مما الداخلیة المناطق في

ذكورة للوالیة المالیة المخصصات دتعد  - رة السنوات في الم ة وحرص األخی ى الدول ل عل  تفعی

 . التنمیة في األخیر ھذا قبل من ومعتبرة جادة مساھمات أوجد المدني المجتمع

ة المدني المجتمع إعطاء في ساھم الدیمقراطیة عن الجزائر انفتاح - ن واألمل الدفع  لعب أجل م

ص ما في كامال الدور ة یخ د السیاسیة التنمی ة وأوج ة عالق ة تعاونی ین إیجابی ة السلطات ب  المحلی

  .المدني المجتمع وحركات

 : الدراسة أدبیات

 : یلي فیما أھمھا نذكر ، الدراسات و األدبیات من الكثیر المدني تمعلمجا موضوع في ورد

اب - علمجا " كت دني تم وطن في الم ق في دوره و العربي ال ة تحقی ن الصادر ، "الدیمقراطی  ع

ن مجموعة احثین م ن الب دة دراسات مركز م ة الوح ذي و . العربی ر ال ا یعتب ا مرجع  نظرا مھم

ز أكادیمي تحلیلي بأسلوب و مفصل و موسع بشكل المدني تمعلمجا لمفھوم لتناولھ ة مع متمی  نخب

ى الكتاب ھذا في التركیز تم حیث ؛ السیاسیة العلوم مجال في الباحثین و المفكرین من ة عل  وظیف



     مقدمة 
 

 6 

 العربي الواقع على كبیر بشكل االھتمام مجال ربط مع ، الدیمقراطیة في تأثیره مستوى و المفھوم

م على یساعد ما ھذا و . ر فھ دالالت أكث وم استعمال ل ر في المفھ ھ و دراستھ و ، الجزائ  و تحلیل

 . السیاسیة التنمیة في أدواره تقییم

 الذي و ،" العربي الوطن في المدني تمعلمجا مستقبل " المعنون و الصبیحي شكر أحمد ، كتاب -

ل خالل من الدراسة سعت حیث محتواه في ورد ما خالل من ثریا كان ات و مسارات تحلی  معطی

ا و المدني للمجتمع التاریخیة الصیرورة تتبع إلى تقویمھا و ة في تحلیلھ ة البیئ ة و الغربی  ، العربی

 حسب المفھوم أن كما ، معناه تحدید في إختالفات عن عبر المدني تمعلمجا مصطلح أن ووجدت

ور آلیاتھ خالل فمن . العربي الواقع في خاصة مھمة وظیفیة على یدل الكتاب ھذا في ورد ما  تتبل

دیم على ساعد ما ھذا و ، السلیمة الدیمقراطیة الممارسة ي إطار تق ا في للدراسة مساعد تحلیل  م

 بین العالقة صور أیضا و ، الدیمقراطیة و المدني تمعلمجا بین العالقة بدراسة بالخصوص یتعلق

ا العربي الواقع في السیاسیة السلطة و المدني تمعلمجا دیات و للمشكالت إدراج مع ، عموم  التح

  العربي الوطن في المدني تمعلمجا منظمات تواجھھا التي

ن موعةلمج ، " الدیمقراطي التحدي و العربي الوطن في المدني تمعلمجا " كتاب - احثین م  ؛ الب

 بتعریف تتعلق قضایا إلى تطرقت التي المھمة الدراسات و البحوث من مجموعة الكتاب تضمن و

ة العوامل دور دراسة مؤشراتھو تحدید و ، المفھوم ة و الداخلی أثیر في الخارجی  و تطور في الت

  عموما العربي الوطن في المدني تمعلمجا بناء

اب - دین سعد ، كت راھیم ال ون ، إب علمجا ": المعن دني تم دیمقراطي التحول و الم وطن في ال  ال

 : أھمھا من العناصر بعض فیھ عالج الذي و ؛"العربي

 . العربي الوطن في الدیمقراطیة مستقبل و المدني تمعلمجا

   . العربي الوطن في الدیمقراطي التحول في المدني تمعلمجا دور

  : یلي ما نذكر ، السیاسیة التنمیة بموضوع یتعلق فیما و

 ثالثة في"السیاسي االجتماع في دراسة السیاسیة التنمیة":ـب المعنون و الزیات، الحلیم عبد كتاب -

 . أجزاء

 . المنھجیة و المعرفیة األبعاد: األول الجزء -

 . األھداف و البنیة : الثاني الجزء -

  اآللیات و األدوات : الثالث الجزء -

ات" المعنون و عارف محمد نصر كتاب - ة نظری اول حیث :" المعاصرة السیاسیة التنمی ھ تن  فی

ة دراسة المؤلف ة نقدی وم مھم ة لمفھ ن السیاسیة التنمی  مع ، االسالم في االستخالف منظور م

   . العربي الواقع في المفھوم ھذا مقارنة و بتحلیل الموسع االھتمام
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 - الثالث العالم سوسیولوجیا في دراسة – التنمیة و السیاسیة القوى : حول زمام الدین نور كتاب -

اذج دراسة و ، الثالث العالم في التخلف ظاھرة تفسیر و بمناقشة اھتم الذي ،و ن نم  السیاسیات م

اني التي المعضالت أھم تحلیل و ، الدول بعض طرف من المنتھجة التنمویة ا تع ذه منھ دول ھ  ال

 . السیاسیین التحدیث و التنمیة تحقیق و التنمویة األزمات لتجاوز سعیھا في

ى باإلضافة - ة الدراسة إل ة مسألة" : حول المھم ة و السیاسیة التنمی ة التجرب  في الدیمقراطی

ن الجزائر في السیاسیة التنمیة محددات بالتفصیل فیھا تناول التي ؛و طاشمة لبومدین "الجزائر  م

 .1992 إلى 1989

  :اإلطار المنھجي للدراسة 

م األسالیب  ن أھ داد  للبحث وتعتبر األطر المنھجیة م ي اإلع ي  تساعد ف ة و  الت ائج دقیق دیم نت تق

  ھامة للموضوع كما تساعد في تحلیل  الموضوع ، وفي موضوعنا ھذا  إخترنا المناھج التالیة  

اریخي  ع : المنھج الت ت مفھومي المجتم ي رافق رات الت ف التطورات و التغی ة مختل ك لمعرف وذل

المدني و التنمیة السیاسیة  و أھم المراحل التي مرا بھا ، إضافة لتحدید اھم التحوالت التي مر بھا 

دني ، ع الم ات المجتم ة نش ر ، كیفی ي الجزائ دني ف ع الم یة و المجتم ة السیاس وم التنمی م  مفھ و أھ

  .العوامل التي ساعدت التنمیة الساسیة في الجزائر  

ي  مع المدني  دراسة تحلیلة وظیفیةوذلك لدراسة المجت: المنھج التحلیلي  یم دوره ف ن خالل تقی م

ي تجعل مؤسسات  ات الت م اإللی ة أھ ا و معرف ع بینھم التنمیة السیاسیة  و  طبیعة العالقة التي تجم

  المجتمع المدني فعاال في تحقیق التنمیة السیاسیة 

في  نھج الوص اھیمي : الم ري  و المف ب النظ ة بالجان ات المتعلق ة المعطی ة بكاف ك لإلحاط وذل

ي المصطلحات و  اس ف دم حصول إلتب للموضوع ، والتي تساعد على فھم أعمق للموضوع  و ع

 المفاھیم 

ة بالموضوع : المنھج القانوني  ة المتعلق ب القانونی ة الجوان وإعتمدنا على ھذا المنھج لمعرفة كاف

الحیات ث ص ن حی ة    م ي الدول میة ف ات الرس ا بالمؤسس دني و عالقتھ ع الم ات المجتم مؤسس

  .وتحلیل أھم النصوص القانونیة التي عالجتھا 

دف اإلحاطة  :منھج دراسة حالة  ة بھ دة معین ة بوح ات المتعلق ع البیان ى جم نھج  عل یقوم ھذا الم

ذا م ا ، و ھ ي دراسة متغیراتھ ا و التعمق ف ة بھ ى موضوعنا ، بكافة الجوانب المتعلق ق عل ا ینطب

ة دراستنا حول مؤسسات المجتمع المدنير حیث تنحص ا حال ة سعیدة  بإعتبارھ ي والی للدراسة  ف
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مدى مساھمة ھذه المؤسسات في التنمیة السیاسیة في المنطقة  و أھم الطرق و الوسائل المساعدة 

   .في طریق ھذه المؤسساتفي تحقیق التنمیة السیاسیة و حتى  محاولة معرفة المعوقات الموجودة 

 : الدراسة تقسیم

 المقدمة إلى وباإلضافة للدراسة، العملیة و النظریة األھداف بلوغ ألجل و المتبعة المنھجیة حسب

 : التالي النحو على ذلك و ، فصول ثالث إلى الدراسة تقسیم تم فقد ، الخاتمة و

ل و : األول الفصل م و ، للدراسة النظري اإلطار یمث ى ینقس ین إل تم ، مبحث  األول المبحث إھ

اني المبحث أما ، خصائصھ إبراز و المدني تمعلمجا لمفھوم النظري بالتأصیل تم الث  تخصیصھ ف

ة لمفھوم الفكریة المصادر بتناول السیاسیة التنمیة لمفھوم النظري المدلول لتحدید  السیاسیة التنمی

  . لدراستھ النظریة المداخل وأھم ،

د ، بالسلطة عالقتھ و الجزائر في المدني للمجتمع التحلیلیة الدراسة یشمل و : الثاني الفصل  بتحدی

م ، ثانیا تنظیماتھ وأھم وھیكلتھ ، أوال المدني للمجتمع القانونیة المكانة ل ث ة تحلی  االستقاللیة ثنائی

ن الجزائر في المدني للمجتمع السیاسي والتوظیف ل خالل م وع تحلی ة ن ة و العالق  التفاعل طبیع

 . السلطة مع

ث الفصل د و : الثال م ق ي للدراسة  ت اول اإلطار التطبیق علمجا مساھمة تن دني تم ق في الم  تحقی

اول ، مباحث ثالثة ویتضمن ، بوالیة سعیدة  السیاسیة التنمیة ة دراسة األول تن  لمؤشرات تحلیلی

 الثاني المبحث أما ، السیاسیة التنمیة تحقیق في المدني تمعلمجا مساھمة مستوى تقییم على تساعد

د ، دا تضمن فق م تحدی ات ألھ ل آلی ة تفعی الجزائر السیاسیة التنمی ص ، ب  ؛ الثالث المبحث وخص

 على المساعدة الوسائل تضمین مع ، السیاسیة التنمیة تحقیق في  المدني تمعلمجا قاتومع إلبراز

  .راألخی في السیاسیة التنمیة في كفاعل دوره تقییم و تدعیمھ
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  تمھید 

  

علمجا" مصطلح یعرف دني تم ذ " الم ات من ن الثمانین ة عودة العشرین القرن م ى قوی دان إل  می

ى لإلشارة یستخدم ھو و ، العموم وجھ على االجتماعیة النظریة و بل السیاسیة النظریة ات إل  فئ

ا تعبر اجتماعیة ة ھیاكل عنھ وفر أن یفترض ، جمعوی ا یت دار فیھ ا مق ن م ع و التجانس م  في تق

ذي اإلشكالي للطابع نظرا و . الدولة أو السیاسي و األھلي تمعلمجا منزلتي بین لةنزم  ینطوي ال

وم النظري اإلطار تحدید محاولة إلى الفصل ھذا في الدراسة ستسعى المصطلح ھذا علیھ  " لمفھ

 و السیاسي الفكر في السابقة امتداداتھ لھ كمفھوم تطوره و نشأتھ تتبع خالل من "المدني تمعلمجا

ا لیس واستخدامات تعبیرات ذات كانت تاریخي تطور لسیرورة خضع حیث ، الغربي الفلسفي  لھ

 . تاریخیا و بنیویا متغیر سیاق في تأتي انھأل موحد مضمون

ذي       دث فال اء أن ھو ح وم إنبن م المفھ ر ت ا عبرت تصورات عب دارس عنھ ة م ة فكری  مختلف

ذه أن مع و ، أبعاده و دالالتھ و المفھوم عن یعبر نظري تفسیر صیاغة منھا واحدة كل حاولت  ھ

دارس ى تتفق ال استخدمتھ التي الم د تفسیر عل ذا في الدراسة تحاول فسوف ، واح  الفصل ھ

ة(   القواسم تحدید دفبھ المفھوم لھذا المختلفة االستخدامات بأھم اإلحاطة ة و النظری )   المفاھیمی

 .الفكریة المدارس أغلب علیھا تتفق التي العامة

ن       ا م ان ھن ام ك ى منصبا االھتم ة عل ة معرف وم تاریخی د و المفھ ھ تحدی ة مرتكزات  و المعرفی

ة ة و األیدیولوجی ة التطورات معرف د التوقف و ، شھدھا التي الداللی ات عن ة الرھان  و النظری

رات ضوء على األھمیة من المزید أكسبتھ التي المعاصرة اآلفاق و األیدیولوجیة التوظیفات  التغی

 . الماضیة القلیلة السنوات في العالم شھدھا التي الكبرى التحوالت و

درج        ذا في ین ص مبحث أیضا الفصل ھ وم لدراسة مخص ة مفھ روزه و السیاسیة التنمی  ب

ع سنقوم حیث ، السیاسیة العلوم مجال في الباحثون بھ اھتم علمي كمفھوم اد استقصاء و بتتب  األبع

 ، الدراسة و بالتحلیل المفھوم ھذا تناولت التي المقاربات مختلف حملتھا التي المنھجیة و المعرفیة

ة مدلوالتھ تحدید عبر المفھوم ھذا لتأصیل المفاھیمي المستوى على العمل بضرورة أي  و النظری

م المختلفة اإلسھامات اتھاعتمد التي التفسیریة القضایا و المداخل أھم إلى التطرق و ، العملیة  ألھ

 معرفیة نظریة إشكاالت و خالفیة قضایا من بھ یرتبط ما و التفسیر و الفھم في الفكریة التوجھات

 . أیدیولوجیة و

 خاصة ، الباحثین جمھور بین المتداولة النظریات ألھم تحلیلیة مناقشة خالل من ذلك سیتم و      

ة مع ة قضیة تكتسبھا التي األھمی ات بالنسبة السیاسیة التنمی  مستقبل و التنموي العمل لمتطلب

 . مختلفة سیاسیة أزمات تواجھھا التي الثالث العالم لدول السیاسي التطور
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ى       ة أن عل ذا استحضار أھمی رز النظري اإلطار ھ دة و كأساس الفت بشكل تب ة  قاع نظری

 الدور و ، الجزائر في المدني تمعلمجا عن الحدیث و الثاني الفصل إلى االنتقال عند نظریا موجھا

   . الثالث الفصل في السیاسیة التنمیة تحقیق في یلعبھ الذي
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 المجتمع المدني كمفھوم و إطار نظري  :المبحث األول 

م  دني ، و معالجة أھ ع الم وم المجتم نسعى من خالل ھذا المبحث إلى تبیان التطور التاریخي لمفھ

وم  ذا المفھ بعض مقتضیات ھ ع اإلحاطة ب وم ، م ذا المفھ األفكار و األطر النظریة التي إھتمت بھ

  الخ ، ساھمت في تشكیل معالمھ و محدداتھ الرئیسیة ..... من أركان ، خصائص 

 :ر التاریخي لمفھوم المجتمع المدني التطو: أوال 

 أسس بھدم الغربي الفكر في مؤسساتھ خصائص وتحدید المدني المجتمع مفھوم ظھور رتبطإ

 المفھوم تأثر حیث الجدید، المجتمع ومؤسسات دعائم وإرساء مؤسساتھ، وتفكیك التقلیدي المجتمع

 على الجدید المجتمع لبناء المختلفة المراحل في استعمالھ وّدل جوانب عدة من العملیة بتلك

 متمیز مستقل ككیان المدني الشكل إلى وإلجتماعي السیاسي النظام مع األشكال المتعددة القطیعة

 لقادراو.  1الخالص اإلجتماعي الوجود معنى على داال لیصبح والدیني السیاسي المجتمعین عن

 الغربیة السیاسیة الفلسفة سیاقات في الحاصل النقاش محصلة بذلك وھو الدولة مستقبل تحدید على

 لھ المختلفة واالستخدامات المراحل تلك عبر العدیدة صیاغاتھ أن إال المفھوم، ھذا احتضنت التي

 كافیة تكن ولم ،األخرى البنیات لباقي أواالندثار البقاء جدلیة خاللھ من یضبط دورا عموما تحدد

 ثانیة جھة ومن جھة، من إیدیولوجیا وظف لكونھ ذلك في األمر ویرجع مضمونھ عن للتعبیر

 .المعاصرة السیاسیة النظریة و اإلجتماعیة العلوم في تحلیلیة كأداة وظف

    

 المعرفة وتراكم النظریة تطور إلى معینة فترات في للمفھوم التاریخي الغیاب ویرجع        

   :ھما محورین تقاطع خالل من المدني المجتمع إلیھ یعود آخر كسیاق اإلنسانیة

 متباعدة زمنیة فترات في استعمالھ وعودة ذاتھا، النظریة تاریخ ومحور التاریخي، التطور محور

 عنھا یجیب جدیدة وأسئلة جدیدة حاجیات یولد وتاریخي بنیوي متغیر سیاق في یأتي أنھ یعني

 ظھور عنھا نتج جدل من أثارتھ وما )الدیمقراطیة( جدیدة بمفاھیم ارتباطھ إلى إضافة .2المفھوم

 العناصر أھم من المدني المجتمع تضع  "المشاركاتیة الدیمقراطیة" بھا مرتبطة أخرى مفاھیم

 .فیھا الفعالة

                                                             
، أطروحة دكتوراه ، جامعة احلاج خلضر باتنة ،   "الجزائر" سياسية -المجتمع المدني و الدولة  دراسة سوسيوالطيب بلوصيف ،   1

  28، ص  2012/2013كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية و العلوم اإلسالمية ، قسم علم اإلجتماع ، 
  17ص بريوت، ، 1 ط2000العربية،  الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في المدني المجتمع مستقبل شكر، أمحد الصبيحي،  2
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 أفكار في نجد األوربیة الفلسفة مفكري أدبیات في المدني المجتمع مفھوم إلى اإلشارة وقبل       

 بین فیھا یمیز لم والذي ." 1قوانین إلى تخضع سیاسیة مجموعة" أنھ إلیھ أشار الذي أرسطو

 مدنیا مجتمعا بالدولة أرسطو قصد حیث ،" politike koinonia " والدولة المدني المجتمع

  " بین میز لكنھ الدولة، لقوانین وفقا ویتصرفون یعترفون مواطنین یضم سیاسیا تجمعا یمثل

polis "  و  سیاسي مجتمع مدینة، / دولة " oikos " ،المنزل وصاحب منزلي، اقتصاد منزل 

   " المدینة دولة في یوجد وال للقوانین تخضع سیاسیة مجموعة فھو   " oikonomikos "2ھو

polis "  عام وحیز )دولة( سیاسي حیز والدولة، المجتمع بین فرق sphère public3 

     

 لكن ألعضائھا، العام الخیر تحقیق إلى ترمي الضیقة الجماعات حتى أنھ كذلك وأدرك            

 المنفعة إلى یرمي ال السیاسي المجتمع ألن الدولة، ھو أوسع بمجتمع مطوقة تبدو الجماعات كل

 الجماعة كانت الیونانیة المدینة ففي .  4بأسرھا الحیاة في نافع ھو ما إلى بل الراھنة، اللحظة في

 یجتمع الذي المواطنین مجلس إلى تشیر  societas civilis الالتینیة إلى تترجم التي السیاسیة

 یتجاوز ولم وبعد وجدت قد الدولة فیھ تكن لم النموذج ھذا ووفق العامة القضایا حول للتداول

 5.  العام الرأي ومع السیاسیة بالجماعة المدني المجتمع اختلط المنزلي اإلطار االقتصاد

 في وجد األوربي الفكر في المدني والمجتمع الدولة بین الفصل أن المفكرین بعض ویعتبر       

ُ و -المواطن وملكیة الدولة ملكیة - للملكیة القانونیة األسس وضعت عندما الروماني العصر  عتبرأ

 الحقیقیة االنطالقة حول اإلجماع لكن المواطنین، بین للعالقة المنظمة األشكال أحد القانون ھذا

 وتحول لإلقطاعیة، إلجتماعياو السیاسي النظام ونھایة أوربا في المطلقة ظھورالملكیة بعد كان

 األوربیة المدینة في المواطنین مجتمع إلى تطور ثم المجتمع، عن مستقل وتنظیم أداة إلى الدولة

 .اإلقطاع ھامش على

 من عنھا نتج وما الرأسمالي النظام بتطور ارتبطت زمنیة فترات عبر المفھوم وتبلور           

 النظم من الغربیة المجتمعات انتقال عن عبرت ثوریة وتحوالت جھة، من فكریة صراعات

                                                             
تمع املدين   1 ، 985احلوار املتمدن، العدد :   موقع" مكوناته و إطاره التنظيمي"عبد الغفار شكر ، نشأة و تطور مفهوم ا

13/10/2004 ،Www.ahewar.org 
  38ص سابق، مرجع ،)نقدية دراسة( المدني المجتمع بشارة، عزمي 2
   30املرجع نفسه ، ص  3
الوحدة  مركز   دراسات توزيع ناظم، وحسن صاحل حاكم علي :ترمجة ،" للفكرة النقدي التاريخ " المدني المجتمع إهرنربغ، جون 4

 56 ص . 2008فيفري ،1 ط بريوت، العربية،
5 Benoît Frydman «vers un statut de la société civile dans l’ordre international» , Droits 
fondamentaux , l’Université Panthéon-Assas Paris II 
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 جھة من العلمیة واالكتشافات المدن في والتحوالت السوق، اقتصاد إلى "اإلقطاعیة" االستبدادیة

 .  1والدیمقراطیة الدیني واإلصالح النھضة لفكرة تجسیدا أخرى،

 الموسوعیین كتابات وفي الفرنسیة الثورة وبیانات سیمون سان كتابات في الفكرة ھذه ووجدت

 تاریخیة مرحلة عن عبرت التي اإلجتماعي العقد ونظریات المقدس، نقد حول تمحورت التي

 سلطة على قضت التي اإلجتماعیة الحالة إلى الطبیعیة حالة من األوربي المجتمع خاللھا انتقل

 الفرد بین العالقة تحدد التي الصورة وفق المفھوم وظف حیث الدینیة، والسلطة اإلقطاعي النظام

 خالل كثیرة لتجاذبات خضع الذي الدیمقراطیة مفھوم مثل مثلھ الخالص بشكلھ یظھر ولم والدولة

  األنوار عصر في جنینیة كفكرة بروزه منذ تبلور فلسفي، فكري منتظم یفسره التاریخي تطوره

 ،دیدرو ،ھوبز المفكرین كبار وناقش البورجوازیة للثورة مھدت التي للمفھوم األول االستخدام

 بعد وفیما المدني، المجتمع الدولة، الوطن، :مثل جدیدة أفكارا وغیرھم ،ھیجل ،روسو ،ماندفیل

 2الماركسیة والمدرسة اللیبرالیة المدرسة بین الرؤى تباینت حیث نضجا أكثر األفكار ھذه كانت

 للتطور نتاجا كان بل واحدة دفعة یتبلور لم الحالیة بصیغتھ المدني المجتمع مفھوم أن یعني

 إلى النظریة من واالنتقال والثقافي، والسیاسي إلجتماعياو االقتصادي المجال في الحاصل

 كانت للتي تماما مناقضة سیاسیة مفاھیم من تبعھ وما المستویات جمیع على العملیة الممارسة

 ربط الذي القدیم النظام إنھاء في مھما دورا العوامل ھذه لعبت حیث السابقة، العصور في سائدة

 .3والسلطة القدسیة بین

    

 السیاسیة الثورات نجاح بدون ممكنة تكن لم المدني المجتمع والدة أن إلى إضافة         

  والعلم العقالنیة و التنویر فضاء في الدیمقراطیة المفاھیم من الكثیر أنجزت التي البورجوازیة

 بإبراز االھتمام جانب إلى الصناعي، النظام ظل في السیاسیة النظریات بین الدائر الصراع جسده

 .  4السیطرة على الحفاظ في ووظیفتھا السائدة واإلیدیولوجیة الھیمنة في الثقافة دور

ً  الفرنسیة الثورة أحدثتھ الذي للتغییر كان وقد ً  دورا  في البورجوازیة القوى صعود في حاسما

 إلجتماعيا و السیاسي دورھا وترسیخ ومبادئھا قیمھا تنشر بدأت التي األوربیة، الدول معظم

 القوى وذ نف تراجع بعد خاصة والمساواة، الحریة فكرة وتشجیع الجدیدة والمعارف العلوم ونشر
                                                             

  24، ص 2004،  1 ط الغد، دراسات مركز ،العربي المجتمع وأزمة المدني المجتمع مفهوم تطور الصواين، غازي  1
 ص، 2006 املغرب، البيضاء، الدار الزمن، منشورات ،العربي الوطن في الديمقراطي والتحول المدني المجتمع اجلنحاين، حبيب  2

20  
، ص  2010احلضارات، وحوار للدراسات الفلسطيين ملركزا ،السياسية المشار زيز تع في المدني المجتمع دور علي، الشيخ ناصر، 3

18 
    31 ص ، سابق مرجع ،"نقدية دراسة" المدني المجتمع بشارة، عزمي  4
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 رجال طبقة وتراجع القائم، النظام حمایة تستطع لم التي النبالء طبقة وھشاشة والدینیة اإلقطاعیة

  .الثروة على تركیزھا بسبب الدین

     

 وفي التجاري النشاط ممارسة خالل من نفوذھا البورجوازیة الطبقة واستخدمت             

 لبدایة وأسست الدینیة، والسلطة – المطلق الحكم -القدیم النظام تحطیم على عملت المقابل

 أساسا یقوم الذي الطبیعي القانون حكم لبدایة وأسست .  1أوربا في الملوك حكم على الثورات

 اإلنسان، وحقوق القومیة وسیادة الشعب، وسیادة والمنطق، العقل باسم اإلنسان الفرد حریة على

 والحریة العدالة مبادئ من أعلنتھ بما اإلنسانیة تاریخ في جدید لعھد المجال بذلك وفسحت

  .والمساواة

 كنقیض عشر الثامن والقرن عشر السابع القرن بین الممتدة المرحلة في المفھوم لیظھر         

 مجتمع أو التقلیدي األبوي المجتمع للبعض بالنسبة یعتبر الذي الطبیعي والمجتمع الطبیعة لمفھوم

 مبادئ ویصوغ قوانینھ على ویحافظ الذاتي كیانھ نشأ الذي المجتمع" :بذلك ویعني األولى، الحریة

 ."لھ والممیز بھ الخاص اإلجتماعي عقده أو تنظیمھ،

 المنفعة المصلحة،:مثل جدیدة قیم ظھور المدني المجتمع تاریخ من المرحلة ھذه وشھدت       

 النظام في المجتمع لبنیة مطلقا رفضا المفاھیم ھذه حملت اإلجتماعیة، الرابطة العام، الصالح

 أدت والمجتمع اإلنسان لعمل وتابعا عقلیا نشاطا أي صناعة، السیاسة بأن شعور ونمى .  2القدیم

 بالسیاسة یسمى لما المتزاید والنزوع جدید لمفھوم الحاجة تعكس حدیثة سیاسیة نظریة ظھور إلى

 عام كمجال السیاسة انعدام من السابق في سائدا كان ما مقابل اإلنسان حقیقة عن تعبر التي المدنیة

 .مشترك

 

 ...المدني القانون التحضر،:مثل جدیدة أفكار مع المرحلة تلك في الحاصل التطور تفقإو      

 حدیثة سیاسة أمام المجال بفتح مختلف منظور من اإلجتماعي النظام بناء إلى تطمح كانت التي

 المدني المجتمع عتبرتإ بالمجتمع مرتبطة أرستقراطیة وغیر دینیة غیر أسس على قائمة

 وضعوھا التي القواعد بحسب المشترك العیش على قادرون أحرار مواطنین من یتألف كمجموع

 إلى الوراثیة اإللھیة الفلسفة نظریة من نتقالاإل ذلك ویعني تجاوزه یمكن ال نظاما وأصبحت

 المجتمع نقلت التي . "السیاسیة الحداثة نحو االنتقال" الجماعیة واإلدارة الشعبیة السیادة نظریة
                                                             

  27ص سابق، مرجع الصوراين، غازي  1
تمع وتطور نشأة " الديمقراطية تحقيق في ودورو العربي الوطن في المدني المجتمع العلوي، سعد بن سعيد  2  الفكر يف املدين ا
  64، ص  1992.العربية الوحدة دراسات مركز بريوت،،  1ط ."احلديث العريب .
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 وفق االتفاق أساس على قائمة سیاسیة ھیئة بوجود تمثلت المدنیة، الحالة إلى الطبیعة حالة من

 . والدولة المجتمع ثنائیة

 ختالفإب مفھومھ رتبطإ قد نجده بالدولة عالقتھ في تاریخي-السوسیو الطرح أن غیر       

 عدیدة مراحل عبر بھا المنوط واألدوار التنظیمیة أشكالھ تطور رافقت التي النظریة اإلشكالیات

ً  تارة نجد بحیث ً  حضورا  ھي الدولة بذلك جاعالً  المدني المجتمع حساب على سیاسي للمجتمع قویا

 الدولة طریق عن سیاسیا المنظم المجتمع عتبرهإ الذي زھوب توماس عند الحال ھو كما شيء كل

 إلى تتجھ كبیرة ساعة إصطناعیة آلة " اعتبرھا التي الدولة المفھوم ویرادف التعاقد على القائمة

 بحكم الصالحیة مطلقة وسلطة .  1یملكون وما وسالمتھم أمنھم وحمایة األفراد سلوك ضبط

 المدني المجتمع لیصبح معھا، عالقاتھم في المحكومون أو الرعایا ھم لمواطنوناو تعریفھا،

 .  2إرادي بفعل ناشئ أنھ مع المواطنین عدیم مجتمعا

 الناس تجبر قویة سلطة وجود من بد ال حیث الدولة سلطة دون من قائمة لھ تقوم أن یمكن وال

  .3ثماره الناس یجني الذي التوافق وتحقیق العقاب رادع خالل من مواثیقھم تنفیذ على

 على اإلنساني والتمدن البشري اإلجتماع ظاھرة لتأسیس الطبیعي الحق فرضیة وطرح         

 مفاھیم غرس على یساعد الذي بالشكل الماضي، من للحاضر یقدم أن یمكن معقول أساس

 .اإلنساني الوعي في والتجدید التحدیث

 الفضائل بعض تحفظ التي العدالة طریق عن الحریة بحمایة یقوم المدني المجتمع ھوبزـل فبالنسبة

 من انطالقا الفضائل ھذه إعالء في مھما دورا للدولة یكون حیث للجمیع الحقوق وتوفیر المدنیة

 (بذلك الدولة تجبرھم عندما إال المدنیة بالفضیلة االلتزام على الشعب قدرة عدم في ھوبز ثقة عدم

  . 4)الترھیب طریق عن عامة مدنیة معاییر بدعم

 تفادي أجل ومن محتواھا، وتحدد الدینیة السلطة على المدنیة السلطة سیطرة ضرورة كذلك ورأى

 تمارس الدولة عن مستقلة تنشا جماعات من المكون المستقل الحیز خلق وجب ھما بین التوتر

 .  5التوتر مجاالت یحبط ذاتیا مقررا منھجا

 ،األغلبیة مبدأ شرط وفق شرعیتھا ومصدر الدولة تأسیس مرتبة أعطاه فقد كلو جون أما       

 من كحاجة الدولة أسس من ھو ومصالحھ بحاجاتھ وحیدا نشاطھ بدأ الذي المجتمع أن ذلك
                                                             

  33الطيب بلوصيف ، مرجع سابق ، ص 1
  79 ص سابق، مرجع ،)نقدية دراسة( المدني المجتمع بشارة، عزمي 2
  153ص  سابق، مرجع إهرنربغ، جون 3
لس وهبة، ربيع ترمجة ،السياسية والنظرية السياسي التفكير بين المدني المجتمع ديلو، ستيفن، 4  2003للثقافة، القاهرة ،  األعلى  ا

  261-260ص -، ص
  189سابق ، ص  ديلو، مرجع ستيفن،  5
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 یكون لن بصورة التملك،/المواطنة أساس على تم التأسیس أن باعتبار والحمایة، التنظیم حاجات

 الجزئیة مصالحھم قوة ألن المدني المجتمع شكلوا األفراد أن و الفوضى، في مصلحة للعقالء

 عنھ وعبّر حفظھا، و الخاصة الملكیة تنظیم لغرض عامة سلطة تنظیم بمكان الصعوبة من جعلت

 الطبیعیة السنة تنفیذ سلطة عن منھم كل ویتخلى واحدة جماعة الناس من عدد یؤلف حیث ھكذا "

 .1  "ومدني سیاسي مجتمع فقط حینذاك عندنا ینشأ للمجتمع عنھا ویتنازل تخصھ، التي

      

 حالة یحقق الذي السیاسي للمجتمع كمرادف المدني المجتمع مفھوم بذلك لوك یستعمل و           

 الحق لنظریة اإلجتماعي العقد نظریة محاذاة في یكمن المفاھیم ھذه وطرح واالستقرار، األمن

 المقدس ھیمنة ومن الكنسي الفكر من السیاسي المجال لتخلص كبدایة الحكم، مجال في اإللھي

 من واالنتقال التاریخیة التجربة من نابعة المجتمع مؤسسات لتصبح الدنیوي، بالمجال واقترانھ

   " . . .2الثقافة األخالق، العلم، الصناعة،" الحضارة إلى البربریة

 األفراد یجمع الذي اإلطار حیث من المدني المجتمع بمفھوم اھتماما أكثر لوك جون ویعتبر       

 في السلطة غیاب لكن الطبیعي، القانون ظل في بھا تمتعوا التي المتساویة حقوقھم لضمان

 المجتمع تشكیل فكرة كانت ومنھ الحقوق، تلك لممارسة مھددا عامال كان الطبیعي المجتمع

 التزام المقابل في جدیدة، لسلطة العامة الشؤون إدارة عن بتخلیھم لبقائھا لضمان أساسا المدني

 من كان علیھ خرجت إذا أما الطرفین، بین باالتفاق التزام ھناك كان وطالما لھا، بالوالء األفراد

 األساسیة القیود إلى إشارة في احتراما، أكثر محلھا أخرى سلطة وإحالل علیھا الثورة حقھم

 تھدید تمنع مقیدة سلطات لھا الدولة وأن المجتمع ھذا حكم على تساعد التي الطبیعي للقانون

 .  3المجتمع أعضاء لجمیع حمایتھا على تقوم أنھا یفترض التي األساسیة الحریات

     

 وھو اإلجتماعي العقد كونھ الذي الحدث تقدیر في االثنین عن روسو یختلف وال             

 معادلة عن الباحث المعارض أو اإلجتماعي الكفیل صورة حضوره شكل الذي المدني المجتمع

 ویمثل والمحكوم، الحاكم فیھا یتماھى التي العامة اإلرادة على القادر المجتمع و ألفراده لمساواةا

 المجتمع عن حقیقیا تعبیرا السیاسي المجتمع ویمثل األفراد حریة على للحفاظ جلیا سببا العقد

 لتأسیس النظریة البنیة كانت اإلجتماعي العقد نظریة أن القول ویمكن األفراد، أنشأه الذي المدني

 .المتداولة بصورتھ المدني المجتمع

                                                             
  34الطيب بلوصيف ، مرجع سابق ، ص  1
  152 ص سابق، مرجع إهرنربغ، جون 2 

   195سابق ، ص مرجعديلو،  ستيفن،  3
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 حدیثة سیاسة على دلت محددة إجتماعیة بیئة في طرحت بفكرة مرتبطا كان فالمفھوم       

 ھذه في المدني بالمجتمع والقصد والدولة، المجتمع بین تعارض نقاط عن تعبر لم  )مدنیة(

 تلك في السیاسیة الفلسفة فرّواد "والدولة المجتمع بین فیھ تمایز ال سیاسیا منظم مجتمع ":الحالة

 في جلي بشكل األفكار ھذه وساھمت والدولة، المدني المجتمع بین الفصل من یتمكنوا لم المرحلة

 الحالة من انتقل بشري تجمع " أنھ على المفھوم تحدید تم حیث المدني المجتمع فكرة تدعیم

 حالة وھي ،"والتعاقد االتفاق على قائمة سیاسیة ھیئة بوجود ممثال المدنیة، الحالة إلى الطبیعیة

 بذلك مھّدت معا والدولة المجتمع بین الالتمایز حالة وعن سابقتھا، على بالتنظیم تمیزت جدیدة

 . .اإلنسان حقوق القانون، دولة والدیمقراطیة، المواطنة مثل األخرى حدیثة مفاھیم تتطور إلى

 .الخ

      

 المفھومین بین فاصلة كمرحلة عشر الثامن القرن منتصف حتى النظرة ھذه ستمرتإو         

 ھذه وجدت حیث . بینھما العالقة دراسة ثم بذاتھ، قائم مفھوم أنھ على مدلول كل إلى والنظر

 في یعبر الذي .  1فرجسون آدم أمثال المفكرین من كبیرة مجموعة لدى فذا اھتماما المفاھیم

 المدني المجتمع تاریخ في مقالة" مؤلفھ في اإلجتماعي العقد فكرة مع القطیعة بدایة عن طرحھ

 الحالة ضمن كان وجوده منذ اإلنسان أن ذلك مبرر غیر اإلجتماعي العقد أن رأى " 1767

 والمجتمع ،"الخشن" البدائي المجتمع ھو المدني المجتمع یقابل وما الفردیة، ولیس اإلجتماعیة

 ضد للدفاع األحسن النسق ھي الجمعویة الحركة بأن ویعتقد .  2أیضا طبیعي مجتمع ھو المدني

 من االنتقال حركیة في یتجلى طبیعي حضاري مسار وبوجود السیاسي، االستبداد مخاطر

 المبادالت انتشار في ملحوظ التحضر ھذا متحضر، مجتمع نحو الوحشیة الخشنة األشكال

 والتخصص الیدویة والصناعات الحرفیة األعمال في العمل تقسیم مبدأ تطبیق وفي التجاریة

  التحضریة العملیّة ھذه مظاھر من آخر مظھر ھو الذي العسكري

 النظام عسكرة خطر من نفسھ المدني المجتمع حمایة كیفیة عن سؤاالً  فرجسون وطرح       

 الحیاة مجاالت كل في المواطنین تجّمعات مضاعفة في یكمن كان عنده والجواب السیاسي

 وعلى لإلنسان الطبیعیة الحالة ھي اإلجتماعیة والحالة والجیش، العدالة تتضمن التي اإلجتماعیة

 المجتمع ھو حسبھ المدني والمجتمع كفرد، باإلنسان ولیس كمعطى بالمجتمع یبدأ أن الباحث

                                                             
  36الطيب بلوصيف ، مرجع سابق ، ص  1
  89ص سابق مرجع )نقدية دراسة( المدني المجتمع بشارة، عزمي  2
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 عن منفصل مجتمع وھو اإلجتماعیة، المراتب حسب السلطة فیھ تتوزع الذي األرستقراطي

  .  1عقالنیة بوظیفة واألخالق القیم فیھ تحظى لھا وسابق الدولة

       

 یكون أن یمكن ال والفرد الجماعة داخل یمیزھم تاریخ ھو فإنما لألفراد تاریخ وجد وإذا          

 اآلخرین مع عالقاتھ إطار في إال المعنویة حریتھ على الحصول یمكنھ وال تاما، استقالال مستقال

 بین التعامل في العالقات تحكم التي القیم على المؤسس ھو حسبھ المدني المجتمع فإن ومنھ

 وجود في وفاعلیتھ عنھا، ومتمیز للدولة ومقابل للبدائیة مضاد أنھ یعني ما والسلطة، الشعب

 تسمح بقوانین ومحكوم المظھر، أو الشكل في ولیس الممارسة في الكامن الدیمقراطي النظام

 اإلجتماعیة، المجاالت مختلف في الجماھیریة الجمعیات خالل من للمواطنین الفعالة بالمشاركة

 فرجسون یرى والمعنویة المادیة تلكاتالمم على وللحفاظ وأداءه المدني المجتمع صیرورة ولدفع

 للمجتمع شامل كمحتوى اإلجتماعیة المجاالت مختلف في للمواطنین بالنسبة الجمعیات تعدد " بأن

 .  " 2الدولة عن المستقل المدني

 ومنظمات مؤسسات شكلت التي أوربا في اإلجتماعیة العالقات في التحوالت تؤكده ما وھو      

 التي المرحلة مع تماشیا الھامة، القرارات في التأثیر على قادرة العامة الحیاة في أھمیة ذات مدنیة

 المدني المجتمع إلى خاللھا من ینظر أصبح اإلنسان، وحقوق الدیمقراطیة قضیة فیھا طرحت

 .  3الدولة إطار خارج مؤثرة كقوة

 على للداللة كان -عشر الثامن القرن حتى – للمفھوم األول اإلستخدام أن مالحظتھ یمكن وما

 )الدولة( أفرز اجتماعي عقد وفق سیاسیة ھیئة بوجود الطبیعة حالة تجاوزت التي المجتمعات

 مفھوم مع الدولة مفھوم تالزم إلى إشارة في ،)سیاسیا المنظم المجتمع( المجتمع أفراد بین وّوحد

 الشحنة إبعاد أساس على مبني ھو ما بقدر الدولة عن یختلف أن بھ یقصد یكن ولم المدني المجتمع

 مع تتفق التي والعدالة القانون لقیم وفقا السیاسي االجتماع بناء وضرورة المجتمع عن الدینیة

 صیاغة إلعادة محاولة في ،)التقلیدیة( والدینیة األرستقراطیة الروابط عوض الجمعیة اإلرادة

 طویلة، عقود خالل أوربا في سادت التي الفوضى حالة تنھي عقالنیة أساس وفق للمجتمع نموذجا

 .اإلجتماعیة الصراعات تحكم التي السیاسیة الرابطة على تطلق المدني المجتمع عبارة كانت و

  

                                                             
1  Adam Ferguson. essai sur lhistoire de la société civile. PUF. leviathan. paris. france. 1ere 
édition. 1992. p16. 

  20، مرجع سابق ، ص  علي الشيخ ناصر،  2
  72، ص   2003،  والنشر للثقافة املدى دار سوريا، ،1 ط ،المدني والمجتمع الديمقراطي التحول رشيد، أمحد الوهاب عبد  3
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 عند السوسیولوجي الفكر یقف لم حیث عشر التاسع القرن في الثاني االستخدام أما              

 یذوب سلبي كیان اعتباره إلى تجاوزھا بل بالدولة المدني المجتمع لعالقة المختلفة القراءات ھذه

 البورجوازیة الطبقة فیھا حققت استثنائیة أھمیة الدولة أعطت جدیدة صیغة بذلك واتخذ الدولة في

 وجعلھا اإلجتماعي، المیدان إلى )المقدس( الدیني المیدان من السیاسة خاللھا نقلت ثروة الجدیدة

 الحرفي النظام وتصفیة اإلقطاعي، النظام مع كاملة شبھ قطیعة أعقاب في تعاقدیة إنسانیة حقیقة

 االشتراكي الفكر رواد علیھ اعتمد ما وھو اإلقطاعیة، الملكیات وتحلل النقدي االقتصاد ونشوء

 . )البورجوازیة ھیمنة( المرحلة ھذه في وتناقضاتھ للواقع ونقدھم تحلیالتھم خالل من

 إعادة مشكلة وطرحت القدیمة العالقات رحم عن تدریجیا االبتعاد إلى التطورات ھذه وقادت      

 عن السیاسة تحریر ھي المشكلة تصبح ولم جدیدة، أسس على حقیقتھ وفھم بقوة المجتمع بناء

 إلغاء على قامت التي1 . الحدیثة السیاسة مفھوم بناء إعادة ولكن األرستقراطي والعرف الدین

 المدني المجتمع تشكیل أن یعني بما واحدة، جماعة األفراد من وجعلت التقلیدیة الطبقیة المراتب

 أبرزھم عشر التاسع القرن فالسفة اإلشكالیة لھذه وتصدى الدولة لبناء الحقة مرحلة في یأتي

 .ماركس و ھیجل

  

 السعادة عن بحثھ سیاق في ھیجل األلماني الفیلسوف قدمھ الذي الطرح خالل فمن             

 الفكر لتطور كمسرح التاریخ اعتبار على القائم الجدلي المثالي منھجھ إلى ستناداإو اإلنسانیة

 المجتمع یرى المطلق الفكر لھا تجسید أرقى باعتبارھا الدولة إلى والنظر مراحل عبر المطلق

 .اإلجتماعیة الطبقات المھن، العائلة :مثل ومتعارضة متنوعة عناصر ویضم یوحد مجتمعا المدني

 ونظام والدولة العائلة بین والوسیط إلجتماعياو األخالقي الحیز ھو المدني فالمجتمع2 .  الخ .

 المجسدة الدولة بواسطة إال یتطور أن یمكن ال الذي الخاص واإلنتاج التبادل أو الحاجات

   . العامة للمصلحة

    

 المجتمع في موجودة كانت التي الجمعیات ومختلف المھنیة النقابات دراسة إلى وعمد            

 .المواطنة الكتساب ضروریا وشرطا عنھا، غنى ال بشریة ضرورة ذات أنھا على مؤكدا األلماني

 والدولة، العائلة بین الواقع واألخالقي اإلجتماعي الحیز ھیجل لدى المدني المجتمع مثل وقد

 التنویر فالسفة لنظریات المخالفة نظریتھ وأسس الدولة، بعد یأتي المدني المجتمع أن ویعني

 حاجة في عاجزة وحدة المدني المجتمع أن على وأكد اإلجتماعي، العقد نظریة رأسھا وعلى
                                                             

  38الطيب بلوصيف ، املرجع السابق ، ص  1
  64، ص  1997الكتاب العرب ، منشورات إحتاد المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيتوفيق، املديين،   2
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 ذاتھا في الكلیة الغایة في غایتھا تجد المدني المجتمع حاجات .1الدولة طرف من للتوجیھ متواصلة

 الدولة " إلى تقودنا المدني المجتمع دائرة أن إلى أخیرا یؤدي مما المطلقة، واقعیتھا وفي ولذاتھا،

 .والدولة المدني المجتمع بین الغربي الفكر في التمایز بدایة إلى إشارة في ، "

 واالقتصادیة القانونیة الروابط أن ویعتبر الدولة طریق عن المدني المجتمع بذلك وأنھى       

 في تجسیدھا تجد صیرورة في لحظة سوى تعاونھم وتضمن بینھم فیما الناس عالقات تنظم التي

 التي البورجوازیة من أساسا یتكون المدني والمجتمع القومیة، الدولة الواقع في وھو ذاتھا الدولة

 العام التناغم تحقیق أجل من المدني المجتمع ھذا تجاوز ھو الدولة ھدف وأن جدیدة طبقة تشكل

 عن نظریتھ في العقلیة للحریة نعكاسإك التاریخي التطور على عتمادهإ خالل من ھیجل وأدرك

 على تقوم رؤیة عبر اإلجتماعیة الصراعات تخفیف خاللھا من تحاول التي المدني المجتمع

  .    2الفردیة واألنانیة الخاصة الملكیة بین التوازن

 التي الخاصة الملكیة نظام ضمن البشریة الحاجات لسد المدني المجتمع لتأسیس ینطلق ومنھ      

 إطار في إال تقوم أن یمكن ال التي التبادل وعالقات بھا، اإلجتماعي االعتراف دون شیئا تعني ال

 ،"العامة السلطة" للسلطة الحاجة كانت ومنھ عدالة، تنتج أن یمكن ال السوق الن والتنظیم القانون

 أنھا على التأكید من الرغم على حدودھا الخاصة للملكیة بان یقر لكن المدني المجتمع سلطة

 وفقا للدولة بالنسبة الحال ھو كما المدني المجتمع لنشأة تفسیره في ویؤكد . المدني المجتمع أساس

 ھو المصالح حول اإلجتماعیة الطبقات بین الصراع وأن المعقدة، المتناقضة التاریخیة للتحوالت

 تفرض ھذه الصراع حاالت لكن السواء، حد على لھ الممیزة والصفات المدني المجتمع بذرة

 .الدولة تدخل بالضرورة

 ممیزات أھم تنتفي الطبقي أو اإلجتماعي القھر ظروف في الفرد حریة غیاب ظل وفي     

 إذن ملموس، كواقع المدني المجتمع وجود ینتفي و السیاسي الوعي تطور وھي المدني، المجتمع

ً  المدني المجتمع ھیجل یجعل ولم الدولة، بناء بعد یتم المدني المجتمع ً  للحریة شرطا  وإطارا

 .الحدیث للمجتمع انتصار ھو المدني المجتمع إنشاء أن یعتبر حیث لھا طبیعیا

 لتحقیق بینھم فیما ویتعاملون الخاصة مصالحھم سوى یرون ال أفراد من متكون وھو     

 فھو وعلیھ واألنانیة، الحاجة مجتمع ھو ھیجل عند المدني فالمجتمع ھذا وعلى المادیة حاجاتھم

 العالقات یضم المدني المجتمع أن بمعنى الدولة، طرف من الدائمة المراقبة إلى بحاجة

 الفصل بصراحة یقر فانھ ومنھ الشرطة، ودائرة والقضاء اإلدارة وكذلك إلجتماعیةاو االقتصادیة

                                                             
تمع : يف " الغربية السياسية والممارسة الفكر في والدولة المدني المجتمع " اهلرماسي، الباقي عبد  1  ودوره ريبالع الوطن يف املدين ا
  93-92، ص ص  1992سبتمرب العربية، الوحدة دراسات مركز:بريوت الدميقراطية، حتقيق يف
  39املرجع السابق ، صالطيب بلوصيف ،   2
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 إلى إضافة الدولة، تمظھر مستویات إحدى عن یعبر األخیر ھذا مدني، ھو وما سیاسي ھو ما بین

 .البورجوازیة القیم حسب االقتصادیة المصالح تضارب مجال كونھ

 الطبقي للصراع مجال ھو للدولة، الواقعي األساس أنھ على للمفھوم "ماركس "نظر وجھة أما

 بوصفھ الدولة أو السیاسي المستوى ویحدد الدولة، نشوء قبل اإلجتماعیة الحیاة كل یشكل الذي

 التحتیة، للبنیة العریضة المعالم مع المدني المجتمع ویتطابق االقتصادیة، العالقات تطور مستوى

 السیاسي، التحرر ومشروع ذاتھ حد في البورجوازي المجتمع صیرورة في التناقض منطلق من

 اللحظة ففي جدید، استالب اعتبره و الجدید النظام إلى القدیم النظام من المجتمعات نقلت حیث

 على قضت وبذلك خاص مجاال أیضا خلقت عام، كمجال الدولة بورجوازیة فیھا خلقت التي ذاتھا

   .كمنتج وماھیتھ كمواطن وھویتھ ذاتھ في الفرد

 حیث " الیھودیة المسألة " في وردت األولى بطریقتین المدني المجتمع مفھوم ویستخدم    

 المدني والمجتمع الحدیثة للدولة والمجردة العامة للحیاة قابلة خاصة مادیة كحیاة المدني المجتمع

 المدني المجتمع بین یماثل فإنھ " األلمانیة اإلیدیولوجیة" في أما البورجوازي، المجتمع ھو

 أي اإلجتماعیة والعالقات "السوق عالقات" االقتصادیة العالقات تشمل التي اإلنتاج وعالقات

 المراحل جمیع في الموجودة اإلنتاجیة بالقوى المحدد التعامل شكل أن " الخاصة الملكیة عالقات

 المدني المجتمع لھذا وان المدني، ھوالمجتمع المراحل، لھذه بدوره والمحدد السابقة، التاریخیة

 یشكل المدني المجتمع أن سلفا الواضح لمن و أنھ والمركبة، البسیطة األسرة في وأسسھ مقدماتھ

  "كلھ للتاریخ الحقیقي المسرح الحقیقیة، البؤرة

          

 المدني المجتمع مصطلح عن استغنى "المال رأس" في خاصة الالحقة الكتابات وفي            

 ھو التاریخ أن عتبارإ على للتاریخ، كمسرح اإلنتاج عالقات مفھوم على اإلبقاء مع تحتیة، كبنیة

 " المدني للمجتمع تعریفھ وفي الجدید، الشكل إلى الخاصة للملكیة السائد الشكل من االنتقال أساس

 ھو المدني المجتمع أن یعني . " 1البورجوازیة االقتصادیة للمصالح الواسع افسنالت حلبة

 المختلفة، ومؤسساتھا الدولة نشأت منھ الذي الطبقي الصراع فضاء و البورجوازي، المجتمع

 عند األخالقیة الفكرة واقع ولیست خارجھ من المجتمع على مفروضة لیست الرأسمالیة والدولة

 المفھوم في الدولة وجود فإن ومنھ تطوره من معینة درجة عند نفسھ المجتمع نتاج لكنھا. ھیجل

 لم تنظیم وھو المسیطرة القوة ذات الدولة أفرز الذي المدني المجتمع وجود معناه البورجوازي

  .القدیمة التنظیمات في وجوده یسبق

                                                             
  131، ص 1990بريوت، اجلديد، الفكر دار ،التاريخية المادية عن دفاعا العظم، جالل صادق  1
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 البورجوازیة الثورات قدمتھا التي األفكار بتحلیل بعد فیما الماركسیة المدرسة قامت         

 في ونجحت .الدیمقراطیة ببناء وعالقتھ المدني المجتمع بمفھوم یتعلق فیما خاصة األوربیة

 البورجوازي الحق مبدأ فیھ یسود سیاسیا منعتق مدني مجتمع عنھا تبلور تاریخیة تحوالت أحداث

 مفھوم ببروز سمح حیث محدد، بسیاق لدیمقراطیةاو المدني المجتمع مفاھیم وارتبطت

 وإلى البورجوازي، المجتمع في عضو إلى اإلنسان اختزل السیاق ھذا "الفرد" أو "المواطن"

 . ماركس تعبیر حد على أخرى جھة من "المعنوي الشخص" والمواطن جھة، من األناني الفرد

 حیث ماركس بعد فیما وتبعھ ھیجل ید على المفھوم شھده الذي األول الداللي التحول یكون وبذلك

  .  للصراع الطبقي كفضاء الدولة مع لعالقتھ وفقا صیاغتھ أعادا

            

 لتحدید الدیمقراطیة في األمریكیة بالتجربة تأثره من توكفیل دو ألكسیس نطلقإو             

 المجتمع تمیز بخاصیة فیھ مشیدا "أمریكا في الدیمقراطیة"كتابھ في المدني، المجتمع مفھوم

 الواسع االنتشار من بفرنسا، مقارنة )األوربیین المھاجرین مجتمعات( القدیم األمریكي

 ویربطھا الدیمقراطیة تمظھرات كإحدى العامة الشؤون إدارة على تعمل التي األھلیة للمؤسسات

 خالل من المدني، مجتمعوال الدولة بین للفصل الملحة والحاجة والدیمقراطیة الدیمقراطي بالنظام

 المرحلة في المدني المجتمع سیاقھا في یطرح التي الصیغة وھي السیاسیة، بالثقافة االھتمام

 المدنیة الجمعیات من متعددة مجموعة تمثل ومستقلة فاحصة عین وجود وافترض الراھنة،

 .  الدیمقراطیة الجمھوریة باستمرار تدعم الذاتي التنظیم على القائمة الدائمة

 .1عنھا بدیال اعتباره یمكن وال الدولة جھاز استبداد من ویمنع یراقب أمان صمام بذلك وھو       

 مبدأ إلى بتحویلھ یسمح بما الدیمقراطي النظام على المحافظة في لدوره كبیرة أھمیة وأعطاه

  2استبدادي إلى النظام دون تحول دیمقراطیة ثقافة وجود إلى یفضي جماعي، تصور أو فكري

 "المنھارة األرستقراطیة للوطنیة البدیل" الدیمقراطیة الحقوق نحو التقدم في تكمن حسبھ والمشكلة

 ذو للمواطن الشخصیة المصلحة أساس وعلى العقالنیة، على تقوم جدیدة وطنیة بناء ومحاولة

 المشتركة السیادة على تقوم "الدیمقراطي" السیاسي للنظام فالشرعیة وبذلك3السیاسیة الحقوق

 ال التي األغلبیة، إرادة سیادة ھو الدیمقراطي النظام جوھر أن ویعني المدني، المجتمع ألعضاء

 أمام حاجزا یكون( الدیمقراطي النظام في المدني المجتمع ووظیفة مفھوم معالم برسم إال تتحقق

                                                             
  42الطيب بلوصيف ، املرجع السابق ، ص  1
  188ص  سابق، مرجع ، )نقدية دراسة( المدني المجتمع بشارة، عزمي  2

3 Alexis de Tocqueville De la démocratie en Amérique. tom 02. ENAG Alger. 
2eme ed 1991،p155 
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 والمؤسسات والنوادي والمدارس واألدبیة العلمیة الحلقات من ویتشكل)السلطة مركزیة

 .  1العامة الشؤون في یساھم المواطن تجعل والتي العام الحیز في النشطة والمنظمات االقتصادیة

 و الدیمقراطیة، لتعزیز بالنسبة مستقلة كجماعات المدني المجتمع دور إلى توكفیل وتطرق     

 بالحكم تتمتع التي الجماعات نشاط خالل من التعاون ظاھرة تندرج السیاسة لغة في أنھ على أكد

 دیمقراطیة دولة تواجد ھو األساسي الموضوع بأن وأوضح المدني، المجتمع عنوان تحت الذاتي

 المجتمع / الدیمقراطیة الجمھوریة / الدولة بین الفصل( المدني المجتمع مع وازن وتت تتعایش

 . )المدني

 یمكنھا ال األحزاب عن أیضا وربما الدولة عن استقالل من لھا وبما المتنوعة الجماعات وھذه     

 أفضل مواطنین خلق في المساھمة مقدورھا في إن بل للحكام، التعسفیة األعمال جماح كبح فقط

 ویتمیزون بھ، یقومون فیما أنفسھم في بثقة ویتمتعون اآلخرین، مصالح اعتبارھم في یضعون

 على المعاصرین المفكرین مع توكفیل یتفق كما العامة، المصالح أجل من للتضحیة باستعدادھم

 معالمھا اتضحت التي المؤسسیة للتطورات كنتیجة جاء الغربي المجتمع في الحاصل التطور أن

 .الرأسمالي النظام في أكثر

 لحساب طویلة لمرحلة توكفیل بعد السیاسي الفكر عن سیغیب المفھوم أن من الرغم وعلى     

 المفھوم عن یعبر الذي "دوركایم أیمیل" مثل استثناءات وجود ورغم الصاعدة، اإلیدیولوجیات

 والتصدي التعاون وتامین والفرد الدولة بین الدینیة المؤسسات من إما شبكة إلى الحاجة شكل" في

 ظل في للمجتمع العضویة البنى انھیار عن ناتجة أخرى، إجتماعیة ومشاكل اإلغتراب لحالة

 طرحھا التي النظریة األفكار في وجدت للمفھوم المحددة الرئیسیة السمات أن إال 2.  "الحداثة

 مؤسسات بھا تتمتع أن یجب التي االستقاللیة أھمھا الخصائص من بمجموعة محددا توكفیل

 وحریة الدیمقراطي، النظام أسس لتدعیم المواطنة مبدأ على والتأكید الدولة، عن المدني المجتمع

 .الدولة جھاز ھیمنة دون والسیاسیة والثقافیة والقتصادیة اإلجتماعیة المجاالت في العمل

   

 التراث في الحاصلة التطور عملیة ظل في یأتي للمفھوم الثالث واالستخدام               

 للمجتمع اإلجتماعي البناء تشكیل سیاق في العشرین، القرن من األول النصف في الماركسي

 الحاصلة والتطورات الصناعیة للمجتمعات الثوریة اإلستراتیجیة في النظر وإعادة البورجوازي،

 رت أسف التي الدیمقراطیة الممارسة تطور إلى إضافة المدني والمجتمع الدولة بین العالقات في

                                                             
  69ص سابق، مرجع املديين، توفيق  1
  46ص سابق، مرجع ،)نقدية دراسة( المدني المجتمع بشارة، عزمي  2
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 في جدید من لیطرح المدني المجتمع عاد لمعالجتھا جدیدة نظرة استدعت جدیدة ظواھر عن

 .واإلجتماعیة السیاسیة األدبیات

 جدي تطویر خالل من غرامشي أنطونیو االیطالي المفكر لتأثیر كنتیجة االھتمام ھذا وجاء

 الثورة تحقق التي الطریقة عن بحثھ سیاق في .  1المدني للمجتمع مفھومھا في والسیما للماركسیة

 انھیار حول ماركس طرح تحقق عدم من وانطلق الغربیة، الرأسمالیة الدول في االشتراكیة

 المنتظرة بالثورة للقیام العاملة الطبقة تحرك وعدم االقتصادیة، بتناقضاتھ الرأسمالي المجتمع

 أنھ إال االقتصادي، للتنافس فضاء المدني اعتبارالمجتمع ورفض االستغاللیة، األوضاع لقلب

 مع مختلفة مضامین المفھوم أعطى حیث بالدولة، المدني المجتمع عالقة حول ماركس مع اتفق

 مستویین بتثبیت الفوقیة البنیة مكونات أحد واعتبره منھ، كثیرة وعقائدیة فلسفیة عناصر استبعاد

 :أساسیین فوقیین

 لتحقیق "خاصة" تسمى التي التنظیمات من مجموعة وھو "المدني المجتمع" :األول المستوى

 المستویان ھذان .الدولة أو السیاسي المجتمع :الثاني والمستوى ،"السیاسة" المباشرة السیطرة

 أن وحاول الشرعیة، الحكومة أو للدولة المباشرة الھیمنة وظیفة على أولى جھة من ینطویان

 الثورة إستراتیجیة بناء إطار في استخدامھ لیعید الطبقیة السیطرة نظریة إطار في المفھوم یطرح

 2.  الشیوعیة

 لبقاء منھا بد ال التي والثقافیة، اإلیدیولوجیة الھیمنة الثانیة الوظیفة فیھ تتحقق :الثاني المستوى

 فضاء بوصفھ المدني المجتمع لمفھوم الداللي المضمون في جدیدة قطیعة بذلك ویدخل نظام، أي

 البنیة في اإلدیولوجي للمستوى أساسیة أھمیة غرامشي ویعطي .  3اإلیدیولوجي للتنافس

 مراحل في خاصة أھمیة ذات مشكالت ھي الثقافیة" المشكالت أن واعتقد االقتصادیة اإلجتماعیة

 الطبقي الصراع ویتحول الطبقات بین مباشرة معارك ھنالك تكون ال حیث الثوري، النشاط تتلو

 االكتفاء یجب ال حیث .للنزاع الرئیسي المیدان ھي " الثقافیة الجبھة" وتصبح "مواقع حرب" إلى

 الحكم، جھاز على بالسیطرة واالحتفاظ المجتمع على الھیمنة تحقیق بل السلطة، إلى بالوصول

 ممارسة في لحقھ المدني المجتمع استعادة منھا یھدف التي الثقافیة بالھیمنة إال ذلك یأتي وال

 إلى تھدف موحدة سیاسة وإیجاد القیادة، بمعنى الھیمنة مفھوم "غرامشي" ویستعمل شرعیتھ،

 یتم التي الطریقة إلى كذلك وتشیر السیطرة، لتحقیق اإلجتماعیة والطبقات الفئات مواقف تنسیق

 الھیمنة بناء ویتم إجتماعیا، قبولھا تنظیم طریقة وكذلك ككل المجتمع مصالح إبراز بواسطتھا

                                                             
  22ص  سابق، مرجع شكر، أمحد الصبيحي، 1
  79و أخرون ، مرجع سابق ، ص  العلوي سعد بن سعيد 2
   100 ص سابق، مرجع املديين، توفيق 3
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 في الدولة عن تتمیز والتي"المدني المجتمع" المؤسسات من شبكة خالل من إنتاجھا وإعادة

 تقوم طوعیة حكومي الغیر الطابع ذات التنظیمات ھو المدني فالمجتمع وبذلك القمعي الجانب

 .اإلیدیولوجیا خالل من اإلقناع على

  

 مثلما واالقتصادي والثقافي الطبقي للصراع كحقل المدني المجتمع یكون أن ویرفض         

 أن وبما .  1الفوقیة البنیة من جزءا أي اإلیدیولوجي للتناقض حقال بل )وماركس ھیجل( یعتقد

 ضمانة وال للمثقف قیمة ال أنھ بمعنى أدواتھا ھم المثقفین فإن باإلیدیولوجیة مرتبطة الھیمنة

 أصبحت إذا إال لھا قیمة ال والھیمنة سیاسي بمشروع ارتباطھ أي عضویا كان إذا إال لفعالیتھ

 مكملة ولكن للسیاسة منافیة لیست فھي اإلجتماعیة، السیطرة لتحقیق السیاسي العمل من جزءا

 السیطرة دینامیكیة وحدة نظام كل في بینھما یجمع المدني والمجتمع السیاسي فالمجتمع لھا،

 الجسد یشد السیاسي النظام مقاومة في معین تاریخي مشروع لتحقیق ومجال2 .  اإلجتماعیة

 .الدولة لسلطة یخضع ال الذي رسمي الغیر العام الرأي وكذلك بعض، إلى بعضھ اإلجتماعي

 بین ما تقوم مؤسسات أو مجتمع" بأنھ غرامشي عند المدني المجتمع مفھوم تحدید ویمكن    

 ثقافیة، سیاسیة، مؤسسات وتضم القمعیة، الدولة آلیات وبین المباشر االقتصادي الواقع

 الطبقات عل القبول فرض أو الھیمیة بممارسة خاللھا من السائدة الطبقات تقوم نقابیة، ربویةت

 .  "3المسودة

 إال المدني المجتمع مفھوم وبلورة تشكیل في ساھمت التي األفكار تعدد من الرغم وعلى           

 الغربیة، الحضارة منظري أغلب حولھا یتفق مشتركة عناصر على مجملھا في تحوي أنھا

 :4ومنھا

 التعبیر من وتمكنھم األفراد مصالح حمایة على تقوم طوعیة، اختیاریة رابطة المدني المجتمع  -

 .عنھا

 والمؤسسات اإلجتماعیة والطبقات اإلنتاجیة، المؤسسات :منھا المكونات من العدید یشمل  -

 الثقافیة والنوادي السیاسیة واألحزاب العمالیة والنقابات المھنیة واالتحادات والتعلیمیة الدینیة

 .واإلجتماعیة

 .بوظائفھ وتمتعھ المدني المجتمع الستقرار مالزما عنصرا الدولة  -

                                                             
  23ص سابق، مرجع شكر، أمحد الصبيحي  1
  23، مرجع سابق ، ص علي الشيخ ناصر،  2
  26ص سابق، مرجع دلو، ستيفن،  3
  24ص سابق، مرجع ، الصبيحي  4
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 لقواعد مھامھا تخضع متسلطة غیر دولة وإنما دیمقراطیة دولة المدني المجتمع قیام یستدعي ال  -

 .عقالنیة

 .المجتمعات من غیره على یؤثر حیث حدوده خارج المدني المجتمع یمتد  -

 .والتنظیمیة المالیة الناحیة من الدولة عن النسبیة باالستقاللیة المبدأ حیث من یتمتع -

       

 اكتشاف إعادة شھد حیث العشرین القرن من األخیرین العقدین في كان الرابع االستخدامو        

 المراحل خالل ساخنة سجالت موضع كانت التي القضایا بعض من تنقیتھ بعد غرامشي تراث

 تعمل التي الخالصة اإلجتماعیة والمؤسسات والھیئات المنظمات فكرة إال منھ یبق ولم .1السابقة

 الشبكة تلك ھو المرحلة ھذه في المدني بالمجتمع المقصود فإن المعنى وبھذا الدولة، جانب إلى

 ھذه الحدیثة، للمجتمعات التاریخیة المرحل في تمخضت التي والھیئات المنظمات من الواسعة

 اللجوء یتم المقابل في لھا، األساسیة والركیزة الدولة داخل اإلجتماعیة الحیاة تكّون التي العناصر

 مع تناقض أي نشأتھا من الھدف یشكل ال ذلك من الرغم وعلى الدولة، ھیمنة من للحمایة إلیھا

 .األدوار في اختالف ھناك كان وأن الوظائف طبیعة في لالنسجام نظرا الدولة أھداف

 ً  التأصیل النظري للمجتمع المدني : ثانیا

  :ي االجتماع العقد نظریات1/
  
 العقد نھایة مع أو أعقاب في نشأ الغربي، البرجوازي الفكر ولید ھو المدني المجتمع مفھوم أن

 من الكبرى، واالقتصادیة االجتماعیة و السیاسیة التحوالت بروز وبدایة أوروبا في اإلقطاعي

 .والحداثة الحریة عصر إلى المظلمة الوسطى القرون عصر

 العقد مفكري أحضان في عشر السابع القرن في المدني المجتمع مفھوم ظھور تدعم ولقد

 واإللھي الطبیعي الحق مبدأ نفي أساس على لدیھم االجتماعي العقد فكرة وتقوم االجتماعي،

 للحاكم المطلقین واالستسالم الخضوع الرعیة أو الشعب على أنھ مبدأ على تأسس الذي للملوك،

 ألن وقوانینھ، أحكامھ على التمرد أو محاسبتھ أو مساءلتھ یجوز فال اإللھیة، للقوة ممثال باعتباره

 العصر، ذلك في أوربا في السائدین والفقر الجھل المبدأ ھذا استغل وقد هللا، على تمردا ذلك

 وھمشت قھرت التي المطلقة وسلطتھ الحاكم قدسیة لھدم االجتماعي العقد نظریات جاءت وعلیھ

 والعدالة والمساواة الحریة كحق واألساسیة الطبیعیة حقوقھم المواطنین إعطاء ولتحاول الشعوب،

 المطلقة، الملكیة أو الدیني المقدس من شرعیتھ یستمد ال اجتماعي نظام قیام وبالتالي...والتعبیر

                                                             
تمع مفهوم حول دراسية ندوة ،المدني المجتمع وقضايا غرامشي  1  للدراسات، عيبال دار بالقاهرة، العربية البحوث مركز املدين، ا

  29، ص 1990،  1قربص،ط نيقوسية، والنشر،



 اإلطار النظري للدراسة: الفصل األول
 

 28 

 واجبات طرف كل على تقع بموجبھ الذي العقد ذلك واحترام الحاكم مع المواطنین تعاقد من وإنما

 .1حقوق لھ وتكفل

 1588  -1679 :ھوبز توماس  -أ

 والمبني العصر ذلك في أوربا في السائد القدیم االجتماعي للنظام جدید مفھوم إیجاد ھوبز حاول

 دوالیب كل على الكنیسة سیطرة إلى إضافة سلوكات، من منھ یصدر ما وكل الملك قدسیة على

 فمن ولھذا شعبھ، مصلحة مع تتعارض ال األمر حقیقة في الملك مصلحة أن فأعتبر المجتمع،

 لھ، والخضوع السلطة عن الشعب تنازل مقابل والمساواة والحریة والسلم األمن یوفر أن واجبھ

 التزام یسقط العناصر تلك تأمین عن الملك عجز وإذا الطرفین، بین یربط طوعي عقد إطار في

                   .وردعھا الدولة عقاب استحق بواجباتھ جھتھ من الشعب أخل وإذا االجتماعي، بالعقد الشعب

  

 دون ولكن الشعب لتنازل ومنظرا للملك المطلقة للسلطة منظرا یعتبر ھوبز فإن وعلیھ           

 االجتماعي للعقد الھوبزي المفھوم ھذا ویرجع ، 2المقدس اإللھي الحق بمبدأ السلطة تلك یربط أن

 للكائن نظرتھ إلى )الوقت نفس في الناس آلراء واحترامھا وتعاقدھا السلطة أو الدولة قوة( 

 شریرة طبیعة ذو اإلنسان اعتبر فقد االجتماعیة، الحالة قبل أي الطبیعیة حالتھ في البشري

 الجمیع حق" عن عبارة الطبیعي المجتمع في الحریة أن أكد كما وأنانیة، مدمرة میول و وعدوانیة

 إطار في الحریة بینما متواصلة، وحروب صراعات یعني مما قیود، بال حریة أي شيء، كل في

 حقوق احترام أساسھا السلوك في معینة وقیود حدود مراعاة مع ومصالحة، المدني المجتمع

 والعدالة االنسجام وتوفیر المبادئ ھذه تطبیق على بالعمل المكلفة الھیئة ھي والدولة ،3اآلخرین

 المجتمع فیتحول االجتماعي، العقد لمبادئ المخالفین ومعاقبة المتصارعة المصالح وضبط والسلم

 ."المدنیة الفضیلة تسوده مدني مجتمع إلى العفوي الطبیعي

 إال الشعب، في وتحكمھا المطلقة الحكومة سلطة برر قد منتقدیھ حسب ھوبز فأن وبھذا           

 الذي الطبیعي الحق فقھاء طرف من أخرى جھة من فھوجم منھا، الطبیعي الحق نزع أنھ

 حریة في ھوبز حسب الحاكمة السلطة شرعیة وتكمن ،4مقدس بالطبیعة قائم الحاكم یعتبرون

 جزء عن بموجبھ یتنازلون الذي االجتماعي العقد وشروط قواعد اختیار في الشعب أفراد إرادة

                                                             
 1البيضاء، املغرب ، ط الدار للنشر، دار برتقال ،العربي المغرب في المدني المجتمع عن :بذاته المجتمع وعي ،محودي اهللا عبد  1
  40، ص  1998،

 19 . ص سابق، مرجع الصبيحي، شكر أمحد  2
 250 ص سابق، مرجع ديلو، ستيفن 3
 19 . ص سابق، مرجع الصبيحي، شكر أمحد 4
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 دورا ومؤسساتھ المدني للمجتمع إعطاءه عدم رغم واالستقرار، واألمن السالم مقابل حریتھم من

 المختلفة أنشطتھم المواطنون فیھ یمارس خاصا میدانا حدد أنھ إال الدولة، عمل تقیید في كبیرا

 1األساسیة حاجیاتھم بتلبیة تقوم لجمعیات تشكیلھم بواسطة

 ولم اللیبرالیة، الزاویة من المدني للمجتمع اللبنات أولى وتأسیس إقامة في ھوبز ساھم فقد وعلیھ

 حمایة إلى دعا فقد للدولة، المطلقة والسلطة القوة إعطاء رغم الفردیة الحریة أھمیة من یقلل

 یؤسسھ الذي أوالعقد الدستور أساس على القائمة الدولة أجھزة طرف من الفردیة الحریة وتدعیم

 .لوك جون ومنھم المدني المجتمع مفھوم إلثراء آخرین لمفكرین المجال وفتح بآرائھم الناس

 

  ( 1632-1704):    لوك جون - ب

 ذلك كان وإن االجتماعي العقد فلسفة لتدعیم لوك جون وھو ھوبز بعد آخر بریطاني مفكر جاء

 على المجتمع ومنھ اإلنسان لدى الطبیعة حالة إلى لوك نظر حیث لألولى؛ مخالفة نظر وجھة من

 مرحلة في بأنھ ورأى والحروب، الصراع یسودھا عنیفة أو شریرة حالة ولیست سلیمة حالة أنھا

 لألشیاء، الخاصة أو الفردیة الملكیة وجود رغم والمساواة والحریة واألمن السالم یعم الطبیعة

 الغیر على االعتداء عدم الناس یعلم الذي "الطبیعي العقل "ھو الفضائل ھذه یضمن الذي والشيء

 رؤیتھ غیر ذلك بعد ولكنھ لإلنسان، السلیمة الفطرة الطبیعي بالعقل لوك ویقصد ،2متساوون ألنھم

 على تعمل وسلطة وتشریعات قوانین غیاب وبسبب اإلنسان أن اعتبر حیث الطبیعة؛ لحالة

 بفعل الخاصة المصلحة أجل من واعتداءات وصراع تنافس عالقات إقامة في یبدأ تطبیقھا،

 بین تفصل عمومیة قوة أو سلطة إلى حاجة في أنفسھم الناس یجد وھنا الذات، وحب األنانیة

 ھذه وتعتبر والسالم، األمن لتحقیق القوانین وتطبیق واإلنصاف بالعدل المتضاربة المصالح

 یتفق حیث إكراه؛ أي ودون بالتراضي تتم أي والحاكم، الناس بین مشترك وضع من القوانین

 الخاصة شؤونھم إدارة وحریة حریاتھم من جزء عن التخلي على الحاكم مع ویتعاقدون الناس

 یؤلف فحیث وھكذا " :یقول حیث ،لوك حسب المدني المجتمع یتحقق ھذا وعند الجدیدة للسلطة

 تخصھ التي الطبیعیة السنة تنفیذ سلطة عن منھم كل ویتخلى واحدة جماعة الناس من عدد

                                                             
، أطروحة الحركة الجمعوية في الجزائر و دورها في ترقية طرق الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب عبد اهللا بوصنوبرة ، 1

 46،ص 2011/  2010دكتوراه ، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم االجتماع ، 
 والعلوم اآلداب كلية دكتوراه، رسالة ،المعاصر الفكرالعربي في وتجلياته وتطوره المدني المجتمع مفهوم نشأة حالوة، ، أبو كرمي  2

 33دمشق ، ص جامعة واالجتماعية، الدراسات الفلسفية قسم اإلنسانية،
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 بین یوحد لوك فإن وھنا ،1مدني أو سیاسي مجتمع فقط حینذاك عندنا ینشأ للجمیع عنھا ویتنازل

 للقوانین یخضعوا وأن الحكام یتقید أن ضرورة في ھوبز عن ویختلف المدني، والمجتمع الدولة

 أن یمكن ال المدني المجتمع أن باعتبار المقیدة، األغلبیة بحكم النظام ھذا ویسمي والمساءلة،

 .ھوبز أیده الذي والعبودیة الخضوع مبدأ على یتأسس

 في أوسع ودورا أكبر واستقاللیة قوة المدني للمجتمع أعطى قد لوك جون فان وعلیھ        

 السلطة) الحكومة تكون ولكي لخدمتھ، الشعب أنشأھا مؤسسة باعتبارھا الدولة، استبداد مواجھة

 االجتماعي العقد عن الحكومة خرجت فإذ لھا، مطلقا مالكا ولیست السلطة على أمینة (التنفیذیة

 القوانین تكون أن لوك ویشترط فقط، المشروعة السلیمة بالطرق بھا یطیح أن للشعب یحق

 جھتھم من المواطنین وعلى أخرى، حساب على اجتماعیة جماعة تخدم وال الناس على منشورة

 سماھا التي التسامح فضیلة على القائم المدني المجتمع یتحقق حتى القوانین تلك وتطبیق احترام

  " 2یعیش غیرك ودع عش " :بعبارة

       

 ولكنھ السیاسي المجتمع أو بالدولة یرتبط ھوبز عند كما لوك عند المدني والمجتمع          

 خرق ألي ورفض ضغط بقوة األفراد فیھ یتمتع حیث االستقاللیة، من أوسع حیزا لوك مع أكتسب

 المجتمع أساس ھو المواطن مفھوم ویعتبر حقوقھم، أو لمصالحھم الحكومة طرف من تجاوز أو

 وھذه السلطات، بین الفصل مبدأ ثم القانون سیادة ثم جتماعياإل التعاقد مفھوم یأتي ثم عنده المدني

 3الصحیح المدني الحكم إلى تؤدي التي المدني المجتمع أعمدة تشكل التي األربعة األركان ھي

 1712 -1788):) روسو جاك جون - ج

 تعبث لم ما ونقیة صالحة أنھا یرى حیث الطیبة، الطبیعة فیلسوف روسو الفرنسي المفكر یعتبر

 حالة في أي المجتمع قبل فالناس المجتمع، فساد ذلك ومثال وتدنسھا فتفسدھا اإلنسان ید بھا

 رغبات تملكتھ وكلما واألخوة، الطبیعیة والمساواة العدل مبادئ تحكمھم أحرارا كانوا الطبیعة

  .4الشر إلى أقرب أصبح المجتمع

 أثناء ومصیره الطبیعة حالة في اإلنسان حول سابقیھ لمفاھیم رافضا روسو كان لقد             

 توفیر ھو المدني المجتمع من لوكو ھوبز من كل ھدف كان فإذا المدني، المجتمع لحالة انتقالھ

 فإن االجتماعیین والسالم األمن إلى والوصول وجماعات كأفراد الجمیع ومصالح لحقوق الحمایة

                                                             
 47عبد اهللا بوصنوبرة ، مرجع سابق ، ص   1
 284ص سابق، مرجع ديلو، ستيفن  2
 35حالوة ، مرجع سابق ، ص  أبو كرمي   3
 29نفس املرجع ، ص   4
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 حساب على والشخصیة الذاتیة السعادة وراء تسعى ألنھا خاطئة، الرؤیة ھذه اعتبر روسو

 لألفراد المادیة المصالح تحقیق الذاتیة بالسعادة ویقصد ،1العام بالصالح المرتبطة المدنیة الفضیلة

 المبادئ ولتحقیق والمواطنة، والحب كالشجاعة والمعنویة األخالقیة للمعاییر اعتبار دون

 أصبحوا أنھم الناس یشعر أن یجب روسو لدى المنشود المدني المجتمع في المذكورة األخالقیة

 معنیین یعودوا لن ذلك على بناء وأنھ ومشتركة، عامة وقیم أھداف على یقوم مجتمع من جزءا

 ما وذلك العامة، المصلحة وراء بالسعي أكثر یھتمون بل الخاصة، بمصالحھم األول المقام في

 ھو حسبھ العالقة ھذه الستمرار والضامن المجموع، لصالح ومعنویة مادیة حقوق من لدیھ

 بل آلخر خاضع لشخص وجود فال الجدید، االجتماعي التنظیم ھذا قواعد أمام الجمیع تساوي

 2العامة اإلدارة بواسطة محكومین الجمیع

  

 االجتماعیة العقلیة أو العامة للمصلحة االجتماعي عقده في األولویة روسو إعطاء إن          

 من یحمیھا الذي المجتمع من تنبع األفراد مصالح ألن جاء الفردیة، المصلحة حساب على

 رغم فرد كل یبقى ولكن والمتشابكة، المتبادلة والواجبات الحقوق من نسق بواسطة االعتداءات،

 العام الصالح ألن ذلك نفسھ، إال یطیع ال الطبیعة حالة في كان كما حرا المجتمع إطار في انطوائھ

 أو السلطة بتفویض یسمح ال تشریعي نظام إطار في المواطنین مشاورات تحدده ذاتھ حد في

 یشعر السیاسیة المشاركة ھذه وبفضل .تھمھم التي القوانین سن في الجمیع یشترك بل اإلدارة،

 خلفیاتھم كانت مھما العامة المصلحة في ویساھمون المجتمع أو اإلتحاد من جزء أنھم األفراد

 لمشاكل الصحیح الفھم على تساعد اجتماعیة نخبة وجود ضرورة مع االجتماعیة، أو االقتصادیة

 للمجتمع واجتماعیا سیاسیا نموذجا روسو وضع وبھذا .لآلخرین إكراه أو وصایة دون المجتمع

 المنطق حیث من سابقیھ عن یختلف اجتماعي عقد إطار في والمجتمع الدولة بین یربط المدني

 .الصورة بتلك نموذجھ جاء ولھذا اإلنسان، لطبیعة التصوري

 المجتمع، ومن السلطة من والقداسة الدینیة الشحنات عموما االجتماعي العقد نظریات أبعدت لقد

 نفت دنیویة بمعاییر وجاءت والحاكم، للحكم والمطلقة المقدسة الطبیعة أطروحات تجاوز فحاولت

 الحدیث، الوضعي واالجتماعي السیاسي النظام لبنات أولى وضعت وبذلك للملك، اإللھي الحق

  .مغایر بمنظور االجتماعي العقد فالسفة بعد من ھیجل تفسیره أتم حیث

  

  
                                                             

 309ص  سابق، مرجع ديلو، ستيفن  1
 324نفس املرجع ، ص   2
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  1770-1831)  (ھیجل عند المدني المجتمع /2

 أعالم من سابقیھ نظریات عن كبیر حد إلى مختلفة المدني المجتمع حول ھیجل نظریة جاءت

 إصالح في األولویة أعطى ألنھ المدني المجتمع ألھداف نسبیا معادیا كان فقد االجتماعي، العقد

 المصلحة في وظیفتھا تتمثل التي الدولة إلى التنظیم وتحقیق والحریة الفضیلة وبلوغ المجتمع

 وروابطھ وجمعیاتھ المدني المجتمع أعضاء لتحقیقھا یسعى التي الشخصیة المصالح بدل العامة

 .األحیان من كثیر في اآلخرین لمصالح كبیر عتبارإ دون

  

 أجل من المصلحي للتنافس فضاء باعتباره المدني المجتمع في ھیجل شكوك أن كما           

 ال أفراد من یتكون ألنھ للحریة، طبیعیا وإطارا شرطا لیس بأنھ االعتقاد إلى ذھبت الربح،

 طرف من باستمرار المدني المجتمع بمراقبة الذاتیة، وحاجاتھم الخاصة مصالحھم تجمعھم

 متناقضة الطرفین مصالح ألن والدولة، المدني المجتمع بین یفصل ھیجل فإن وھنا ،1الدولة

 ولوك ھوبز فكرة( واحدا شیئا تعتبرھما التي الكالسیكیة الفكرة من العكس على ومتباعدة،

 ما یضم ومصالحھ، ذاتھ على وانحصاره أنانیتھ رغم ھیجل لدى المدني المجتمع لكن )وروسو

 مفكري من وزمالؤه ثسمی آدم فكرة تبنى قد ھیجل أن أي نفسھ، الوقت في وجماعي عمومي ھو

 الشخصیة واالقتصادیة المادیة المصالح تحقیق نحو السعي أن ترى التي سكتلندییناإل التنویر

 ھذا یجسد وما كذلك، والعام الخاص من مكون ھیجل لدى فالفرد العمومیة المصلحة إلى یؤدي

 ومبادئ الفردیة مبادئ بین تنسق حیث الدولة، ترسمھا التي والنظم القوانین ھو واقعیا األمر

 األفراد بین المتبادل االعتماد على یرتكز الھیجلي المدني المجتمع فجوھر وعلیھ الجماعیة،

 یعامل حیث خارجیا، ارتباطا والمرتبطین المشتركة الجماعیة المصلحة إطار تحت المنضوین

 .األھداف لتحقیق شركاء أنھم على اآلخرین منھم واحد كل

 فیھ فیحاول فقط، المادي التنافس فضاء یتعدى واسعا فضاء یشكل إذا المدني فالمجتمع           

 في االختالف رغم المدنیة الفضیلة المبادئ على یرتكز الذي المجتمع في مكانھ أخذ فرد كل

 مساحة وتركھم األفراد تفھم خالل من االختالف )  تدارك یتم حیث المصالح؛ وفي النظر وجھات

 2 بالتنوع وقبولھم لآلخرین

 أخرى جھة من ونقابات جمعیات من المدني المجتمع ومكونات جھة من الدولة وتلعب          

 الحرة، السوق اقتصاد ظل في خاصة الفردیة النزعة وضبط تقیید في بارزا دورا ھیجل حسب
                                                             

 22ص الصبيحي،مرجع سابق ، شكر أمحد  1
 402-401. ص ص سابق، مرجع ديلو، ستيفن  2
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 االقتصادیة الحیاة لحاجیات تستجیب التي المؤسسات جملة ھو األساس ھذا على المدني فالمجتمع

 الروح تلك ھي الدولة أن كما الشخصیة، المصالح بین الحكم دور تلعب التي و واالجتماعیة،

  1المدني المجتمع مادیة فوق تقع التي العارفة

 :الماركس عند المدني المجتمع /3

 یتعلق وما السیاسیة، ھیجل ألعمال نقده خالل من المدني المجتمع لمفھوم ماركس رؤیة نشأت

 المجتمع أن اعتبرا حیث تقریبا، واحدة أرضیة من انطلقا أنھما رغم والمجتمع، الدولة من بكل

 العالقات یشمل ألنھ الرأسمالیة، الدول في الطبقي المادي والصراع للتنافس فضاء ھو المدني

 ولھذا اإلنتاج، قوى تطور مراحل من معینة مرحلة في األفراد بین والتجاریة الصناعیة المادیة

 2البرجوازیة مع إال یتطور ال فھو

 المجتمع ماركس رفض البرجوازیة، والدولة المدني المجتمع ترابط أي المنطلق، ھذا من و

 المجتمع من اإلنسانیة الصفات ینزع أن شأنھ من ووسطا األجزاء متنافر مجتمعا لكونھ المدني

 والشخصي اإلنساني جانبھ بین وانقسام اغتراب حالة ویعیش مجتمعھ عن منفصال الفرد فیصبح

 .باآلخرین وعالقتھ االجتماعي وجانبھ

 الدولة عن منفصل كیان بأنھ قبلھ، من ھیجل مثل المدني المجتمع ماركس تصور لقد          

 مجابھا یقف المدني المجتمع بكون االنفصال عن مفھومھ عن زاد أنھ إال والفرد ویتوسطھا

 فقد ھذا على وبناء ،3لھا قیضان اعتبره المدني، للمجتمع مزدوجة قراءة قدم ولھذا للدولة ونقیضا

 االستغالل على القائم االجتماعي النظام ھدم للمجتمع السابق تحلیلھ من ماركس استھدف

 بزوال االستغالل یزول حیث تماما؛ المدني المجتمع یلغي جدید نظام وتأسیس اإلنسان، واستالب

 الدولة إلى الحاجة تزول وبالتالي البرولیتاریة، الطبقة في تذوب التي االجتماعیة الطبقات

  .معا المدني والمجتمع

 :اعتبارین من نابع المدني للمجتمع ماركس رفض إن 

 حیث السوق، واقتصاد الرأسمالي النظام ظل في یعیشون أفراد من مكون المدني المجتمع :األول

 بكل الشخصیة الرفاھیة من قدر أكبر جني و الذاتیة مصلحتھ تحقیق إلى منھم واحد كل یسعى

 عن ومغترب منفصل بأنھ فرد كل یشعر وبالتالي والعداوة، الصراع أسالیب وباستخدام أنانیة

 مفھوم یتحقق فال اآلخرین،

                                                             
 51عبد اهللا بوصنوبرة ، مرجع سابق ، ص  1
 71ص سابق، مرجع أبوحالوة، كرمي   2
 52اهللا بوصنوبرة ، مرجع سابق ، صعبد  3
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 البعد فیتغلب للدولة، خضوعھ حالة في حتى المدني المجتمع في األخالقیة والفضائل العام الصالح

 .الجماعي البعد على للفرد الذاتي

 اقتصادیا المسیطرة البرجوازیة الطبقة مصالح یمثل الرأسمالیة الدولة في المدني المجتمع :الثاني

 والجمعیات التنظیمات بواسطة الطبقات بقیة على سیطرتھا لتدعیم یسعى فھو وبالتالي وثقافیا،

 .بالدولة المرتبطة

 المفك ومنھم فكرة أتباع طرف من ماركس بعد الماركسیة النظریة حول الشروح وزادت

 .المدني المجتمع مجال في واضحة بصمة ترك الذي غرامشي اإلیطالي الشیوعي

 :المجتمع المدني عند غرامشي  /4

 تناول فیھا اختفى العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن أواخر من امتدت زمنیة فترة بعد

 مشي غرا أنطونیو اإلیطالي المفكر أعاد والمفكرین، العلماء طرف من المدني المجتمع مفھوم

 خلفتھ ورغم خاصة، سیاسیة نضالیة لدوافع والفكري العلمي االھتمام صلب إلى المفھوم

 للتنافس وفضاء الفوقیة البنیة من جزءا فأعتبره المدني المجتمع مفھوم قلب أنھ إال الماركسیة

 وبالتالي والمادي االقتصادي للتنافس وحقال التحتیة البنیة من جزءا ولیس والثقافي اإلیدیولوجي

 .الكالسیكي الماركسي الفكر في جاء كما الطبقي للصراع مصدرا

           

 من لكل ومغایرة مختلفة بطریقة المدني المجتمع مفھوم غرامشي وظف األساس ھذا على         

 الثورة تحقیق كیفیة عن البحث في تتمثل جدیدة سیاسیة إشكالیة طرح حیث ؛ماركسو ھیجل

 وتوصل ، 1واالنقالبات العنف وسائل دون إیطالیا مثل دولة في العمالیة الطبقة وحكم االشتراكیة

 قیام بواسطة یتحقق أن یمكن ال الرأسمالیة الدول في السلطة إلى العمالیة الطبقة بلوغ أن إلى

 المجتمع من العكس على الرأسمالیة المجتمعات ألن روسیا، في حدث كما المسلحة الثورات

 (*) الھیمنة ممارسة فإن وعلیھ وحیویة، قویة مدني مجتمع حركة فیھا توجد الروسي

 المجتمع مكونات وكل واألحزاب والجمعیات والنقابات المثقفین بواسطة والثقافیة اإلیدیولوجیة

 المدني المجتمع یعتبر غرامشي فإن ھنا ومن العاملة، الطبقة أھداف تحقیق إلى السبیل ھي المدني

ة الثقافیة الھیمنة وظیفة فیھ تمارس الذي الفضاء  الھیمنة وتنشیط تفعیل إن ،2والسیاسی

                                                             
  52عبد اهللا بوصنوبرة ، مرجع سابق ، ص  1
تمع تنظيمات اليت متارسها والتأثريية التوجيهية الوظيفة به ويقصد غرامشي عند اهليمنة مفهوم اشتهر *  من العضويني واملثقفني املدين ا

تمع يف التغيري إحداث وحتاول للعامل رؤيتها عليهما تفرض حبيث والدولة، للمجتمع املباشرة والقيادة غري السيطرة خالل  مصاحل خيدم مبا ا
 .والثورة العنف طريق عن وليس اإلقناع بواسطة العاملة الطبقة

  125 ص سابق، مرجع الصبيحي، شكر أمحد   2
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 الذي)الحزبي( الجمعي المثقف أو العضوي المثقف غرامشي أسماه ما بواسطة یتم اإلیدیولوجیة

 ذلك نقل على ویعمل للعالم تصوره في مستقل األول أن حیث من التقلیدي المثقف عن یختلف

 .ومعایشتھم بھم احتكاكھ بفضل 1للناس الیومیة الحیاة إلى التصور

 الوسیلة باعتباره غرامشي إلیھا توصل التي المفاھیم أھم من العضوي المثقف مفھوم ویعتبر

 .الرأسمالي المجتمع في والمساواة االجتماعیة العدالة تحقیق إلى للوصول المثلى واألداة السلمیة

 1805- 1859):    ( توكفیل عند مجتمع المدنيال /5

 القدیم النظام"  بمؤلفیھ اشتھر فرنسي، وسیاسي اجتماعي وعالم فكر رجل توكفیل دي ألكسي

 الفلسفة مفكري أكبر من اعتباره ویكمن " أمریكا في الدیمقراطیة حول"و "الفرنسیة والثورة

 والعمیق المترابط طرحھ بفضل الغربیة الدیمقراطیة مبادئ منظري أھم ومن الحدیثة السیاسیة

 واقع " بل فحسب، سیاسي نظام مجرد لیست الدیمقراطیة أن اعتبر فقد المفھوم، ھذا معالجة في

 لجمیع المتاحة والفرص االحترام مجالي في بین المواطنین المساواة في یتجسد " اجتماعي

 أفراد بین صراع قیام دون تحول ومفتوحة قویة اجتماعیة حركیة إحداث إلى یقود بما الناس،

 .المجتمع

 دقیق بشكل فیھ یصف الثاني كتابھ وكتب (*)نھضتھا بدایة في أمریكا توكفیل زار             

 معتبرا المستقبلي تطوره آفاق بتحلیل وقام واالجتماعي، السیاسي ونظامھ األمریكي المجتمع حالة

 والدیمقراطیة والمساواة السیاسیة بالقیم كثیرا أعجب وقد العالم، أمم مقدمة في ستكون أمریكا أن

 والروح الدیني والتعایش والتسامح

 تشكل میزت القیم ھذه الخ،...والنوادي واالتحادات الجمعیات عبر المجتمعي والتنظیم التطوعیة

 أن واستنتج حینھا، في أوربا ویحدث حدث كما دمویة ثورات وال عنف دون الناشئة األمة ھذه

 الثورات طریق عن بالضرورة یمر ال مجتمع أي في الدیمقراطیة الممارسة إلى االنتقال

 والوعي والثقافة المعارف تنمیة أسلوب بواسطة ذلك لتحقیق إمكانیة ھناك بل الدموي، والصراع

 .المدني االجتماعي

 طبع في كبیرا دورا لھ كان فقد الدیمقراطیة، مجال في توكفیل إسھام إلى وباإلضافة              

 ھذا أخرج فقد بعضھا، تناولنا التي السابقة دالالتھ في عمیق بتحول المدني المجتمع مفھوم

                                                             
  53عبد اهللا بوصنوبرة ، ص  1
 تسيريها، نظم من واالستفادة األمريكية السجون أوضاع على لإلطالع 1832 ومارس 1831 أفريل بني ألمريكا بزيارة توكفيل قام *

 ريتشارد نيكسون األسبق األمريكي الرئيس إعترب وقد تسوده، اليت والديناميكية األمريكي للمجتمع متميزا وحتليال دراسة لذلك أضاف لكنه
 األمريكيني عن كتب ما أفضل " أمريكا يف الدميقراطية حول" .توكفيل كتاب أن
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 األساسیة القاطرة واعتباره معھا والتعاون التكامل دائرة إلى الدولة مع الصراع دائرة من المفھوم

 الدولة واستبداد تطرف ضد األمان صمام نفسھ الوقت وفي التحدیث، نحو المجتمع تقود التي

 من خاصة العامة بالمصلحة یضر انحراف أي وجھ في التنظیم والذاتیة المستقلة الرقابة وأداة

 حقوق فتدوس للدیمقراطیة تھدید أكبر تكون أن یمكن التي األكثریة بدكتاتوریة سماه ما طرف

 متماسكا تفسیرا التحلیل بھذا یقترح توكفیل فإن وعلیھ الدولة، على سیطرتھا بواسطة األقلیات

 اإلفراد بین بالتنافس المتسم الحدیث المجتمع إلى التقلیدي المجتمع من العبور لعملیة ومبتكرا

 1القانونیة أوضاعھم في والمتساوین نسبیا المتحركین

              

 وسلطتھا، وأجھزتھا الدولة عن استقاللیتھ أساس على المدني المجتمع توكفیل فھم لقد            

 مختلف في وإداریا ھیكلیا المدني المجتمع تنظیمات عن الرسمیة الحكومیة المؤسسات انفصال أي

 وفعالیتھ،ألن وقوتھ اآلخر لوجود منھما كل وتدعیم بینھما التكامل أھمیة إھمال دون المیادین

 بین للتعارض مجال فال متضامن، دیمقراطي مجتمع تحقیق وھو مشترك، النھایة في ھدفھما

 المدني المجتمع أن كما واستقاللیتھ، ورقیھ المدني المجتمع نمو إمكانیات تتیح فالدولة الطرفین،

 دیمقراطیة كدولة إلستمراریتھا والضامن المواطنین طرف من وقبولھا الدولة شرعیة مصدر ھو

 لمشاركة األساسیة األداة ھي واألھلیة المدنیة والتنظیمات والجمعیات الشعب، من نابعة

 ما وھذا وتنظیما وحداثة، تحضرا الطرق بأكثر العامة الشؤون وإدارة التنمیة في المواطنین

 أن إلى توكفیل أشار فقد السیاسي، وجھھا جانب إلى االجتماعي وجھھا الدیمقراطیة یعطي

 والتنمویة، االجتماعیة القضایا من الكثیر ویرعى یتكفل من ھي أمریكا في والمنظمات الجمعیات

 الجمعیات ھذه أن اعتبر كما ، 2التقدم أبو ھو الدیمقراطیة البلدان في إنشاء الجمعیات فن إن وقال

 فن وھما أوربا؛ على وتفوقھ تقدمھ على تعمالن األمریكي المجتمع في جدیدتین میزتین تمثل

 أكثر یبدو قانون ھناك البشریة المجتمعات ففي التطوعي، الجماعي والعمل االجتماعي التنظیم

 لھم بد ال مدنیة، ویزدادوا تمدنھم على البشر یحافظ حتى األخرى القوانین من وضوحا وأكثر دقة

 فالجمعیات ،3بینھم المساواة فرص مع بالموازاة الفن ھذا ینمو أن والبد الجمعیات، إنشاء فن من

 المیادین مختلف وتغطیة الجانبین، تطرف كبح على تعمل والشعب السلطة بین وسیط كفضاء

 توكفیل ىسم وقد المشكالت، وحل الحاجات إشباع بھدف وثغرات نقائص من تعاني التي

                                                             
،ص  1986، 1اجلامعية، اجلزائر، ط ديوان املطبوعات حداد، سليم :ترمجة االجتماع، لعلم النقدي المعجم بوريكو، .ف بودون،.ر 1
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 على الناس محافظة أن واعتبر ،" الجمعیات علم " وھو الجدید بالعلم وحركتھا الجمعویة الظاھرة

 بفضلھ یحمون اتجاه ھو إنما لرعایتھم قومیة حكومة على یعتمدوا وأال أنفسھم على االعتماد فكرة

 لألمة احترامھ استمرار في یساعد محلیة حكومة في المواطن انخراط تجربة أن كما حریتھم،

 .ككل

  المكونات و الخصائص المجتمع المدني: ثالــثا

  :المدني خصائص المجتمع  -1

ك  اییر ذل د مع ة ، و أح م فعالی ن ث ا ، وم تختلف المؤسسات و التنظیمات في ما بینھا ، تقدما وتخلف

یتھا  ة مؤسس ن . درج اییر یمك ة مع وء أربع ي ض دد ف ي تتح ق سیاس یة أي نس ة مؤسس إن درج

ا ، وھي  ى التكی:استخدامھا للحكم على مدى التطور الذي بلغتھ مؤسسة أو منظمة م درة عل ف الق

عف  ل الض ي مقاب د ، ف وع ؛و التعق ة و الخض ل التبعی ي مقاب تقالل ،ف ود ؛واالس ل الجم ي المقاب ،ف

ة  ة مؤشرات فرعی اییر األربع ذه المع ن ھ التنظیمي ؛ و التجانس ، في مقابل االنقسام ویضم كل م

  .ي تفصیل لھذه المعاییر لیمكن من خاللھا دراسة خصائص المجتمع المدني ، وفي ما ی

  : القدرة على التكیف  – أ

ا  ا ، إذ كلم ن خاللھ ي تعمل م ة الت ي البیئ یقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكیف مع التطورات ف

ا ،  ى تضاؤل أھمیتھ ؤدي إل ود ی كانت المؤسسة قادرة على التكیف ، كانت أكثر فاعلیة ،إلن الجم

  : و ربما القضاء علیھا ،وثمة أنواع للتكیف ھي 

ا :  التكیف الزمني – زمن ، إذ كلم ن ال ة م ة طویل رة زمنی ى اإلستمرار لفت درة عل ھ الق د ب و یقص

  .طال وجود المؤسسة ازدادت درجة مؤسستھا

ى : التكیف الجیلي  – اء عل و یقصد بھ قدرة المؤسسة على اإلستمرار مع تعاقب أجیال من الزعم

ة قیادتھا ، فكلما ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخالف سلمی دال مجموعة قیادی ا و إب

ات  ة متطلب ي مواجھ ة المؤسسة ف ن مرون ر ع ك یعب بأخرى ،ازدادت درجة مؤسسیتھا ، ومثل ذل

ن . التطور اإلجتماعي و اإلقتصادي  ة م ال متعاقب فسرعة التحول االجتماعي تقود الى ظھور أجی

  یمھا المتمیزة النخب ذات الخبرات التنظیمیة المختلفة ولھا معاییرھا الخاصة لإلنجاز وق
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وظیفي  – ف ال ع :التكی ف م طتھا للتكی ي أنش دیالت ف راء تع ى إج ة عل درة المؤسس ھ ق د ب و یقص

  1الظروف المستجدة ، بما یبعدھا عن أن تكون أداة لتحقیق أغراض معینة 

  : االستقاللیة  – ب

أو تابعة لھا ویقصد بھا أال تكون المؤسسة خاضعة لغیرھا من المؤسسات أو الجماعات أو األفراد 

ن  یطر، ویمك ة المس ع رؤی ق م ي تتف ة الت اطھا الوجھ ھ نش ا ، و توجی یطرة علیھ ھل الس ث یس بحی

  :تحدید درجة استقالل مؤسسات المجتمع المدني عن الدولة من خالل عدة مؤشرات منھا 

ع نشأة مؤسسات المجتمع المدني ، – و أن تتمت و حدود تدخل الدولة في ھذه العملیة ، فاألصل ھ

  .المؤسسات بھامش من االستقاللیة عن الدولة 

  و یظھر ذلك من خالل تحدید مصادر تمویل ھذه المؤسسات  ستقالل المالي ،اإل –

ي إدارة : اإلستقالل اإلداري و التنظیمي  – دني ف و یشیر إلى مدى إستقالل مؤسسات المجتمع الم

نخفض  م ت ن ث ة ، وم دخل الدول ن ت دا ع ة ، و بعی شؤونھا الداخلیة طبقا للوائحھا و قوانینھا الداخلی

ع . ستتباعھم من قبل السلطة إإمكانیة  ام مؤسسات المجتم ع قی ى من نظم التسلطیة عل و تحرص ال

ة المدني ، أو إخضاعھا للرقابة  ة الفاعلی و السیطرة في حال السماح بقیامھا ، و بذلك تصبح عدیم

  .و تطرح الدولة التسلطیة نفسھا بدیال لمؤسسات المجتمع المدني 

  :و ما یعزز استقاللیة مؤسسات و یقطع االختراق الداخلي و الخارجي لھا ما یلي 

  .إیجاد أسس اتصال بین مؤسسات المجتمع  –

  .خالل قواعد للتضامن و التماسك كأولویة ضمن مكونات حركتھا قیام تكافل بینھا من  –

تبداد ،  – آخر الفساد أو االنحراف أو االس ضرورة تأسیس قواعد ممارسة داخلیة تأبى بشكل أو ب

  .2ذلك أن الفساد التكوینات الداخلیة سیؤدي ضرورة إلى ضعفھا ، بما یحقق إمكانیة الختراقھا 

  

  

                                                             
   32أمحد شكر الصبيحي ، مرجع سابق ، ص   -1
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  : التعقد  – ج 

ن  یقصد بذلك ة م تعدد المستویات الرأسیة و األفقیة  داخل المؤسسة ، بمعنى تعدد ھیئاتھا التنظیمی

ن داخل  ى أوسع نطاق ممك ي عل ناحیة ، و وجود مستویات تراتبیة داخلھا ، و انتشارھا الجغراف

ة . المجتمع التي تمارس نشاطھا من خاللھ ، من ناحیة أخرى  دات الفرعی دد الوح ا ازداد ع و كلم

ذلك ، و تن وعھا ، ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان والءات أعضائھا و الحفاظ علیھا ، إضافة ل

د أي  ف نفسھا ، حین تفتق ى تكیی درة عل ر ق دة تكون أكث داف عدی ا أھ ون لھ فإن المؤسسة التي یك

  .1ھدف من أھدافھا ؛ بشكل أفضل من المؤسسة التي یكون لھا ھدف واحد 

  : التجانس  – د

ان مرد  ا ك ي ممارستھا لنشاطھا ، وكلم ؤثر ف و یقصد بھ عدم وجود صراعات داخل المؤسسة ت

ق بنشاط المؤسسة ، إاالنقسامات بین األجنحة و القیادات داخل المؤسسة  ة تتعل ى أسباب عقائدی ل

و على العكس كلما كان . وكانت طریقة حل الصراع سلمیة ، كان ھذا دلیال على تطور المؤسسة 

ى مرد ا یال عل ذا دل ان ھ ة ، ك ة حل الصراع عنیف النقسامات إلى أسباب شخصیة ، وكانت طریق

ذا . التخلف المؤسسة  ل ھ ھ ، فمث این فی ى شكل صلد ال تب ا إل ي تحولھ و تجانس المؤسسة ال یعن

ق . التشكیل میت  و أھمیة المجتمع المدني بتناقضاتھ و تعددیتھ حیث تكون دینامكیة اإلبداع و الخل

د و الت ل ق م بالضرورة بالتجانس ، ب دني ال یتس ع الم ي أن المجتم ذا یعن غییر في المجتمعات ، وھ

رؤى  ة و ال الح المتناقض ات ذات المص وى و الجماع ین الق تالف ب افس و االخ احة للتن ون س یك

ة  ى . المختلف افس عل اون و التن س التع ى أس ة عل ات القائم اط العالق دت أنم ا تزای ذا كلم ع ھ و م

قات القائمة على أساس الصراع وبین قوى المجتمع المدني و فئاتھ اعتبر ذلك مؤشرا حساب العال

  . 2على حیویة ھذا المجتمع بالمعنى اإلیجابي ، و العكس صحیح 

  أسس تفعیل المجتمع المدني -2

دني  ع الم اء و تطورالمجتم ي بن ھناك عدة أطر ومجموعة من األسس التي تعتبر اللبنة الرئیسیة ف

  : فیما یلي  و تتمثل
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دني : األسس القانونیة  –أ ع الم ل المجتم ومن ھنا یمكن تقدیم اإلطار القانوني و الذي یسمح بتفعی

  :  1الالزمة لحركتھ و نشاطھ ، ویتحدد ھذا اإلطار كما یلي و إعطائھ الضمانات

ا - اء الھیئ ة إنش ة و حری ة الحزبی ر التعددی رف الشعب ، یق ن ط م مستفتى م تور دائ ت وجود دس

ة واإل یة والنقابی ات السیاس ة و اإلوالمنظم ة جتماعی ات الفردی ي الحری ة و یحم ادیة و الثقافی قتص

  .والجماعیة 

  أن یضمن الحكم الدستوري الفصل بین السلطات   -

  أن توجد و تحترم القواعد القانونیة التي تنظم و تحكم تكوین مؤسسات المجتمع المدني  -

ة إحترام النظام القضائي و  - ة ، حمای ات الدیمقراطی إستقاللھ لحمایة الشرعیة الدستوریة و الحری

  . 2الحریات األساسیة

وجود منظومة قانونیة قویة و فوق الجمیع تعمل على خلق دولة القانون و المؤسسات ، وبالتالي  -

اخ و فلس ا وال تسمح بإشاعة من ة بینھم نظم العالق ة ، فھي ت فة تكون صمام أمان للمجتمع و الدول

  عالقات سیاسیة مجتمعة تدفع المجتمع المدني إلى المواجھة مع الدولة 

ة  دة القانونی ل الوح ذي یمث انوني ال ار الق د اإلط ي تجس ي الت ة ھ ى أن الدول ا . بمعن ي جوھرھ الت

  3المساواة في الحقوق و الحریات بین مختلف المواطنین 

  : األسس السیاسیة/ ب

وى ور المجتمع المدني و تفعیلھ ھو اإلإن اإلطار السیاسي الذي یسمح بتط ذه الق ذي یوفرلھ طار ال

ة اإل ة ،وتعتبرالدیمقراطی نسب أجتماعیة حریة التعبیر عن مصالحھا و أرائھا بطریقة سلمیة منظم

وم  فعلى الرغم من،صیغة سیاسیة لتنامي المجتمع المدني تعدد آلیاتھا و أسالیب تطبیقھا ،إال أنھا تق

اس  ى أس ا عل ي جوھرھ ة ف ري ، حری ي و الفك دد السیاس ات إالتع ات و المؤسس ة التنظیم قام

وى و  دعیم ق السیاسیة ، وتوفیر بعض الضمانات إلحترام حقوق وحریات المواطنین و تقویت و ت

دني  المجتمع الم م  ، ف ة كنظام للحك ت الدیمقراطی ي تثبی مؤسسات المجتمع المدني ، فإنھا تساھم ف

                                                             
  40،مرجع سابق ، ص  هد التعددية السياسية دور المجتمع المدني في المغرب العربي  في عسالف سامي ،  –1
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ي ترتك یة الت ة األرض و بمثاب اتھا ھ ا و مؤسس ة بقیمتھ یغة الدیمقراطی ا الص د علیھ ز و تعتم

  :ویمكن تحقیق ھذا من خالل أمرین ھما  .1وعالقاتھا

ة  أو حزب  :ول األ د فئ ي ی ھو حیاد الدولة إزاء قوى المجتمع المختلفة ، فیجب أال تكون الدولة ف

  أو مجموعة معینة تحتكر السیطرة و الھیمنة من أجل االستمرار على قمة السلطة 

ن  :الثاني  ن نفسھا م ر ع ن التعبی ا م ة كلھ وى االجتماعی ھو توفر القنوات الرسمیة التي تمكن الق

ى  مجالس نیابیة د عل ذا األمر یعتم ات و جماعات الضغط وھ ذلك التنظیم و وسائل اإلعالم ، وك

  . 2طبیعة الدولة من ناحیة ودرجة النضج المجتمع المدني من ناحیة أخرى 

  

  : سس االقتصادیة األ/ ج

ع  ق المجتم نقصد بھا تحقیق درجة عالیة من التطور االقتصادي واالجتماعي كأساس البد منھ لخل

ة الصناعیة إالمدني ، ففي الوقت الراھن ینسب المجتمع المدني  ارات ، لى الدول الغربی دة إعتب لع

د: منھا  ي ال دني ف ع الم ع مؤسسات المجتم دول ، تتمت ك ال ي تل ان ف ول أول ظھور لھذا المفھوم ك

جتماعي یمكنان من إیجاد مجتمع مدني متطور قتصادي و اإلبالقوة و التأثیر ، أن النمو اإل الغربیة

داتھا اإل ن إنجاز تعھ ا م ة ، ویمكنھ ى الدول ة عل ذا قتصادیة و اإلو منتج ال یكون عال ة وھ جتماعی

  3لى سلوك الدیمقراطي داخل مؤسسات الدولة إبدوره یدفع مؤسسات المجتمع المدني 

ن احتیاجاتھم األساسیة بعی       ذه دأي یسمح لإلفراد بإشباع جزء م ي ھ ة ، وف دخل الدول ن ت ا ع

قتصادي على وضع القواعد التنظیمیة لألنشطة الخاصة ، الحالة یقتصر دور الدولة في المجال اإل

ام ن القی ا  والقیام ببعض المشروعات و إدارة المرافق التي قد یعجز أو یحجم القطاع الخاص ع بھ

  .4، وذلك ألن تدخل الدولة یقلص من إمكانیة تبلور المجتمع المدني المستقل عن الدولة 
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  : األسس الثقافیة اإلدیولوجیة / ج

س و م أس ن أھ یم أم ي نشاطاتھ نشر ق ة ف و بعث النھضة و الفعالی دني ھ ع الم ر تطویر المجتم ط

نبرز أھمیة الدور التي تؤدیھ مؤسسات  نتماء في المجتمع وفي ھذا اإلطارالمشاركة و الوالء و اإل

  .التربیة و اإلعالم و غیرھا من المؤسسات الثقافیة في المجتمع 

كما یتضمن ھذا اإلطار مختلف القیم و األفكار و اإلیدیولوجیات السائدة لدى القوى و الفئات        

اھا الدولة ، فالتباینات في في المجتمع ، والتي قد یتعارض بعضھا مع اإلیدیولوجیة الكلیة التي تتبن

ذه  ا ھ ي تتبناھ ار الت یم و األفك ي الق ات ف رتبط بتباین ة ، ت ة المختلف وى االجتماعی ین الق المصالح ب

ع  القوى و عادة ما یلعب المثقفون العضوین دورا ھاما في إنتاج الخطاب اإلیدیولوجي  في المجتم

  .المدني  

رتبط  إذن        دني ی ع الم ة إن نتاج المجتم ة و الحری یم االستقاللیة الفردی یم ، السیما ق بنظام الق

ن  ین المؤسسة م ق الصلة ب رابط وثی د ت الشخصیة و نمط العالقات اإلنسانیة من جھة ثانیة ، یوج

ین ، إجھة و العقلیة السائدة من جھة أخرى  ألن مؤسسات تنشأ في وسط   جتماعي وحضاري مع

ا ك ا و أدوارھ وم بوظائفھ ن أن تق ذین ال یمك ات ال راد و الجماع ة لألف ر الثقافی وفر األط ة أي ت امل

 1یعیشون في ھذا الوسط
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 ) مفاھیمھا ، نظریاتھا  و مؤشراتھا ( التنمیة السیاسیة  : المبحث الثاني 

  التنمیة السیاسیة و عالقتھا ببعض المفاھیم : أوال

  : مفھوم التنمیة السیاسیة  -1

احثین  ي اعترضت الب ن الصعوبات الت قبل التطرق إلى تعریف التنمــیة السیاسیة البد من ذكر مجموعة م

ي التوصل  ة أبحاثھم ف ى عرقل ان إل ن األحی ر م ي كثی في مجـــال دراسة التنمیة السیاسیة ، و التي حالت ف

  إلى تعریف إجرائي و موضوعي لھا 

  :صعوبات تعریف التنمیة السیاسیة /  أ

ر ، التطور ( تداخل مفھوم التنمیة السیاسیة مع مجموعة من المفاھیم األخرى  – .....) كالتحدیث ، و التغیی

  .وھذا ما جعل بعض الباحثین یعتبرونھا بمثابة مفردات للتنمیة السیاسیة 

ة و  – ال الدول ن رج ا ع درت أساس د ص یة ق ة السیاس ف التنمی درت لتعری ي ص ى الت اوالت األول إن المح

ى صانع ي السیاسیة ال عن طریق العلماء و الباحثین المختصین ، وعلیھ فإن ھذه المحاوالت كانت أقرب إل

  .تحلیالت سیاسیة منھا إلى تعریفات علمیة 

ى  – ا أدى إل ث مم الم الثال طغیان الجانب اإلیدیولوجي لدى الباحثین المھتمین بقضایا التنمیة السیاسیة و الع

و بالتالي ھي تفتقر للموضوعیة التي ھي الركن الركین للعلم ، كما أن . 1العلمیة  إغفــــال كثیر من الحقائق

الم  دان الع ى البل ون إل احثین ینتم اء و ب ن علم درت ع ة السیاسیة ص أغلب ھذه التعریفات التي قدمت للتنمی

دان المتقدم، وبالتالي فإن ھذه التعریفات لم یكن من شأنھا اإللمام بكافة جوانب و ظواھر الوا قع السیاسي لبل

  2العالم الثالث ، بحیث أغفلت بعض جوانب 

م ،   - د مالئ ف موح اتساع دائرة االختالف بین الباحثین حول المفھوم ، ومن ثم صعوبة التوصل إلى تعری

ة  ذا نتیج اعإوھ یة و  تس ة السیاس ـال التنمی ي مجـ ث ف اق البح وم بھإآف ن العل د م ام العدی ل ا ھتم م ( مث عل

ات و التصورات ) السیاسیة المقارن ، علم االجتماع  ن النظری د  م وم بالعدی ذه العل ن خالل ھ و ارتباطھ م
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داخل  ة و الم اھج المختلف ن المن د م تھ للعدی وع دراس ة ، و خض ة المتباین ات االیدیولوجی ة و التوجھ الفكری

 .1النظریة المتنوعة 

  : ــــــاسیة  تعریفات التنمیـــــة السیـــــــ/  ب

وم  ة إعطاء مفھ یزخر تراث التنمیة السیاسیة بالعدید من التصورات و اإلجتھادات التي قدمھا الباحثون بغی

ي عرض  ا یل ھ الموضوعیة ، فیم محدد للتنمیة السیاسیة أو على األقل اإلقتراب من معناه الحقیقي و دالالت

  : لمختلف تلك اإلجتھادات 

وم من أبرزاإل يلوسیان بــاتعد إسھامات  ت مفھ ي تناول اریف الت اء لحصر التع سھامات التي قام بھا العلم

ة  ات التنمی ر بدراسة مسحیة ألدبی التنمیة السیاسیة ، وكان ھذا في منتصف الستینیات ، حیث قام ھذا األخی

  :و ھي كاآلتي  2السیاسیة عدد خاللھا عشرة تعاریف متبیانة

  :التنمیة االقتصادیة  التنمیة السیاسیة شرط مسبق لتحقیق

ق  ن خالل تحقی ك م یفترض ھذا التصور أنھ لتحقیق التنمیة االقتصادیة البد من تھیئة المناخ السیاسي و ذل

انون  ق الق ادي . االستقرار السیاسي ، و تطبی ة االقتصادیة ھي بأی م إستراتجیة التنمی ار أن رس ذا باعتب وھ

ر الباحث رجال السیاسیة ، من خالل وضع الخطط و البرامج و المشاریع ، وھي عل د تعبی  إیزنستاتى ح

ق  ن أن تحقی ور م ذا التص ق ھ ادیة  ، وینطل اة االقتص ق بالحی ألة تتعل ا مس ر منھ ي أكث رار سیاس دف و ق ھ

ة بتنشیط االقتصاد  ة ، والكفیل التنمیة االقتصادیة  یتوقف على تھیئة الظروف و األوضاع السیاسیة المالئم

ھ  امكي متحرك ، وعلی ى اقتصاد دین د إل إالقومي ، و تحویلھ من اقتصاد راك رأي ف ذا ال ق ھ ة ووف ن التنمی

  .3دورا بارزا بإعتبارھا إحدى الشروط المھمة المسھلة أو المھیئة لعملیة النمو االقتصادي  ؤديالسیاسیة ت

  : التنمیة السیاسیة ھي بناء الدولة القومیة 

تم تحـیرى أنصار ھذا اإل ع تجاه أن التنمیة السیاسیة ال تعدو أن تكون العملیة التي بمقتضاھا ی ـویل المجتم ـ

ة  اء الدول ي بن ة ف ا النھائی ل غایتھ ة تتمث السیاسي المتخلف إلى دولة قومیة و إذن فالتنمیة السیاسة ھي عملی

ة  یة و أداء   4القومی اة السیاس من الحی فھا تتض یة بوص ة السیاس ى اعتبارالتنمی ور إل ذا التص تند ھ ، و یس

تویات المت اییر و المس ا للمع یة وفق ائف السیاس یغة الوظ ل الص بحت تمث ي أص ة ، والت ة الحدیث ة للدول وقع
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ن شانھا إشباع  ي م ام بكل األدوار الت ادرة القی المعاصرة للنظام السیاسي ، والتعبیر المنظم عن األمة و الق

  .1حاجیات و إیجاد الحلول المالئمة للمشكالت المختلفة ، وھذا ھو جوھر التنمیة السیاسیة 

  : أنھ البد توفر ثالث خصائص تساھم في عملیة التنمیة السیاسیة  و ھي   ویرى أصحاب ھذا االتجاه    

 .وجود سلطة مركزیـــة  واسعةاالختصاصات  -

 .نمو القدرة التنظیمیة  للدولة و اتساع اختصاصاتھا و امتداد نفوذھا  -

  .2وجود مفھوم محدد للمواطنة  -

  :التنمیة السیاسیة ھي بناء الدیمقراطیة 

ة  ـاء مؤسسات دیمقراطی ان بوسع النظام السیاسي بنـ ا ك وفق ھذا التصور فإن التنمیة السیاسیة تحدث كلم

ة  وتدعیم الممارسات السیاسیة الدیمقراطیة ، ھذا و ینطلق أصحاب ھذا االتجاه من افتراض مؤداه أن التنمی

دي ،  بما تتطلبھ من قدرة على المشاركة ال یمكن أن تتحقق في ظل ظروف القھر التي یشھدھا النظام التقلی

ق  ي سبیل تحقی ق ف ة لتحقی ا كخطوة أولی ة محلھ م الدیمقراطی ولذلك البد من رفع أشكال القھر و إحالل نظ

  3التطور االقتصادي و السیاسي 

ة        ة المؤسسات و الممارسات الدیمقراطی ة إقام وبالتالي فإن التنمیة السیاسیة تأخذ صفة المرادف لعملی

من السكان في العملیة السیاسیة فضال  مجموعة من القیم األساسیة ، التي تسمح بدخول شرائح واسعةوفق 

ن  نھم م ي تمك رعیة الت وات الش ائل والقن وفیر الوس یة و ت ة و السیاس ات المدنی وق و الحری ة الحق ن كفال ع

واط د دور الم یح الفرصة لتأكی ا یت ي المشاركة السیاسیة التأثیر في عملیة اتخاذ القرار السیاسي ، مم نین ف

  .4في صنع القرارات 

  : التنمیة السیاسیة ھي تطویر الثقافة السیاسیة للمجتمع 

ة  ود ثقاف ى وج اج إل ا تحت ر م اج أكث ة تحت نظم السیاسیة الحدیث أن ال ول ب ى الق اه إل ذا االتج ار ھ تند أنص یس

ة السیاسیة ھي مجموع االت. سیاسیة عصریة  ك أن الثقاف ي ذل دات و المشاعر وحجتھم ف جاھات و المعتق
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ام  ل النظ لوك داخ م الس ي تحك تقرة الت د المس دم القواع یة ، و تق ة السیاس ى للعملی ا و معن ي نظام ي تعط الت

ع . السیاسي ، و تحدد الوضع الذي یحدث ھذا السلوك في إطاره  ة السیاسیة للمجتم ورت الثقاف فإنھ كلما تبل

ا ازداد النظام السیاسي ول كلم اء  بشكل مقب ة للبن ة المكون نظم االجتماعی ن ال ره م ن غی ایزا ع دا و تم تحدی

ع ب راد المجتم اظم إحساس أف ة إالكلي للمجتمع ، و تع ة معین ى أم ائھم إل ي و . نتم اء المعرف ف البن وال یتوق

ع ،  ات داخل المجتم اط السلوك ،والعالق دد أنم ي تح ي إطاره ، و الت ل النظام السیاسي ف ذي یعم القیمي ال

 .  1ھو جوھر عملیة التنمیة السیاسیة و غایتھا األساسیة حسب ھذا التصوروھذا 

 :  التنمیة السیاسیة  ھي التحدیث السیاسي

دیث سیاسي ، أي  ن تح ر ع ة السیاسیة بوصفھا تعب دئي بنظر للتنمی راض مب ى إفت ینطلق ھذا التصور عل

ى تغییر القیم و المعتقدات و البنیات بما یكفل التحول السیاسي نح ن النظر إل ة ، ویمك ات الحدیث و المجتمع

ائي  ایز البن ة التم ر عملی تمر ، عب ق و المس ل المنس ن التفاع وع م ا ن ى أنھ ي عل دیث السیاس ة التح  –عملی

داع ،  ف و اإلب الوظیفي ومقتضیات تحقیق المساواة ، وإكتساب النظام السیاسي القدرة على التكامل و التكی

ول وبھذا المعنى تصبح السلطة الر ا یق ة كم ایزة و المشاركة الجماھیری ى المتم ونشیدة و البن ھي  ھنتنجت

ي لتطور النظام  ار الحقیق ة ، والمعی ة أو متخلف م تقلیدی ن نظ ا سبقھا م ة و م م الحدیث الفیصل بین نظم الحك

 .2السیاسي و تقدمھ و بالتالي یجسد مظاھر التنمیة السیاسیة 

  :لمجتمعات الصناعیة التنمیة السیاسیة كسیاسات تمتاز بھا ا

ات الصناعیة ،  ي المجتمع ائم ف یعتبر أصحاب ھذا االتجاه ان التنمیة السیاسیة ھي تقلید النظام السیاسي الق

ن شأنھا  وذلك بخلق نظام سیاسي یمتاز بوجود حكومة مسؤولة تتجنب التصرفات السیاسیة الطائشة التي م

ذا التأثیر على المصالح الحیویة للمجتمع ، أوحتى  ة ، ھ ى سلطات الدول لقطاع منھ ، وكذا فرض القیود عل

د و اھیر ، أي أن تقلی اركة الجم اس مش ى أس ي عل ام السیاس ائم النظ اء دع ب إرس ى جان مات إإل اس س قتب

  .3المجتمعات الصناعــیة یعتبر كشرط ضروري إلحداث التنمیة السیاسیة 

  : التنمیة السیاسیة ھي التنمیة اإلداریة والقانونیة

ذان األمر. نتظام اإلدارة في الدولة الحدیثة إیركز ھذا التعریف على سیادة القانون و  ن إفإذا تحقق ھ ن أمك

ي ینتشر. إعتبارھما دولة نامیة سیاسیا  ة الت ة سیاسیا ھي الدول ا  و الدولة النامی انون ، إفیھ ة الق رام دول حت
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ا  ؤثر فیھ ة ال ت ة دائم ة وذات فعالی ا إدارة حدیث وم فیھ یة وتق والت السیاس انوني . التح النمو اإلداري و الق ف

  .1ھما مستلزمات التنمیة السیاسیة  )حسب ھذا التصور(

ن خالل       ذا م ة وھ ة إداری ق تنمی ن تحقی د م كما یرى أنصار ھذا التوجھ أنھ لتحقیق التنمیة السیاسیة الب

ق ستبدال اإلدارة التقلیدیة بإدارة حدیثة ، ترتكز على جھاز بیروقرإ ل بتحقی اطي عصري و مؤھل ، و كفی

یة ة السیاس ذه األخ. التنمی ة و ھ ى إدارة تقلیدی د عل ت تعتم ث الزال الم الثال را ألن دول الع ل یو نظ رة تعرق

یة ة السیاس ار التنمی ورة أو . مس دول المتط ن ال ة م ات إداری ات و تقنی تیراد فنی ا إس ا إم رض علیھ إن یفت ف

  .2دارة اإلستعماریة و العمل بھا الرجوع إلى خلفیات اإل

  :    التنمیة السیاسیة ھي دعم قدرات النظام السیاسي من أجل إحداث التغییر المنتظم و االستقرار 

ى یقوم ھذا التعریف على مفھوم اإل ذي یعمل عل تظم ال ر المن ى التغیی ستقرار السیاسي القائم على القدرة عل

ي  ام السیاس درات النظ دعیم ق ویر و ت ى و اإلتط ھ عل اع بقدرت تیعاب اإلإرتف ن س رة م دة المتغی اط الجدی نم

ي  اعي و السیاسي ف ر اإلجتم ات التغیی ي عملی تحكم ف ھ ال ذلك یتسنى ل ھ  و ب در عن د تص ي ق المشكالت الت

  . 3إطار من النظام و اإلستقرار

  : التنمیة السیاسیة ھي تحقیق المشاركة السیاسیة 

اركة  دة المش یع قاع اركة السیاسیة ، و توس یة ھي المش ة السیاس وھر التنمی ى ان ج ور عل ذا التص یستند ھ

  .4الشعبیة في صنع القرارات التي تؤثر في حیاة الجماھیر حاضرا و مستقبال 

 وینطلق أصحاب ھذا االتجاه مؤداه أن السیاسة في المجتمعات التقلیدیة ھي محتكرة من طرف عدد قلیل    

دیث  ع الح إن المجتم ة ، ف ذه الحال ي ھ ا ، وف وعا ال طوعی اھیر خض ة الجم ا غالبی ع لھ اس و یخض ن الن م

واطن  ق م ع ، أي یقتضي خل یقتضي إشراك أكبر عدد ممكن من األفراد في عملیة صنع القرار في المجتم

ي فعال و مشارك ، وھذا من خالل عملیة التعبئة السیاسیة التي من شأنھا أن تدفع باأل ى المشاركة ف فراد إل

ة  ي للتنمی دف الرئیس و الھ ذا ھ اركة ، وھ ذه المش ة لھ یة المالئم ات السیاس ق التنظیم یة وخل ة السیاس العملی

  .5السیاسیة 
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  : التنمیة السیاسیة  ھي التعبئة و القوة 

ا  وة م ن الق ھ م ال ل ق نظام سیاسي فع دفھا الرئیسي خل بحسب أصحاب ھذا االتجاه فإن التنمیة السیاسیة ھ

ن خالل  یمكنھ من تعبئة الموارد لتحقیق التنمیة ، و في ھذه الحالة فإن الحكم على النظام السیاسي یكون م

 .1ذه األھداف مدى تمتعھ بالقوة في تحدید األھداف الجمعیة وتعبئة الموارد لتحقیق ھ

  التنمیة السیاسیة و عالقتھا ببعض المفاھیم - ج

ي  رب  ف اھیم و مصطلحات تقت دة مف ة السیاسیة یصطدم الباحث بع عند بدایة إعطاء تعریف لمفھوم التنمی

المعنى من ھذا المفھوم ، غیر انھا  تختلف من حیث األھداف و الغایات إذا إعتبرنا ان كل من ھذه المفاھیم  

  2ن عملیة تسعى إلیھا المجتمعات التي تعیش حالة تخلف قصد الوصول إلى أھداف و نتائج معینة تعبر ع

احثین       د الب ا نج ا م ي غالب ة السیاسیة ، والت ة بمصطلح التنمی ا عالق ومن بین ھذه المصطلحات التي لھ

  :یخلطون بینھا و بینھ ، نجد 

   poltical change:التغییر السیاسي  -

 political reform : السیاسياإلصالح  -

 political transformation: التحول السیاسي  - 

 .political modernization 3التحدیث السیاسي  -

  :political modernization التحدیث السیاسي/  1

ي  ة ف ة المطبق درات المعرفی ي المق و ف یعد المفھوم األقرب إلى مفھوم التنمیة السیاسیة  فالتحدیث یعني النم

د إطارا یسھل  ي تع جمیع فروع اإلنتاج مما یؤدي إلى تحدیث الجوانب اإلجتماعیة والثقافیة و النفسیة ، الت

  4تطبیق العلم في عملیة اإلنتاج 

                                                             
   58نفس املرجع ، ص  –1
  رسالة ماجستري ،جامعة وهران ، دور األحزاب السياسية الجزائرية في التنمية السياسية ،  بوعلي محزة ،  -2

   9كلية احلقوق و العلوم السياسية ، ص 
رسـالة ماجسـتري ، جامعـة اجلزائـر ،كليـة ،)  1992– 1988(مسألة التنمية السياسـية و التجربـة الديموقراطيـة فـي الجزائـر   بومدين الطامشة ،  -3

  3، ص  2001 – 2000العلوم السياسية و اإلعالم  ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، 
  10بوعلي محزة ،مرجع سابق  ، ص   -4
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ة         ة التاریخی ن الناحی یر م دیث ، یش ة االتح ى عملی نظمإل ن ال اط م ك األنم و تل ر نح ة   لتغیی اإلجتماعی

ى  رن السابع عشر حت واإلقتصادیة  و السیاسیة  ، التي تطورت في غرب أوروبا و شمال أمریكا ، من الق

ر  رنیین التاسع عش ي الق ا إنتشرت ف ة أخرى ، كم الد أوروبی ى ب ي إل م إنتشرت ف رن التاسع عشر ، ث الق

  1عشرین إلى قارات أمریكا الجنوبیة و آسیا و إفریقیا ،وال

رى  ونزوی ھ  بارس ى أن دیث عل د " التح ي و التجدی وح العلم ة للطم ف مالئم یم و مواق ي ق ة تبن ة ثقافی عملی

  ".نتاجیة  بدال من القیم السائدة في المجتمع التقلیدي العقالني  بإتجاه اإلنجاز و اإل

  :حدیث ثالث خصائص للت تشودللكوقد وضع 

  تزاید سلطة الدولة على حساب السلطة التقلیدیة   -

  تمیز المؤسسات السیاسیة و تخصصھا   -

  تزاید المساھمة الشعبیة في السیاسیة   -

  :فقد  حدد أھم عناصر التحدیث  على النحو التالي  لوسیان باي أما 

  المساواة في العملیة السیاسیة و التنافس لتولي المناصب العامة   -

  قدرة النظام السیاسي على صیاغة السیاسات و تنفیذھا   -

  التمایز و التخصص من خالل التكامل و التوسع في العملیة السیاسیة   -

  2العلمانیة و فصل الدین عن السیاسیة   -

دیث كلوشد ولش ، أما        رى أن التح وارد  و " فی ي للم ى اإلستخدام العقالن تند إل ة تس ن عملی ارة ع عب

توسع في المدن ، الحراك اإلجتماعي : تھدف بناء مجتمع عصري ، أي حدیث ــ یتسم بخصائص أھمھا تس

ن  د م ى العدی ة إل ، تزاید اإلعتماد المتبادل ،إنتشار القراءة و الكتابة ــ تفتقد فیھ  الوحدات اإلجتماعیة القدیم

  "والقومي  جتمع العصريوظائفھا و أھمیتھا في تحقیق التكامل األجتماعي  و تصبح تابعة للم

                                                             
لس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ،:الكويت األحزاب السياسية في العالم الثالث ،  ، أسامة الغزايل حرب. د - 1 ، سلسلة عامل   1978ا

    28، ص   117املعرفة 
 – 2011اجلامعة اإلسالمية غزة ، كلية التجارة ، قسم اإلقتصاد و العلوم السياسية ،  دراسات في التنمية السياسية ،أمني حممد علي دبور ،  –2

    13ـ 12، ص ص   2012
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د       ون التح ى  یك ذا المعن ب یو بھ ش ث بحس ود ول ن  كل ر م ویض الكثی تھدف تق ة  تس ھ عملی أن

  1عناصرالمجتمع التقلیدي ، بإعتبارذلك حتمیة ال مفر منھا تفرضھا عملیة التغییر 

  : political changeالتغیـــیر  السیاسي/  2

م  ھ  األستراتیجیةالمصطلحات السیاسیة و یعرف معج ى أن ر السیاسي عل وم " التغیی ر یصاحب مفھ تغیی

ق   وعي  أو عمی ي و ن ر كیف الثورة التي تصاحب میالد كل مرحلة جدیدة في الحیاة السیاسیة ، وھو كل تغی

  "بشرط أن یكون حاسم النتائج 

ل التحوالت" التغییر السیاسي على أنھ  موسوعة العلوم السیاسیةفیما تعرف       ا  مجم ي تتعرض لھ الت

وى ین الق اعالت ب یة و التف ات السیاس ة العملی ع ، أو طبیع ي المجتم یة ف ى السیاس ر  البن یة و تغیی السیاس

ة  نفسھا  األھداف ، بما یعنیھ ذلك من تأثیر على مراكز القوة بحیث یعاد توزیع السلطة والنفوذ داخل الدول

  2" أو بین عدة دول

حالة  إلى أخرى إنتقاال یؤثر على العملیة التي تقوم بھا البنیة  اسع  اإلنتقال منیقصد بالتغییر بمعناه الو     

ذا ما إقتصر على التغییر في حجم إموضع التغییر ، أو یؤثر على العملیة و البنیة   معا ، و قد یكون كمیــا 

ر،  ة الشيء موضع التغیی ق  بطبیع ا تعل ا إذا م ر نوعی ون التغیی د یك ا ق واتج  ، كم ون  الن ن أن  یك ا یمك كم

ي  اھم ف ال س ي ح ـبیا ف ون سلــ د یك ا ق ة  ، كم توى  أداء البنی ـع مس ي رفـــ اھم ف ا س ا  إذا م ر إیجابی التغیی

  .إنخفاض  في أداء البنیة

  : ھذا و یمكن تحدید صیغ التغییر السیاسي  في صیغتان  أساسیتان  و ھما 

بالشمولیة  ، فھو یأتي في البدایة في صیغة سیاسیة  الطابع  ثم یتسم ھذا النوع من التغییر :التغییر الجذري 

ة  ة الثقافی ـد ، تشمل األنظم تنتھي ألن تكون مجتمعیة اإلتجاه  فتحدث تغیرات كمیة و نوعیة في آن واحــــ

 جتماعیة قتصادیة و اإلواإل

ى  :التغییر اإلصالحي  د عل ھ یعتم ذري ، لكون ر الج ن التغیی ر ع ذا األخی ن یختلف ھ ذي یس ائم ال النظام الق

تم  ر یھ ن التغیی وع م ذا الن ي أن ھ ذا یعن وعي  ، وھ ي و ن ر كم داث تغیی ى إح ود إل یات تق د و سیاس قواع

                                                             
  -بسكرة -رسالة ماجستري ،جامعة حممد خيضرالمجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية ، بياضي حمي الدين ،   -1

   38، ص  2012 – 2011، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، 
اإلخوان المسلمون في ( أساليب التغيير السياسي لدى الحركات اإلسالم السياسي بين الفكر و الممارسة  حممد عبد الفاتح دبعي ،رائد  –2

   31،ص  2012رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطني ، كلية الدراسات العليا ،، ) مصر نموذجا 
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ى  تم عل ر اإلصالحي ال ی ول أن التغیی ن الق ھ یمك وعي ، و علی بالتغییر الكمي أكثر من إھتمامھ بالتغییر الن

  .1حساب النظام و إنما في إطاره 

  :  political reformاإلصالح السیاسي /  3

ر  ن لوضع سيء أو غی دیل نحو األحس مفھوم  اإلصالح السیاسي ینظر إلیھ على أساس أنھ التغییر أو التع

دیل و إطبیعي ، أو تصحیح أخطاء أو تصویب  عوجاج ، و یمكن القول أن اإلصالح السیاسي ھو عملیة تع

م  كل الحك ي ش ة ف ة أو جزئی ویر جذری ام تط ار النظ ي إط ة ف ار الدول ل إط ة داخ ات االجتماعی أو العالق

  . 2ستنادا لمفھوم التدرج إالسیاسي القائم و بالوسائل المتاحة و

ھ قایدن جیرالد بینما یذھب      ى أن ـرات أساسیة " إلى تعریفھ  عل داث تغییـ ود مصممة خصیصا إلح جھ

الحات تنظیمی الل إص ن خ ة ، م ة  اإلدارة العام ي أنظم راءات أو ف الل إج ن خ ل م ى األق عة أو عل ة واس

  .3ضوابط تسعى من خاللھا األنظمة لتحسین الھیاكل التنظیمیة و شؤون العاملــــین  

ب ومن ھنا یمكن تعریف اإلصالح كما عرفھ الدكتور       ھ حسن أبشر الطی د سیاسي و إداري : " بأن جھ

ات و اقتصادي و اجتماعي و ثقافي ، ھادف إلحداث  نظم و العالق ي السلوك و ال تغییرات أساسیة إیجابیة ف

ن  ة م ھ درجة عالی ؤمن ل ا ی از اإلداري ، بم ات الجھ درات و إمكان و األسالیب و األدوات ، تحقیقا لتنمیة ق

  .4"الكفاءة و الفاعلیة في إنجاز أھدافھ 

یاء الناقصة  تعدیل أو تبدیل نحو األفضل: " اإلصالح أنھ " أكسفورد"ویعرف قاموس        ة األش في حال

أ  ف أو الخط ض التعس ة بع ائرة ، إزال دة أو الج یة الفاس ات السیاس ات و الممارس ي المؤسس ة ف " و خاص

ین  ز ب ن التمیی و األفضل، و یمك ر نح رة التغیی ى فك ا عل دم و ینطوي جوھری وازي فكرة التق واإلصالح ی

  : ثالث مستویات من اإلصالح

ا ، و ھي إستراتجیة اإلصالح بو: المستوى األول  صفھ إستراتجیة للوصول إلى السلطة أو المشاركة فیھ

  .أو االتجاه الثوري في التغییر ) الثورة(التي تقابل ما یعرف بإستراتجیة 

اني  توى الث ة و :المس ین أداء األنظم ق بتحس تمرة تتعل ي مس ویر مجتمع ة تط فھ عملی الح بوص اإلص

  .الفعالیة  المؤسسات االجتماعیة من حیث الكفاءة و
                                                             

   40،  39مرجع سابق ، ص ص  دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية ،المجتمع المدني في  بياضي حميي الدين ،  -1
- 2011 – 02 -06، الصادر بتاريخ  15646الدستور ،العدد،" المعنى و المفهوم "اإلصالح السياسي أمني املشاقبة  ،  –2

http://www.addustour.com/   2014-04- 20، مت التصفح   
   42،  41ي حميي ، مرجع سابق ، ص ص بياض –3
  19، ص  2011، ديوان املطبوعات اجلامعية  ، اجلزائر ، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب بومدين طامشة ،   -4
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ث  ة و  :المستوى الثال ة و اإلدراكی یة و المعرفی ة والنفس ة واألخالقی اده القیمی ردي و أبع و اإلصالح الف ھ

 1السلوكیة و كل ما یتعلق بتقویم النفس و تھذیبھا 

 :transformation  politicalالتحول السیــــــاسي /  4

ة  ـث و التنمی ا إن التحول یختلف عن مصطلح التحدیـــ ع دائم ي تتطل رات الت ن التغیی ا م ة و غیرھ و الترقی

ن  وع م ذا الن ة ھ ن أمثل دید ، و ع ف ش إلى األحسن ، فقد یكون للتحول تغییرا نكوصیا ، إذ یؤدي إلى التخل

وارث  التحوالت تلك التي تحدث نتیجة االستعمار الطویل المدى ، أو نتیجة الحروب األھلیة ، أو نتیجة الك

ا یعت ات ،الطبیعیة كم ة و العالق س البنی ر أس تم بمقتضاھا تغیی ي ی ة الت ك العملی ر التحول تل ر  ب ث تتغی بحی

ك  ن ذل ع ، وم ي المجتم ا ف ات،أو یحتلونھ راد و الجماع ا األف وم بھ ي یق ز و األدوار الت ائف و المراك الوظ

  2نعتبر التحول تغییر شدید الوطأة 

ة عملیة ت: " بینما یعرفھ البعض األخر على أنھ       ة والسیاسیة القائم ة االجتماعی بدیل جذري ألسس البنی

ھ  ادة السیاسیة یلی في المجتمع ، ینطوي على إحداث تغییرات كبیرة في النظام السیاسي ، بحیث تبدأ في القی

ة  ة وبنیوی رات ھیكلی ى تغیی ؤدي إل تغییر في الممارسة السلطة ومن ثم في التوجھات السیاسیة العامة التي ت

دود  تؤثر على م ي المح ف أو التحول الجزئ النمط السلمي أو العن خرجات النظام ، عن طریق عدة أنماط ك

  . 3أو التحول الشامل 

  

  

  

  

 

 

                                                             
  ة احلقوق و رسالة ماجستري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، كلي: (التنمية السياسية في الوطن العربي و آفاقها حسن بن كادي ، 1 -

  .  44- 43، ص ،ص  2008- 2007العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،
أطروحة  دكتوراه ، جامعة اجلزائر ، كلية : ( دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية  في الجزائر : إستراتجية التنمية السياسية بومدين  طامشة ، –2

  )  12، ص  2007 - 2006م ،قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،العلوم السياسية و اإلعال
   39بياضي حميي الدين ، مرجع سابق ، ص   -3
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 ً   المداخل النظریة لدراسة التنمیة السیاسیة :  ثانیا

ت  ي الوق دد ف إن المدخل المنھجي ھو أسلوب المعالجة و الفھم الذي یكسب الدراسة طابعھا الخاص ، و یح

ار  نفسھ ى إختی ل الباحث إل ة اتجاه أو می اره بمثاب ن إعتب الي یمك محاور البحث و قضایاه األساسیة و بالت

ة ، و اإل اھیم معین ار لمف ة إط د نوعی وم بتحدی ھ یق ا أن یات كم ن الفرض ددة م ة مح ة مجموع ام بدراس ھتم

  1المفاھیم و الطرق التي یستعملھا الباحث في دراستھ 

وم التنم      ي إطار ولدراسة مفھ ي استخدمت ف ة ، و الت داخل النظری ن الم د مجموعة م ة السیاسیة توج ی

ة  یة التنمی یالتھم لقض ار تحل ي إط احثین ف ف الب رف مختل ن ط وم م ة للمفھ یرات نظری اد تفس ة إیج محاول

  2السیاسیة وما یرتبط بھا 

ا سنرك ة السیاسیة ، إال أنن ي دراسة التنمی ة ف داخل المنھجی دد الم ن تع ى وبالرغم م ذه عل تنا ھ ي دراس ز ف

  .المدخل القانوني  ، المدخل الجدلي المادي ، و المدخل الوظیفي البنائي : األھم منھا وھي 

  :المدخـــــــــــــل القانونــــي   -1

ق  ذي تنطل ة ، ال یكیة التقلیدی داخل الكالس ن الم یة م ة السیاس ات التنمی ي دراس ـانوني ف دخل القـ ر الم یعتب

د و تحلیالتھ من  ن القواع ن نسق م ارة ع ا أن النظام السیاسي العصري المتطور عب مقولة أساسیة مؤداھ

ردة  ة و المج ة العام اییر القانونی یم و المع ن . الق ة م ا منظوم ا و حمایتھ ا و تعمیقھ ى تطبیقھ وم عل تق

راد من جھاز ا المؤسسات و الھیئات السیاسیة الرسمیة ، التي تتمتع بسلطة القھر و اإلكراه لكل لدولة و األف

ام . على حد سواء  ي قی ومعنى ھذا أن جوھر التنمیة السیاسیة حسب ھذا المدخل إنما یتمثل بشكل أساسي ف

ة  ة القانونی انون ، و یخضع الحاكم و ”legal state “ الدول ا للق ة فیھ ات الحاكم ي تخضع الھیئ ك الت تل

یادة المحكوم لقواعد قانونیة معروفة سلفا ، و بذلك تتحدد مرا ون الس كزھم القانونیة على نحو واضح ، وتك

  .3والكلمة العلیا في الجماعة للقانون ولیس إلرادة الحاكم 

م       ن ث د ، وم اییر الضوابط و القواع ن المع باإلضافة إلى أن مدخل القانوني یفترض وجود مجموعة م

اك  رق و االنتھ ابق أو الخ رعیة و التط ار الش الل معی ن خ واھر م ك الظ تخدم تل دخل . یس الي فالم و بالت
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انون  ا للق و إال خرق ا ھ ي و اإلداري م ر الفساد السیاس انوني یعتب ذ.  الق د ھ ا یعتم فة كم ى فلس دخل عل ا الم

  :1اآللــیة الرسمیة في إدارة التنمیة و التي یترتب علیھا مجموعة من األسس أھمھا 

  .الھیكل التنظیمي الرسمي ھو اإلطار الذي تتم فیھ العالقات الوظیفیة داخل األجھزة اإلداریة  – 1

  اإلداریة التنظیم الرسمي البد و أن یحكم العالقات الغیر رسمیة داخل األجھزة  -2

أن تتم وفق التسلسل اإلداري داخل وحدات  ءتخاذ القرارات مسؤولیة المستویات اإلداریة العلیا و البدإ – 3

  .الجھاز اإلداري 

ا – 4 دارھا و تطویرھ ة و إص إنفراد السلطة أو األجھزة التشریعیة بمھمة تحدید و صیاغة السیاسیات العام

  .    2ت العامة و مؤسسات الخدمة المدنیة أي صالحیة في ذلك و تعدیلھا ، دون أن یكون لدى المنظما

د      وعلى الرغم من أھمیة المدخل القانوني و ما یمكن أن یقدمھ للباحث من فوائد إال أنھ یظل یشوبھ العدی

ة  ى األطر المعیاری ا یركز عل ع ، كم ن جمی ى اإلحاطة بالظاھرة م دخل قاصر عل من النقائص ، فھذا الم

ھ  الشكلیة و ذا إھمال أثیر ، و ك ر ت د تكون أكث ا ق ن أنھ یھمل العملیات و األنشطة غیر رسمیة على الرغم م

اھرة ،  افي للظ اریخي و الثق یاق الت ادیة و الس ة و االقتص اع االجتماعی ة كاألوض ر قانونی ارات غی لإلعتب

  3فضال عن تضییقھ لحیز الدراسة حینما یحصر موضوعھا في الدولة و أجھزتھا الرسمیة 

ا  ة فإنھ ي الدول میة ف ات الرس را بالمؤسس ا كبی ولي إھتمام ت ت انوني و إن كان دخل الق یالت الم ا أن تحل كم

ةإتقتصرعادة على وصف ھذه المؤسسات ، دون  ي كیفی ذكر بالبحث ف ام ی وظیفي  ھتم ا ال ا . أدائھ ن ھن وم

  4كي متفــــاعل كان التركیز أساسا على الجوانب الشكلیة للنظام السیاسي و لیس ككیان دینام

  المدخــــل الجدلــــي المــــادي   -2

ات  ادیة و العالق اع االقتص س األوض اء یعك ھ بن ي أن ام السیاس ـادي النظ ـي المـ دخل الجدلـ ر الم یعتب

ع  ي المجتم ة . االجتماعیة السائدة ف ـالح الطبق ذا النظام مصــ س ھ ا حین یعك ون النظام السیاسي نامی ویك

ة المجت ة إلقام ـة التاریخی ل الرسالـ دیرة بعم دھا الج د وح ي تع ـالیة الت ع العمـ م المجتم تراكي ، ث ع اإلش م

الشیوعي  و ذلك اتساقا مع ما یقتضي بھ التحلیل المادي للتاریخ ، وما ینطوي عن ذلك من تبلور للمصالح 

دام الصراع  ي و احت وعي الطبق و ال االجتماعیة و االقتصادیة للطبقات المختلفة ، وما ینجم عن ذلك من نم
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ة ، ة العمالی ار للطبق ات ، وانتص ین الطبق ا  ب س نمط ة ، تعك ة حقیقی ة دیموقراطی اس دول ذا األس ى ھ و عل

اھیر ،  ن الجم ة الساحقة م ة الغالبی ازات ، ھو دیمقراطی ن اإلنجاز و اإلمتی ة م دیمقراطیا على درجة عالی

ن الذین یملكون بالفعل جمیع وسائل اإل نھم م ي تمك اج الت ون إنت م یتول م فھ ن ث بالد ، وم دارة اقتصادیات ال

  1بالفعل ، ویدیرون شؤون حیاتھا االقتصادیة ، و السیاسیة و الثقافیة د الحكم الب

یواجھ المدخل الجدلي المادي إنتقادا أساسیا مؤداه أن تركیزه على العامل االقتصادي المادي ھو أساس      

دود  ى تصور ضیق و مح ا ینطوي عل ي ، إنم ب الطبق ایز و الترتی دیدة  ،التم ة ش ى نظرة أحادی وم عل ویق

ل اإلا ل العوام ادي ، ویھم ل االقتص ة العام رف بفاعلی یط ، یعت ذه لتبس دو ھ ث تب ا ، بحی ة و غیرھ جتماعی

  .العوامل و كأنھا مجرد ظواھر إضافیة أو متغیرات تابعة ال تأثیر لھا 

ن       اج م ى وسائل اإلنت ة ، وسیطرتھا عل ة العامل ى الطبق كما أن الجزم بأن إنتقال السلطة من السلطة إل

شأنھ أن یحقق التنمیة السیاسیة في المجتمع ، ال یعني بالضرورة تطویر بنیة النظام السیاسي ووظائفھ ، بل 

یطرة اإل لطة السیاسیة و الس ال الس و إنتق ھ ھ ب علی ھ و یترت ا یعنی ى كل م ة إل ن طبق ت م د إنتقل قتصادیة ق

ن مصال ره ع ق أخرى ، كما أن إرتباط النظام السیاسي بطبقة معینة وتعبی ا ال یتف ة دون غیرھ ذه الطبق ح ھ

ار  و المعی ار عنصر اإلنجاز ھ ن إعتب ھ م وم علی ا تق ة السیاسیة ، وم ة للتطور و التنمی اییر الحدیث مع المع

  2الحقیقي لقیاس درجة تنمیة أو تخلق النظام السیـــاسي 

  :المدخــــــل الوظیفي  البنائــي   -3

 السیاسیة، للتنمیة تحلیلھا في الوظیفي، والبنیوي النظامي المدخلین، بین كبیر وتشابھ وثیقة عالقة توجد

 .السیاسي النظام وتحلیل دراسة على اعتمد كالھما حیث

 دفیدو   استون دفید،   ألموند الیغابر ، لیفي ماریون  ،تلكوت  بارسونر  :نذكر المدخل ھذا رواد ومن

 -المخرجات – المدخالت:  وھي السیاسي  للنظام دراستھم في المفاھیم من بمجموعة استعانوا ولقد ،  أبتر

 الخارجي محیطھ مع السیاسي النظام یتفاعل خاللھا من والتي السوداء العلبة -العكسیة التغذیة – التحویل

  3ووظائفھ  قدراتھ خالل من ذلك ویتم واالستقرار، االستمرار تحقیق أجل من وعطاء، أخذ

ن      یالتھم م ي تحل اه ف ذا االتج حاب ھ ق أص ي إوینطل ل ف راض  یتمث قا إفت ع نس ار المجتم ا إعتب جتماعی

مترابطا داخلیا ینجز كل جزء من أجزائھ أو مكون من مكوناتھ وظیفة محددة ، بحیث أن كل خلل أو تغییر 

ا  ا یشیر ھن ادل في وظیفة إحدى مكوناتھ ینجر عنھ تغییر في باقي أجزاء النسق ، وھو م أثیر المتب ى الت إل
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ي  ذي یشملھا  و یساعد ف ي إطار النسق ال ا ف د تكاملھ ى نحو یؤك ا اآلخر عل دل كل منھم ا یع بینھما ، كم

ة  ق درجة عالی رة و تحقی الوقت نفسھ  على تثبیت النسق و یوسع نطاقھ ، كذلك التكیف مع الظروف المتغی

  1ستمرار مكوناتھ في أداء وظیفتھا و أدوارھا إھ و من التوازن و التكامل  ، وبالتالي الحفاظ علــى بقائ

ى      وم عل اول إمن ھذا المنطلق فإن المدخل البنائي الوظیفي یق ي تن ة الشمولیة ف ستخدام النظرة اإلجمالی

ة  ا كمنظوم دات و إنم األبنیة االجتماعیة ، بحیث ال ینظر إلیھا كتجمعات من األفراد أو العناصر ، أو الوح

ستبدال و التغییر متفاعلة مع عناصر أخرى ف من عناصر موحدة القیاس أو مستویات قابلة لإلكاملة ، تتأل

ا لإل ة أیض ن قابل وانین یمك د و ق ى قواع ة ، وعل امالت منظم ا بمع ل بینھم تم التفاع ر ، وی تبدال و التغیی س

یالتھم لقضیة ا ي تحل ون ف ائیون الوظیفی ق البن ذا و ینطل ن تكرارھا و السیطرة علیھا ، ھ ة السیاسیة م لتنمی

زة إ نفس الخصائص السیاسیة الممی م ب ذي یتس ك النظام ال امي ھو ذل فتراض مؤداه أن النظام السیاسي الن

نح النظام  ي تم ة الت ات الوظیفی ة والمتطلب للمجتمع الصناعي الحدیث ، و المتمثلة في توفر المقومات البنائی

ا ة السیاسي القدرة على التفاعل و التكیف مع المعطی ن جھ ذا م ة  ھ ة و الخارجی ة الداخلی دیات البیئ ت و تح

ة إضمن بقاءه و تومن جھة أخرى  اط معین وفر أنم ذا یقتضي بالضرورة ت ستمراره في أدائھ لوظائفھ ، وھ

ة األداء  اءة و فاعلی درة و كف امي ق ن تن ال ع ورة فض یة المتط یم السیاس ات و الق ات و المؤسس ن العملی م

  2بذاتھالوظیفي للنظام السیاسي 

ة      ة التنمی د دراس ة عن ا مھم ائف یعتبرونھ الث وظ اك ث وظیفي أن ھن ائي ال دخل البن ار الم ذكر أنص وی

  :السیاسیة ، وھذه الوظائف ھي 

  :قدرات النظام السیاسي  -1

بمجموعة من القدرات األساسیة ، و إن  ألموند غابرئیلیتمیز المدخل الوظیفي البنائي خاصة مع تحلیالت 

ى آخر إكانت ثمة  ت إل ختالفات نسبیة في كفاءة و فاعلیة ھذه القدرات من نظام سیاسي إلى آخر ، ومن وق

ي  یة ھ درات رئیس س ق ي خم درات ف ذه الق ل ھ د ، و تتمث ي الواح ام السیاس ل النظ ا داخ درة : ، و أیض الق

  3درة التوزیعیة ، والقدرة الرمزیة ، و القدرة اإلستجابیةاإلستخراجیة ، القدرة التنظیمیة ، الق
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وارد : القدرة اإلستخراجیة  –أ  ك الم ة و تحری ي إستخراج و تعبئ وتشیر إلى مدى كفاءة النظام السیاسي ف

ى  ف أساسا عل ذا یتوق ة ، و ھ المادیة و البشریة المحیطة بھ و المتاحة لھ في كل من البیئة المحلیة و الدولی

  1ھا التي یتمتع النظام السیاسي ب) التأییـــــد(حجم الموارد البشریة و المـــادیة و المعنویة 

ة  –ب  درة التنظیمی ات :الق راد و الجماع لوك األف ى س ة عل ي للرقاب ام السیاس ة النظ ى ممارس یر إل و تش

ا . الخاضعة للنظام  أثیره علیھ وذه و ت ة و فرض نف ھ الدولی ي بیئت ل النظام ف دار تغلغ ى مق و . باإلضافة إل

ویح تعتمد ھذه القدرة أساسا على إستخدام راه  أو التل درة أساسیة بإستخدام اإلك ر ق ذلك تعتب ادي ، ھي ل الم

نظم اإل ن ال ره م ن غی ھ ع زة ل ي ،وممی رى للنظام السیاس ة األخ دت .جتماعی ا تع درة إذا م ذه الق ر أن ھ غی

  2حدودھا المشروعة ، فإنھا ستصبح أداة قمع تحرم الحقوق و الحریات العامة

افع وتشیر إلى مدى قدرة النظام السیاسي في : القدرة التوزیعیة  –ج  وارد و المن یم و الم خ ... توزیع الق ال

بین األفراد و الجماعات ، و یمكن قیاس ھذه القدرة على أساس أھمیة األشیاء الموزعة و على قدرة النظام 

  3في الرد على الطلبات الوافدة 

تجابیة  –د  درة االس ة ،: الق ة والدولی ام المحلی دخالت النظ ین م ة ب ى العالق درة إل ذه الق یر ھ ین  وتش وب

ن  رة م ن ظروف واألوضاع المتغی در ع ا یص ى اإلستجابة لكل م مخرجاتھ ، ومدى قدرة النظام نفسھ عل

مدخالت جدیدة تقتضي قرارات و سیاسیات مالئمة ، و ھذا من خالل العملیة اإلداریة ، تم التغذیة العاكسة 

  .أو الراجعة 

ـ  ة  -ھ درة الرمزی ل :الق ى داخ ي إل ام السیاس ي النظ رة ف وز المؤش دفق الرم دل ت دى و مع ا م د بھ ویقص

و تتضمن ھذه الرموز كل ما تبدیھ الصفوة الحاكمة من تأكید على . المجتمع و البیئة الدولیة على حد سواء 

ومي و المناسب التراث الق ام ب ة القیم التي من شأنھا إثارة حماس الجماھیر ، و مـــا تبدیھ من إھتم ات الوطنی

داث ،  ن المناسبات و األح ، أو ما یصدر عنھا من خطب و تصریحات في أوقات األزمات إلى غیر ذلك م

  . 4حتیاطي التأیید في المجتمع إو یمكن بواسطتھا تعبئة و تحریك 

رارات : وظائف التحویــل /  2 و یقصد بھا دراسة كیفیة تحویل مدخالت النظام إلى مخرجات تتخذ شكل ق

ن المصالح : و تتمثل ھذه الوظائف في ستة عملیات رئیسیة ھي. یاسات و إجراءات تنفیذیة و س ر ع التعبی
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م الفصل  ، وتجمیعھا ، و صنع القواعد ، و تطبیقھا ، ثم الفصل في المنازعات وفقا للقواعد ، و تطبیقھا ، ث

  في المنازعات وفقا للقواعد ، و أخیرا االتصال السیاسي  

ف : كیف و الحفاظ على النظام وظائف الت/  3 ن التكی ھ م د ل ھ و إستمراره الب ى بقائ لكي یحافظ النظام عل

نظم اإل ة مع التغیرات الواردة من بیئتھ أو من البیئة المحیطة بھ ، وھو في ذلك شأنھ شأن مختلف ال جتماعی

   1سیلتھ في ذلك ھي التنشئة السیاسیة و التجنید السیاسيواألخرى و

ن اإلواجھ ھذا       ى وظائف النظام المدخل مجموعة م دخل ركز عل ذا الم ادات تمحورت حول أن ھ نتق

ن  ذلك یمك ة السیاسیة و ب دوث التنمی ة ح ر ، أو كیفی ة التغیی ل عملی اره إطارا إالسیاسي و أھمل أو أغف عتب

ل البیانـ ھ و أغف د ذات ي ح ة ف دخل غای بح الم ذلك أص ا وب ا تجریبی ار أو نموذج ھ إط ر من ا أكث ـات و نظری ـ

  .2الواقع

  مؤشرات التنمیة السیاسیة وأسس تفعیلھا: ثالثا 

ة السیاسیة  رى أن تنمی ن ی اك م ى آخر فھن تتعدد و تتشابك مؤشرات التنمیة السیاسیة وتختلف من باحث إل

ة السیاسیة ھي  رى أن التنمی ن ی اك م ھي الدیمقراطیة و المشاركة السیاسیة و الشرعیة و االستقرار و ھن

كما نجد من . قتصادیة جدیدة و ضمان المشاركةإظام على تحقیق العدالة االجتماعیة  و بناء ھیاكل قدرة الن

ة  رعیة ، أزم ة الش ي أزم ات ھ ن األزم ة م اوز مجموع ة السیاسیة بتج رات التنمی ط مؤش ن رب احثین م الب

ذه المشاركة السیاسیة ، أزمة التوزیع ، أزمة التغلغل ، أزمة الھویة ،وھي المؤشرات ال ي ھ تي سنعتمدھا ف

ل الدراسة نظرا إل تفاق معظم الباحثین علیھا من جھة ومن جھة ثانیة نظرا لمناسبتھا مع موضوعنا ، وتتمث

  :مؤشرات التنمیة السیاسیة في ما یلي 

ث ،  : أزمة الھویـــــــــــــة  -1 الم الثال تعني أزمة الھویة أن الوالء السیاسي للفرد داخل كثیر من دول الع

ة  ى حكوم ذي یتجھ إل د ، ال والء السیاسي الموح اء ال ذلك انتف إنما یتجھ إلى جماعتھ العرقیة أو األولیة ، وب

اب فكرة ى غی ذا راجع إل د ، وھ ین  قومیة واحدة ، وبالتالي تعدد الوالءات داخل المجتمع الواح ة ب المواطن

  :ـأثیر العوامل التالیة  تأفراد الجماعات المشكلة للمجتمع ، تحت 

ي  –أ  این العرق بب  :التب ا إبس ي خلفھ حنات الت ى الش افة إل ات ، إض دد اللغ ة ، وتع ة الجغرافی اع الرقع تس

  .المعبرة عن مجتمع واحد " نحن"نفصال بمعنى غیاب لفظة ستعمار المطالبة باإلاإل
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ف -ب ادي  التخل اري و االقتص ى  :الحض ین إل ض المثقف وة بع ن دع اج ع و نت اري فھ ف الحض ا التخل أم

ع التخلي عن ثقافتھم و قیم و التمسك بقیم الغرب ، في التخلف اإل قتصادي فھو نتاج عن فقدان أفراد المجتم

  .ستجابة لطلباتھم المتخلف ، الثقة في النظام السیاسي القائم لعدم قدرتھ على الرد و اإل

ة : إذ عادة ما تنقسم ھذه المجتمعات إلى طبقتین  :التفاوت الطبقي في المجتمع  -ج ل القل ة و تمث طبقة مالك

  .1ختفاء الطبقة الوسطى إو األخرى تمثل األغلبیة و ھي الساخطة على النظام و بالتالي 

حاكم في أن یحكمھم جوھر الشرعیة ھو قبول األغلبیة العظمى من المحكومین لحق ال :أزمة الشرعیة  -2

  .، وأن یمارس السلطة بما في ذلك استخدام القوة 

ر       ول المفك ا یق ة كم د ومفھوم الشرعیة یتقابل مع مفھوم البیعة في التراث العربي اإلسالمي ، فالبیع عب

لم إ:" الرحمان ابن خلدون ھ یس ى أن ره عل د أمی ایع یعاھ علم أن البیعة ھي العھد على الطاعة ، كأن المب

ر  ھ من األم ھ ب ا یكلف ھ فیم ك ، ویطیع لھ النظر في أمر نفسھ و أمر المسلمین ال ینازعھ في شيء من ذل

ره  ط  و المك ى المنش رى  "2عل ر، وی اكس فیب ن :" م ر م د أو أكث ن واح تمد م ن أن تس رعیة یمك أن الش

  .التقالید ، الزعامة الملھمة ، العقالنیة : ر ثالثة و ھي مصاد

ادة إوعلیھ فأزمة الشرعیة تعني      ك القی فتقار القیادة السیاسیة إلى رضى الجماھیر ، ورغم ذلك تستمر تل

ة شرعیا ، إضافة في الحكم و إصدار مخرجات س رد عإیاسیة غیر مقبول ى العجز لل دة لل ات الواف ى الطلب

ا  رعیة كونھ ر للش ات تفتق ا أن المؤسس ا ،كم ة إإلیھ ي الحقب ة ف ت قائم ي كان یة الت ات السیاس داد للمؤسس مت

  .3ستقالل ستعماریة ، وھي بذلك ال تتالءم مع البیئة و ظروف البلد بعد اإلاإل

ـاركة  -3 ة المشــ م جو :أزم دى أھ ا إح بق و ذكرن ا س یة  كم اركة السیاس یة و إن المش ة السیاس ب التنمی ان

ث  الم الثال ي الع بالتالي فإن غیابھا أو عدم فعالیتھا یؤدي حتما إلى خلل في عملیة التنمیة السیاسیة خاصة ف

ھ تضییق . ن ل ر یمك والمشاركة السیاسیة تتحدد أو یمكن قیاسھا وفق النظام السیاسي السائد إذ أن ھذا األخی

اما غیر دیمقراطي كما یمكن لھ فسح المجال لكل األطراف النشطة فرص المشاركة السیاسیة ، إذا كان نظ

ع  ي المجتم دني ( ف ع الم زاب السیاسیة ، مؤسسات المجتم ي ...) األح ة للمشاركة ف فة عام أو الشعب بص

ن خالل اإل رارات م ات صیاغة وتنفیذ الق ا ... نتخاب ان النظام دیمقراطی ا إذا ك ة م ي حال ذا ف ن . وھ ن م لك

ة و المشاركة السیاسیة ، الواضح في دو ن الدیمقراطی ر م ذا المستوى األخی رق لھ م ت ل العالم الثالث أنھا ل

                                                             
  20مرجع سابق ،صالتخلف السياسي و غايات التنمية السياسية ،  أمحد وهبان ، -1
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ذا راجع إل ي المشاركة السیاسیة ، وھ ة ف ن أزم اني م ذلك فھي تع وات اإلول دام قن ین نع تصال السیاسي ب

  . 1الحكام و المحكومین

اط یقصد بالتغلغل ، التواجد الفعال للحكومة المركزیة على سائر أرجاء اإل :أزمة التغلغل  -4 ذي ین یم ال قل

  .ویتحدد أو یقاس تغلغل الحكومة من خالل بعدین . بھا ممارسة سلطتھا داخلھ 

راه  قلیم و رعایاھا حتى وإن اقتضى األمر اإلھو المقدرة على التغلغل داخل اإل: البعد األول  لتجاء إلى اإلك

  .لمادي بغض النظر عن رضاھم ا

و ھو مقدرة الحكومة المركزیة على التحكم في توجھات و میول المحكومین من حیث سریان  :البعد الثاني

  .قوانینھا وفق رضاھم ، دون الحاجة إلى القوة 

ي التغل" أزمة إدارة " كما یشار إلى ھذه األزمة بأنھا  ي و تنصب مدى كفاءة الجھاز اإلداري للدولة ف غل ف

  أجزاء المجتمع المختلفة 

وارد اإل :أزمة التوزیع  – 5 ع الم دم المساواة و تعني وجود إختالل في توزی ھ ع ب علی ا یترت قتصادیة مم

ث  ن حی ي م ام السیاس دد النظ ذا یھ ع و ھ ل المجتم ي داخ اوت طبق ق تف تمراره و إخل ذا إس تقراره ، وھ س

ان اإل ختالل في التوزیع إما یكون ناتج عن ندرة أواإل الي فالحرم ع ، وبالت ي التوزی ة ف قتصادي عدم العدال

ة  دم العدال ن ع اتج ع ف الن ث مظاھر السخط و العن الم الثال ا شھدت دول الع را م ف ، وكثی ى العن یؤدي إل

  .2قتصادي والحرمان اإل

دو لوسیان بايمن خالل ھذه األزمات یرى        ب  غبریال ألمون ة السیاسیة  یجب التغل ق التنمی أن لتحقی

 وحل ھذه األزمات المرتبطة بالتخلف السیاسي ، وبالتالي التوجھ إلى الحداثة و التنمیة السیاسیة 
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 تمھید 
 
 

احثین من العدید ھتمإ الثمانینات أواخر الجزائر عرفتھا التي الدیمقراطي التحول موجة بدایة مع د الب  برص

ن الظاھرة ھذه تحلیل و با حیث م ا و ابھأس ویم و اتھآلی ا تق دأ و ، اتھمخرج م في  ب ك خض دیث ذل ن الح  ع

 فضال ، الناجح الدیمقراطي التحول عملیة في مھم كمؤشر ؛ الجزائر في " المدني تمعلمجا " مفھوم أھمیة

ر المدني تمعلمجا ھذا وجود فإن ، ذلك عن یا ضمانا أعتب ة تماسك و الستمرار أساس ة و الدیمقراطی  ترقی

ا التي للوظائف نظرا ممارستھا ورة و الضغوط ممارسة في یؤدیھ د بل ة قواع ة مساعدة عام  في للحكوم

 . السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة المیادین مختلف في العامة المصلحة تحقیق و المواطنین خدمة

ذا في و      د ومع ، السیاق ھ ام تزای وم االھتم علمجا " بمفھ دني تم ر في " الم إن ، الجزائ  الدراسة ف

 و ، الجزائریة الدساتیر في المدني تمعلمجا یحتلھا التي القانونیة المكانة تحدید إلى الفصل ھذا في ستتطرق

ن المدني تمعلمجا لمنظمات القانونیة التمثیالت تحدید ة و التشریعیة النصوص خالل م  كمؤشر ، القانونی

 . فاعلیتھ و حركیتھ مستوى بتحدید سیسمح مما ؛ فیھا یتحرك التي الفضاءات لفھم

دني للمجتمع األساسیة البنیة تحدید أیضا سیتم       ھ و الم د و ھیكلت ھ تحدی ھ و مكونات  ، األساسیة تنظیمات

ا ة یسمح مم دى بمعرف دد م وع و التع ذي التنظیم مستوى و التن ز ال ھ تتمی ات ب علمجا مكون دني تم  و الم

 . الجزائر في تنظیماتھ

 و ستقاللیةاإل إشكالیة في البحث ظل في المدني تمعلمجا تطور لداللة المرجعي اإلطار تحدید عتباراتوإل

ة وفق السلطة و المدني تمعلمجا بین العالقة دراسة ثالث كمعطى سیتم ، السیاسي التوظیف  التفاعل معادل

ى اإلجابة إطار في المتبادل، ة حول التساؤل عل ة طبیع ة العالق ین القائم علمجا ب دني تم  في السلطة و الم

علمجا منظمات على العالقة ھذه نعكستإ كیف و الجزائر دني تم  ظل في خاصة باالیجاب أو بالسلب الم

دة التحوالت و التطورات إطار في البنیة ھذه في التطور عوامل تحدید مع ، ؟ األزمة  فرضت التي الجدی

 . دولیا و إقلیمیا نفسھا
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  واقع المجتمع المدني في الجزائر: المبحث األول 

ة ، و  ن جھ اریخي م ث النشأة و التطور الت ن حی ر م ي الجزائ دني ف ع الم سنتناول في ھذا المبحث المجتم

ع  دني و المجتم ع الم اء الضوء حول إشكالیة المجتم ى إلق ري ، إضافة إل دني الجزائ ع الم مكونات المجتم

  المدني في الدول العربیة عامة  و في الجزائر خاصة  

 الجزائر في المدني المجتمع لتطور التاریخیة المراحل :أوال

  :الفرنسي االحتالل قبل المدني للمجتمع السوسیولوجیة المالمح 1-

ات تشیر ة الكتاب د عرف الجزائري المجتمع أن التاریخی ن العدی ات م ةاإل التكوین ة جتماعی  ذات التقلیدی

ا كالمساجد إفریقیا شمال إلى اإلسالم دخول منذ والمدنیة الدینیة المالمح اف،  والزوای  كانت والتي واألوق

راء التنوع بالغة أدوارا تؤدي ة الجوانب مختلف تشمل والث ة والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعی  والتعلیمی

ة التنظیمات بعض جانب إلى وغیرھا، والتشریعیة ل عرفت التي األھلی ى اإلسالم دخول قب ذه إل بالد ھ  ال

ا "التویزة"و "تاجماعت" مثل األمازیغیة المجتمعات لدى خاصة ن وغیرھ ة المؤسسات م  التي االجتماعی

اة سیر وتنظیم عام بشكل المجتمع تنمیة في المساھمة إلى والھادفة الطوعي بالطابع تتسم كانت ھ، الحی  فی

ذات على االعتماد قواعد إرساء في كبیر حد إلى وتسھم ى اللجوء دون المجتمع مشاكل وحل ال ة إل  الدول

رة صغیرة كل في المحلیة ومؤسساتھا م .وكبی ن ول ذه تك ة البنى ھ ة االجتماعی اء محكوم ي باالنتم  أو القبل

ا متطوع، أو راغب لكل متاحة كانت بل عام بشكل اإلرثي أو العشائري ا كم ع كانت أنھ  باستقاللیة تتمت

اة األوقاف وخراجات والصدقات التبرعات على تمویلھا في تعتمد حیث الدولة عن مادیة ا وھو...والزك  م

 .المدني الطابع یمنحھا

ذا      نمط ھ ن ال را نشاطا عرف المؤسسات م ة كبی ذ الجزائري المجتمع في واسعة وحركی  دخول من

ھ حیث البالد، ھذه إلى اإلسالم ا حمل أن لوبا إلیھ دا أس اة في جدی د الحی ى یعتم ادئ عل ة مب ة الحری  والعدال

دت إطارا اإلسالمي الدین یعتبر حیث المسؤولیة؛ وروح والمساواة ن تجس ھ م یم خالل ادئ ق  المجتمع ومب

دني ى الم ع أرض عل ل الواق ا أن قب المي الفكر یتناولھ ر، بالفلسفة الع د والتنظی ة مسؤولیة ألقى فق  رعای

ة المصالح ى العام أفراده ككل المجتمع عل ا ومؤسساتھ، ب ھ كم ة واجب حمل ة الرقاب  السیاسیة( العام

 بل التعبیر حریة بمنح اإلسالم یكتف ولم ،1المنكر عن والنھي بالمعروف األمر لمبدأ تطبیقا ) واالجتماعیة

ذ إذا المجتمع یأثم بحیث واجبا جعلھا ا اتخ لبیا موقف ن س ھ تحصل التي التجاوزات م ن فی ل م  السلطات قب

 المساواة، الحریة، العدالة، :ومنھا اإلسالم علیھا یقوم التي األخالقیة المنظومة إلى باإلضافة ھذا المختلفة،

 .المدني المجتمع علیھا یقوم التي القیم وھي الخ،...التكافل التعاون، التسامح، االختالف، حق التشاور،
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ة عن المستقلة والمؤسسات التنظیمات من العدید الجزائري المجتمع عرف وقد ھذا       ا الدول ى ومنھ  عل

ال سبیل ادة، ودور المساجد :المث اف، العب ات األوق اء جماعات والتجار، والصنائع الحرف نقاب  العلم

اء، وأھل والقضاة ارین، الشطار جماعات اإلفت ا الصوفیة، الطرق والعی ا الزوای  والمستشفیات، والتكای

ا ن وغیرھ اریخ كتب في وردت التي التنظیمات م ى تحمل كانت والتي اإلسالمي الت ا عل  شؤون عاتقھ

  رھا وغی واالجتماعیة الصحیة والرعایة والتعلیم التربیة

دبر مشاكلھ حل في نفسھ على یعتمد فاعال مدنیا مجتمعا بذلك مجسدة ، وره ویت ا أم ى حاجة دونم  عون إل

  .1الحكومة من

ة،غیر صورتھ في المدني المجتمع جسدت التي التنظیمات ھذه وجود من الرغم على ولكن       أن التقلیدی

 أخر مما كبیر، شكل في والدولة السیاسي والمجتمع األھلي المجتمع مع ومندمجة متمازجة كانت البنى ھذه

ق ین التفری ة المجتمع ب ن عشر، التاسع القرن منتصف حتى والدول ح ظھرت أی ة مالم بعض جنینی  ل

 في عودھا واشتد السیاسیة، الفكریة والصالونات والجمعیات الدوریات مثل الدولة عن المستقلة التنظیمات

 مجموعة لھ روج الذي األخیر ھذا ، الغربي بالنموذج متأثرة كلھا وھي الماضي، القرن من األولى العقود

ا، وانبھارھم الغربیة بالثقافة احتكاكھم خالل من العربیة النھضة رواد من كبیرة ى ودعوتھم بھ  إصالح إل

ى غربي وتطور حضارة من شاھدوه ما ضوء على مجتمعاتھم ة األصعدة مختلف عل ة االجتماعی  والثقافی

 .إلیھ یوحي ما إلى أشاروا أنھم غیر اصطالحا المدني المجتمع یذكروا لم وإن ... والسیاسیة

دافھا وتنوعت والتنظیمات الجمعیات تعددت وقد        ین ومساراتھا أھ ة األدب ب ا أوالسیاسة، والثقاف  كم

ن العثمانیة الدولة مارستھا التي للسیاسات نتیجة وذلك العشرین القرن مطلع منذ سیاسیة تعددیة عرفت  وم

ا ة أبرزھ دیدة المركزی اء استفزت التي التتریك وسیاسة الش ات أبن ددة القومی ة داخل المتع  لتشكیل الدول

 غیر والفوضى التخبط من حالة محلھ لتحل یتالشى التقلیدي المجتمع بدأ ھنا ومن .2وسریة علنیة تنظیمات

  .حدیثة بنیة یكتسب لم ولكنھ التقلیدیة بنیتھ المجتمع فقد حیث المعالم واضحة

 :الفرنسي حتاللاإل فترة خالل الجزائري المدني للمجتمع السوسیولوجیة األبعاد 2-

 الشعبیة والمقاومة االستعمار بظروف ارتبطت التي التحوالت من مرحلة الفرنسي االستعمار بدایة جسدت

ة الھویة طمس ومحاولة ري، للمجتمع الثقافی ا وھو الجزائ س م ى انعك دني المجتمع عل دي الم ذي التقلی  ال

د مثال التعلیم كان الفرنسي الغزو فقبل بالتدریج، تتالشى مؤسساتھ بدأت ى یعتم اف عل  النھوض في األوق

 اختفى أن إلى التعلیم ظل تقلص اإلسالمیة، األوقاف على أیدیھم المستعمرون وضع عندما ولذلك بمھمتھ،

ھ، دن، في خصوصا معظم ض في فقط محصورا وبقي الم ا المساجد بع ة والزوای اطق في القائم  المن

تم التي الرئیسیة المراكز ھي ، 1981 عام إلى الزوایا ظلت وقد والجبلیة، الجنوبیة ا ی یم فیھ  العربي التعل
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دیني، ان وال یم وك ا التعل الي إشراف تحت قائم ر االستعماریة السیطرة إن1 .أنفسھم األھ دت للجزائ  امت

 .…واجتماعیة وثقافیة اقتصادیة سیاسیة، من النواحي مجمل وشملت

 جانب من وخاصة الفرنسي للمستعمر كبیرا خضوعا الجزائر في المدني المجتمع عرف     

وانین، ر كانت إذ الق انون تعسف تحت تعیش الجزائ الي ق ذي األھ ان ال ریین یحرم ك ن الجزائ ع م  التمت

م تسمح التي األساسیة بالحریات وق بممارسة لھ ة، حق د المواطن ان وق انون ك رھم الفرنسي الق  مجرد یعتب

 دون والفنیة الثقافیة والنوادي الجمعیات حتى وال السیاسة وال والمدنیة الحریة ینشدوا أن یمكنھم وال رعایا

  2 .التعسفي القانون ھذا مالحقة

ات،(عشر التاسع القرن أواخر في الحدیثة المدنیة التشكیالت بعض ظھور من یمنع لم ذلك أن غیر  جمعی

 .الغالب في سري بشكل ذلك كان وإن )...أحزاب نوادي،

انون صدور إثر العشرین القرن أول منذ الجمعیات بتكوین إذنا الفرنسیة السلطات أعطت وقد       1901 ق

ذي د ال ة األساسي اإلطار یع ا في سواءا التنظیمات لكاف ذي مستعمراتھا، أو فرنس دد وال ة یح  إنشاء كیفی

انون وھو .الجمعیات وحل وتسییر ھ انتخب ق ا في علی نح 01/07/1901  في فرنس راد الحق یم  في لألف

دأ وموضح منظم بمثابة كان الشھیر القانون ھذا جمعیة، بتشكیل المجتمع ة لمب ات، حری د الجمعی  شرع وق

ات من معتبر عدد إنشاء على العمل في القانون ھذا على بناءا الجزائریون ة الجمعی داف لخدم ة؛ أھ  مختلف

دیة تأسست 1891 سنة ففي ر في الراش م 1899 سنة وفي العاصمة الجزائ وین ت رة تك اي صالح دائ  ب

ة الحركة وانتشرت بقسنطینة، ر أنحاء كل في بسرعة الجمعوی ة( الجزائ وم الودادی ة للعل  بخنشلة، الحدیث

 التوفیقیة بعنابة، التقدم نادي معسكر، في األخویة مجتمع بتلمسان، الجزائري الشباب ونادي

ال ( الصغیرة القرى في لتنتشر المدن إطار األحیان من كثیر في وتعّدت بالجزائر، ف، اإلتحاد : مث  بتیغنی

ا توزعت جدیدة أدوار و وظائف واكتسبت .)صھاریج بجمعة الصھاریجي والتقدم ین م ة ب ة، اجتماعی  ثقافی

 .3النوادي ھذه تنشیط على تعمل وسیاسیة، دینیة

ن والمتخرجین الفرنسیة بالجنسیة المتجنسین الجزائریین بعض الظاھر في الجمعیات ھذه ترأس وقد      م

 .مرسیلي الطیب .ود الصالح ومحمد التھامي بن بلقاسم.د أمثال الفرنسیة المدارس

اء ساھم أخرى جھة ومن .4باإلندماجیین المعروفین المثقفین أوساط في كان إذن الجمعیات فظھور      علم

ة في شاركوا حیث الجزائري الثقافي الفضاء بناء إعادة في العربیة للغة المتقنین العصر ذلك  التنشئة مھم

                                                             
  79ص ، 1995 اجلزائر، للمجاهد، الوطين املتحف منشورات ،الجزائر حول وأدبية تاريخية ودراسات محاضرات :بركات أنيسة  1
  313 ص ،)ت د( ،)ب د(اإلسالمي، املغرب دار ،5،جالثقافي الجزائر تاريخ :اهللا سعد القاسم أبو  2
   97شاوش اخوان جهيدة ، مرجع سابق ، ص   3
   314اهللا ، مرجع سابق ، ص  سعد القاسم أبو  4
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 كبیر بشكل فاعال عنصرا كانت التي .الثقافیة النوادي من العدید إنشاء خالل من وذلك الثقافیة، االجتماعیة

 .الوطنیة الحركة وتعمیق توسیع في

رة تلك في الجمعیات أن إلى تنبھ االستعمار أن غیر د الفت ن استفادت ق ا م انون مزای ن الق ة وم  التي الحری

ا ات، تشكیل في منحھ ذه الجمعی رة ھ ل الجزائري شكلھا في األخی ن صورة تمث وعي بعث صور م  ال

ق السبل بشتى یسعى مضطھد شعب عقلیة من النابع التحرري ذا .استقاللھ لتحقی د ولھ  السلطات قامت فق

ن تحد التي القیود من العدید بخلق االستعماریة ذه م ن المساحة ھ ة م ر .الحری ذه أن غی وانین ھ م الق ثن ل  ت

ریین ن الجزائ ة نشاطات وتمثلت الجمعوي، العمل ع ة الحرك ذاك الجمعوی دد في آن ن ع  الجوانب م

ة، االجتماعي التضامن صور وخاصة الجزائري المجتمع تقالید صمیم من تتأتى التي االجتماعیة  المختلف

ر .الریاضیة الممارسة وتشجیع التعلیم كنشر نبیلة أھدافا تحقق التي النشاطات بعض جانب إلى  كل أن غی

 .اإلسالمیة العربیة الجزائریة الشخصیة على والحفاظ الوطنیة الحركة إطار في یصب كان ھذا

دني المجتمع تنظیمات ازدھرت وقد      ابین الم المیتین، الحربین م ات في تكونت حیث الع ن الثالثینی  م

ا التي المختلفة الجمعیات من العدید العشرین القرن ات الغالب في كونتھ ن فئ د المجتمع م ا توج ا فیم  بینھ

ات ة عالق ل مؤسساتیة؛ أو مھنی ذ مث دماء التالمی دارس الق الي خاصة كانت التي للم ین باألھ  المحلی

 دراس عمر الباحث ذكر وقد 1.اإلسالمیة الریاضیة الجمعیات أیضا ظھرت الحقبة ھذه وفي ...أوالمعلمین

  :2 بینھا ومن السیاق ھذا في جمعیات عدة

 1912 المسلمین إفریقیا شمال طالب جمعیة :الطالبیة الجمعیات -

 :الریاضیة الجمعیات -

 1922  الجزائریین اإلخوة

 1927  الجزائریة اإلسالمیة المنتخبات فدیرالیة

 1921 الجزائر مولودیة فریق

 1923 الوطنیة

 1924 إفریقیا فریق

 1935 المسلم الریاضة إتحاد

 :الدینیة الجمعیات -

 1932 الھدایة

 1934 اإلصالح نادي

                                                             
 جامعة العلوم اإلنسانية، جملة ،والتنمية األمن تحقيق في مساهمتها ومدى تطورها وطبيعة نشأتها الجزائر في الجمعوية الحركة بوسنة، حممود 1

  134ص ، 2002 جوان ، 17 قسنطينة،العدد منتوري،
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  العربیة اللغة حیاة

 1938 التھذیب

 :االجتماعیة الجمعیات -

 1946 االجتماعي للتضامن اإلسالمي المعھد

 1947 القرآن وتعلیم اإلحسان جمعیة

 1947 المحافظین والتعلیم التربیة جمعیة

  )الوطنیة الحركة مناضلي تكوین مدرسة( الجزائریة اإلسالمیة الكشافة

ا دورا لعبت التي الجمعیات ھذه أبرز ومن     دا تاریخی ة" رائ اء جمعی  في أنشئت  التي "المسلمین العلم

 الخناق فرنسا تشدید ورغم الجزائر، احتالل عن قرن بمرور فرنسا احتفاالت على ردا وذلك ، 1931 سنة

 المسلمین العلماء جمعیة أن إال مصالحھا تعارض كانت التي والسیاسي االجتماعي التنظیم أشكال كل على

دة تحقق أن استطاعت العمل في وطریقتھا منھجیتھا بفضل ا مكاسب ع اظ منھ ن الجزائري الشعب إیق  م

باتھ ھ س ة ودعوت ھ للمطالب ة المھضومة، بحقوق دع ومقاوم ات الب ا تنشرھا كانت التي والخراف  الزوای

ا المنحرفة، وادي الصحف أنشأت كم دارس والن د والم ذ الطالب وأرسلت والمعاھ ى والتالمی  الخارج، إل

 ."1لغتنا والعربیة دیننا واإلسالم بالدنا الجزائر" ذلك في وشعارھا اإلدماج سیاسة بشدة وعارضت

ا ة، اإلسالمیة الكشافة برزت كم ة وإتحاد الجزائری ریین المسلمین الطلب ات الجزائ ة وجمعی دة محلی  عدی

ذه لعبت وقد .الكبرى المدن من عدد في خاصة تركزت ات ھ دفاع في مفصلیا دورا الجمعی ن ال ح ع  مالم

   .الطرق بشتى طمسھا االستعمار حاول التي المسلمة العربیة الوطنیة الشخصیة ومقومات

وعي بث في الجمعویة الحركة مجمل ساھمت فقد العموم وعلى      وطني ال ة وروح النضالي، ال  المقاوم

 كانت وقد والریاضیة، والفنیة الخیریة النشاطات غطاء تحت مستتر بشكل أو واضح بشكل سواء الوطنیة،

ة الشخصیة مسح المستعمر محاولة ضد الكفاح وسائل من وسیلة والفنیة الثقافیة الجمعیات  وخاصة الوطنی

 .اإلسالمیة الكشافة

ا      ى ظھرت كم ض الوجود إل ح ذات والمنظمات األحزاب بع ل السیاسي الملم م حزب مث  شمال نج

ى ظھرت التي المنظمات من وغیرھا الشعب، حزب إفریقیا، ة السیاسیة الساحة عل ة واالجتماعی  الجزائری

 ومحاولة المستعمرة الدولة مواجھة إلى أساسي بشكل موجھة جھودھا كانت والتي العشرین، القرن بدایات

ن التخفیف اة م ات معان ق نحو والسعي المقھورة، العریضة الشعبیة الفئ ورة تحقی د واالستقالل، الث  وق

ة مقومات على الحفاظ في كبیر بشكل التنظیمات ھذه أسھمت دعم األم افي والسیاسي االجتماعي وال  والثق

 .المستعمر ضد الكفاح في الشعبیة الجھود تعبئة في وكذا للمجتمع،
                                                             

 منتوري، جامعة اإلنسانية، العلوم جملة ،الوطنية الهوية على الحفاظ في الجزائريين المسلمين العلماء جمعية مساهمةعجايل،  كمال 1
  . 103 ص ، 2001 ديسمرب ،16 قسنطينة،العدد
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 كان 1930 سنة وبحلول األولى، العالمیة الحرب قبل السیاسي النضال بوادر ظھرت لقد     

ین أقصى من تقریبا، السیاسیة األحزاب أشكال كل للجزائر ى الیم رة وفي .الیسار أقصى إل د التي الفت  تمت

   .1العلماء وجمعیة الشعب وحزب اإلدماجیین في تتمثل اتجاھات ثالثة برزت العالمیتین الحربین بین

 السیاسیة الساحة انقسام إلى أدى الجزائر في اإلیدیولوجیة الھیمنة أجل من بینھا فیما الصراع أن غیر     

ى ارات ثالث إل ار :تی ار سیاسي، إصالحي تی ي، إصالحي تی ار دین وري وتی  أن والمالحظ .سیاسي ث

 أواخر في تكون فقد الثوري التیار أما الجزائریة الساحة في تواجدا والدیني السیاسي اإلصالحیین التیارین

ة أوساط في فرنسا في العشرینیات ة العمال اجرة، المغاربی ة الساحة في وجوده وفرض المھ  في الجزائری

 .الجزائریة الثورة اندالع بعد إال الجزائري الشعب بقومیة یعترف فلم الشیوعي الحزب أما .الثالثینیات

دني المجتمع إنتاج فھو ة الفرنسي الم ة الفرنسیة والجالی ر في المقیم م الجزائ ة انخراط رغ ة أقلی ن فاعل  م

 2.صفوفھ في الجزائریین

 المنظمات وظلت الوطنیة، للحركة موحدة قیادة سبیل في الممارسة المركزیة الضغوط أبدا تنجح ولم      

ارات تقلة السیاسیة والتی ن مس ددة تضامنیة شبكات وتطور متنوعا، ضغطا وتمارس بعضھا، ع  متع

 السوسیولوجیة والمعطیات األھداف تغیرت حیث . 31954 نوفمبر مطلع حتى الوضع ھذا وظل األشكال،

ارات تتنازعھا كانت التي والسیاسیة االسترتیجیة لألدوار توزیع إعادة إثرھا على تبلور التي  السیاسیة التی

 .الوطني التحریر جبھة اسمھا واحدة بوتقة في جمیعا لتنصھر الثالث، التقلیدیة

 للمناضلین إال مكانا تترك ولم المدني للمجتمع الكاملة الشبكة التحریر حرب حطمت لقد      

د المسلحین؛ ا في الحاج مصالي بقي فق اء فرنس دالع أثن ورة ان ة الث ة في التحریری ة عزل ن تام ھ ع  قاعدت

وطني التحریر جبھة وبرزت القدیمة المناضلة ومي كحزب ال أ ق ن نش ة الحرب أجل م ا .التحریری تج كم  ن

 التي الوطنیة، التحریر جبھة صلب في "المنتخبین جامعة"و العلماء وإدماج خضوع الحرب ھذه طول عن

ة ھذه .قیادتھا مستوى في مقسمة بقائھا مع مھیمنة سیاسیة حركة أصبحت وق سمحت التي ھي التجزئ  بتف

  زعیم وجود ومنعت العسكریین

ر مع یتماھون فالجزائریون ...المغرب في الخامس محمد والسلطان تونس في كبورقیبة كارزماتي  الجزائ

انون ال وھم الجزائریین لدى محسوم الوطن إلى الجماعي واالنتماء زعمائھم، مع ال ھ یع اھو من  الحال كم

 .4 بربرا یكونوا أن قبل جزائریون بأنھم یشعرون البربر المناضلون وحتى مثال، اللیبیین إلى بالنسبة

                                                             
  185ص  سابق ، مرجع بركات، أنيسة  1
 العربي الوطن في المدني المجتمع" في ،العربي المغرب في اإلیدیولوجیة الھیمنة أجل من والصراع المدني المجتمع :الزغل القادر عبد 2

  445 ص ، العربیة، الوحدة دراسات مركز نظمھا التي الندوة ومناقشات بحوث "الدیمقراطیة تحقیق في ودوره
  6 ص ، 1997 بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار ،الناقص التحرير الجزائر:حيدوسي غازي 3
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ات عدة ظھور عرفت قد الفرنسي االحتالل المرحلة فإن العموم على       ة جمعی ن تقلیدی وع م وني، ن  كم

ة في  )مثال كالزوایا( ودیني إثني ى العشرین القرن بدای د وجھ عل دخلھا مجال واقتصر .التحدی ا ت  عموم

التویزة العامة المنفعة ذي التعاوني الخیري، األخالقي، النشاط على ثال، ك را م ا وكثی دت م  الرأسمالیة عم

دھا وترسیخ لمصالحھا خدمة استعمالھا أو الجمعیات ھذه تھمیش الى الكلونیالیة ا وبسط تواج ا .نفوذھ  تلتھ

ة، حضریة ،)أوروبیة /جزائریة( مختلطة نخبویة :الجمعیات من جدیدة أشكال ذاك بعد م واندماجی دھا ث  بع

ات ة جمعی ة جزائری ة أھلی ا مطالب د مضادة المسلمة بھویتھ  داخل وناضلت نشطت االستعماري، للتواج

ة الریاضیة الجمعیات ى والثقافی م تحولت .الخصوص وجھ عل ذه معظ ات ھ ى الجمعی ة إل ة حرك  اجتماعی

ا كرست االلتزام جھودھ دیولوجي، السیاسي بالنضال ب دریجیا أصبحت إذ واإلی درا ت را مص ل معتب  لتموی

ة وطني التحرر حرك ن ال ات األحزاب مختلف داخل سیاسیة وأطر عسكریین مناضلین م  والنقاب

 .1الجزائریة

د كان فقد والباحثین المؤرخین من كثیر رأي وحسب بأنھ القول یمكن أنھ والحقیقة        دني مجتمع یوج  م

ي، جزائري م حقیق ھ، ضعف رغ رة في إمكانیات ر االستعماریة الفت ھ أكث د من دون االستقالل؛ بع  وجود فب

ة حرة وإرادة للدولة التنظیمیة األطر عن االستقاللیة عنصر ن نابع راد م ویین األف ن ال الجمع دیث یمك  الح

ن دني؛ مجتمع ع بحكم م ة أن ف رة في كانت الدول ة الفت إن استعماري طابع ذات الكولونیالی ك ف  ساعد ذل

ریین ى الجزائ ات في االنتظام عل تقلة جمعی ة مس ن نابع ع كمجتمع وانشغالتھم طموحاتھم م  تحت واق

ل وفي .)الجزائریین للعمال العام اإلتحاد اإلسالمیة، الكشافة الجزائري، العلماء جمعیة( اإلستعمار ذه مث  ھ

  بالشعب خاصة وطنیة بطموحات یعني بالسیاسة، ملتبسا یكون أال الجمعوي للعمل یمكن ال الظروف

ذا .الجزائري ة كانت ولھ اء جمعی ریین العلم ة لمضایقات عرضة مثال الجزائ ن دائم  اإلدارة طرف م

ذا .اإلستعماریة دني المجتمع مؤسسات كانت وھك وفر الجزائري الم ى تت دني المجتمع مواصفات عل  الم

   .اإلستعمار تحت یرزح كان ككل الجزائري المجتمع أن رغم الحقیقي

ة السیاسیة الحركات أن لبیب الطاھر یقول        ة والنقابی د في كانت والفكری ر االستعمار عھ ا أكث  تنوع

اال، خیري طابع لھا أھلیة مؤسسات ھناك كانت كما ،...االستقالل بعد علیھ أصبحت مما ونشاطا ن إجم  لك

ذه مساھمة م التحرري العمل في الحركات ھ ن ل م-تك ا بحك ة -مرحلتھ ى قائم  المجتمع تطویر مطلب عل

دود في إال للحریات كفضاء المدني ا ح ھ یساعد م ن علی ة م ر مھم وطني التحری د ؛ 2"ال ود كانت فق  الجھ

 عن الحدیث التحرر حركات وأجلت الثقافیة، والھویة الحریة عن والدفاع باالستقالل المطالبة على مركزة

  .المنشود االستقالل مجتمع سمات

                                                             
لة اجلزائرية( إنسانيات جملة ،وآفاق واقع :الجزائر في الجارية اإلصالحات ظل في الجمعوية الظاهرة :دراس عمر 1  األنثروبولوجياوالعلوم يف ا

  . 71 ص ، 7001 ، 73 العدد ،)اجتماعية
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 :الواحد الحزب عھد في المدني المجتمع تشكل وعوامل المستقلة الجزائریة الدولة -3

 :أساسیة مراحل ثالث إلى تقسیمھا ویمكن

 :الستینیات فترة  -أ

 بھا، خاصة قانونیة منظومة لنفسھا تجعل ألن تؤھلھا لم صعبة أوضاعا االستقالل غداة الجزائر عرفت لقد

ل ساریة كانت التي الفرنسیة القوانین على أبقت ولھذا ى وعملت االستقالل قب ا، عل ا تبنیھ ا بم انون فیھ  ق

 .بالجمعیات الخاص 1901

ات تكوین لحریة الدولة ضمان على نص 1963 سنة للبالد دستور أول صدور وعند      ر  الجمعی  أن غی

ة ویحظر یعرقل كان  )مالحاك الحزب( الوطني التحریر جبھة حزب تقلة الشعبیة التنظیم أشكال كاف  المس

ة بالمجموعات الخاصة ة االجتماعی ة، نطاق خارج المختلف ر السیاسیة السلطة أن حیث الدول  نفسھا تعتب

ة وأي المجتمع لمصالح والشرعي الوحید الممثل وازي ذاتي تنظیم محاول افس أو م وم من ھ یق  المجتمع ب

دد أن على صراحة 1964 سنة األول مؤتمره في أكد وقد. 1شرسة حربا تواجھ یس األحزاب تع د في ل  ح

ة، وال للدیمقراطیة مقیاسا ذاتھ ا للحری دد أن كم ات تع ن النقاب ؤثر أن یمك ى ی ة المصلحة عل ال العام  .للعم

رعن الجھاز فإن لذلك اھیر طموحات المعب د الحزب ھو الجم درة یكسب وحتى الطلیعي، الواح ى الق  عل

ة اھیر تعبئ ھ ینبغي الجم أطیر علی ال، الفالحین، ت دماء النساء، الشباب، العم دین وق  منظمات في المجاھ

  ."توجیھاتھ ووفق وصایتھ تحت تعمل وجمعیات

ذه ونتیجة       ى تضیق كانت التي السیاسیة القناعة لھ ة عل ة، الحرك درت الجمعوی ة وزارة أص  الداخلی

ات فتح على الوالة تحث تعلیمات تتضمن 1964 مارس 02 في وزاریة تعلیمة ة خاصة تحقیق  حول ودقیق

ة معرفة بھدف نشاطھا، طبیعة كانت مھما بھا المصرح الجمعیات كل داف حقیق ا تسعى التي األھ  لتحقیقھ

ة الممارسة وبفعل .بھا تقوم التي واألنشطة ذه مضمون تحول اإلداری ة ھ ى التعلیم ة سلطة إل نح تقدیری  لم

 ."2الجمعیات إنشاء ترخیص

ة الحركة إخضاع ھو االنتكاسة ھذه عمق وما        ى الجمعوی ن مستویین إل ة؛ م ا الرقاب ل أوالھ  في تتمث

 واالقتصادیة االجتماعیة المصالح تمثیل مستوى على وثانیھا المنتخبة، المجالس إطار في السیاسیة الرقابة

ة لحزب تأثیرھا یخضع واجتماعیة مھنیة اتحادات إطار في المشروعة ر جبھ وطني التحری  في وظھر .ال

ذا ام االتحاد السیاق ھ ال الع ریین للعم وطني واالتحاد الجزائ ریین، للفالحین ال وطني واالتحاد الجزائ  ال

ذا للحزب نضالیة قاعدة التنظیمات ھذه كل وتمثل ...الجزائریة للشبیبة د ولھ  االشتراكي النظام انتھاج فبع

ادي ودوره الحزب أحادیة ظل في ذه أصبحت القی ات ھ ن والمنظمات الجمعی وى م ة الق ورة االجتماعی  للث

ق وھو المرسوم، الھدف لتحقیق لھ الطبیعي االمتداد وتعتبر الحزب، توجیھ تحت تعمل التي  التحول تحقی
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ود والفالحین العمال بین التحالف تعزیز وإن ،1 عنھا والدفاع االشتراكیة وبناء االجتماعي  والشباب والجن

 االشتراكیة، طریق في ثبات بكل التقدم من ویمكنھا تامة مناعة الثورة سیكسب الثوریة الوطنیة والعناصر

   .الطالئعي الحزب بقیادة التحالف ھذا وسیحصل

 تلك اعتبرت وإال الحزب رسمھ الذي الخط من الخروج لمحاولة مجال ھناك یكن لم وھكذا

ة نظام وضد الثورة ضد عمال المحاوالت ا الرسمي الدول ان مھم وع ك ھ النشاط ن ذا .ومبررات  یعني ال وھ

ا؛ الجمعیات وجود انعدام د تمام د ازدھرت فق ات االستقالل بع د جمعی  تكییف إعادة عمل، ورش( التعاض

 .2سنوات بضعة بعد تھاوت أنھا غیر )...شتى فعالیات إطالق أو األكواخ، مدن

دخل االستعمار سیطرة من الجزائري المجتمع خرج لقد       د، الحزب سیطرة في لی ذي الواح  سیطر ال

ة أو تنظیم أي إنشاء ومنع المدني المجتمع تنظیمات على وسیاسیا إیدیولوجیا ھ، مع تتماشى ال جمعی  مبادئ

ة السیاسة ظل في ولكن المدني المجتمع في التحكم استمر لقد ى تسعى التي الوطنی  البنى كل استیعاب إل

ادرة أو معارضة كل عن وتتحفظ وصایتھا تحت االجتماعیة تقلة، مب ة شعارات تحت مس دة الوطنی  والوح

ذه في الجمعیات إنشاء صعوبة في زاد وما .وغیرھا القومیة رة ھ ن الفت دم ھو أیضا نشاطھا وم  وجود ع

 3 بالجمعیات خاص جزائري تشریع أول إصدار تم أین 1971 غایة إلى وذلك للجمعیات، جزائري قانون

 :السبعینیات فترة - ب

 المؤسسات لمختلف واحتكارھا الدولة سیطرة أي المجتمع، دولنة بعملیة المرحلة ھذه اتسمت

 قھري وقانوني تشریعي جھاز خلق بواسطة وتأمیمھا االجتماعیة، التنشئة وفضاءات االقتصادیة والھیاكل

ایزي ة المحاوالت كل یبطل وتم ر التنظیمی د التي الرسمیة غی  المؤسساتي اإلطار خارج تنشط أن تری

 من الدولة موقف یوضح الذي 1971 فبرایر قانون صدور بعد  نھائیا ترسم اإلجراء ھذا .حدالوا والحزب

ات ة الجمعی ن الموازی ق ع اد فرض طری ة المزدوج االعتم ن الرسمیة والموافق والي طرف م  ال

 .4الوطني التحریر جبھة وحزب الدولة مؤسسات خارج تنشط أن تنوي جمعیة ألي ووزیرالداخلیة

دور       انون بص ات ق م 1971 سنة الجمعی دخول ت ة في ال دة مرحل ن جدی دني المجتمع سیرورة م  الم

ھ من تحدد وقد ، 1901 لسنة الشھیر الفرنسي القانون بأحكام العمل فیھا انتھى الجزائري ل شكل خالل  حق

ادة خاصة وصیاغتھ، األھلي العمل ة الم ھ الثانی د التي من ي العمل مجال تقی ة األھل زه حاسمة بطریق  وتمی

د لتشریع وتخضعھ ة للسلطات یخول وصارم قمعي جدی ة العام ر وجبھ وطني التحری ا ال ا حق  في مطلق

                                                             
   1976سنة  الوطين امليثاق عليه نص ما وهو  1
  21حيدوسي ، مرجع سابق ، ص  غازي  2
  1971 ديسمرب 3 يف املؤرخ 79/71 رقم األمر  3
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 الحصول ضرورة وھو ذلك لتحقیق خطیر سالح وجد ما وسرعان حلھا، أو جمعیة أي إنشاء على الموافقة

 .1األھلي العمل حقل من تشاء من استبعاد أو إبقاء السلطات على سھل مما مسبقة، موافقة على

ات إنشاء القانون ھذا ظل في تم وقد دة جمعی ات خاصة عدی ات الریاضیة الجمعی اء وجمعی ذ، أولی  التالمی

  .قلیلة كانت الشباب ورابطات والدینیة الخیریة الجمعیات أن غیر

 ، 2القانون إطار في وتمارس بھا معترف الجمعیات إنشاء حریة أن على نص 1976 دستور أن ومع       

ارات المساس شأنھا من جمعیة أي قیام یمنع ألنھ محدود، جد كان األمر ھذا تأثیر أن إال  السیاسیة باالختی

 المسبقة للموافقة یخضع الجمعیة مقر أو األساسي للقانون تعدیل أي وألن للبالد، واالجتماعیة واالقتصادیة

ى أبقى األمر ھذا فإن وبالتالي الموافقة، أعطت التي للجھة ات عل ة الجمعی یا تابع ا سیاس  للحزب واجتماعی

د ا الواح د مم ن یقی د الجمعوي، النشاط م ن ویح ة م ات حری اة في المشاركة في الجمعی ة الحی  االجتماعی

ن العدید لدى الواضح بالشلل بعد فیما تجلى ما وھو .واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة ات م ة الجمعی  الفاعل

ائز سابقة مراحل في كانت التي ة رك دني المجتمع في محوری ى الجزائري الم ة غرار عل اء جمعی  العلم

 .وغیرھا المسلمین

رة ھذه في الدولة عملت وقد       ى الفت ات إنشاء عل ة جمعی ا تابع ة في ونشرھا للحزب، أو لھ  أنحاء كاف

ة، المشروط غیر الدعم ھي الجمعیات ھذه أھداف كانت وقد مختلفة، مؤسسیة مستویات على الوطن  للدول

 ھذه .تشاء وأینما متى وجودھا إحكام سھولة وبالتالي ومراقبتھ المجتمع على لإلشراف فعالة أداة كانت كما

ا ووفرت الحزب داخل مھمة بمكانة حظیت الجماھیریة المنظمات ة وسائل لھ وارد مادی ة وم رة، مالی  كبی

ك دف وذل أداة استعمالھا بھ ادئ لنشر ك ار مب ورة وأفك اھیر أوساط في االشتراكیة الث ة الجم  التي بالكیفی

  .المجتمع شرائح مختلف یمس الجمعیات في التنوع ھذا أن نجد أننا إذ .بھا ویقتنعون یفھمونھا

 تھیئة على الجماھیریة المنظمات عمل ضرورة على نص الذي 1976 دستور إلى اإلشارة تجدر كما      

ات أوسع ق الشعب لفئ ات لتحقی ام كبری ة المھ ة واالقتصادیة االجتماعی ا تتوقف التي والثقافی ة علیھ  تنمی

 تبني خالل من االجتماعي الوجود وإضعاف المجتمع على الدولة ھیمنة تعكس الممارسات ھذه إن 3.البالد

 والمؤسسات الجمعیات إلى تبعاتھا امتدت إیدیولوجیة توجھات من طیاتھ في یحمل وما االشتراكي االختیار

دني للمجتمع الغرامشي التصور كبیر حد إلى المرحلة ھذه في ینطبق .المختلفة المدنیة ة كمجال الم  لھیمن

 المجتمع في وتحكم توجیھ كوسیلة الجمعویة المنظمات استخدمت حیث المجتمع، على نفوذھا وبسط الدولة

ن ق أجل م دیولوجیتھا وتجسید تحقی ا إی ا، ومختلف وتوجھاتھ ة اختیاراتھ اج إعادة وحاول ر نفسھا إنت  عب

 .المناسب المقاس على مدني مجتمع صناعة أو المدني المجتمع مؤسسات في التحكم
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 :1یلي ما 79/71 القانون خالل من الجمعیات میزت التي السمات أھم ومن      

ذي االشتراكي االختیار في االندماج سوى للجمعیات خیار فال للدولة اإلیدیولوجي الوالء - ھ ال ا اختارت  لھ

  .المھیمنة الدولة

ة - ى الحصول أي المسبقة الموافق ة عل ة السلطات وترخیص الموافق ل اإلداری دیم قب اد تق  تأسیس اعتم

 .أھدافھا حدود في نشاطاتھا مباشرة لھا یخول الذي الجمعیة

انون نص خالل من تتضح والتي االستثنائیة الحریة - ذي 79/71 الق دف وال ى یھ ة إل ة ھیمن ام الدول  وإحك

  .مسبقة بشروط إال الجمعیات إنشاء حریة من والحد وجودھا

ة أن أي ) المستمرة( الالحقة والمراقبة الحل سلطة  - ا الدول ة كل حل حق لھ ص تخالف جمعی انون ن  الق

 .الجمعیات ھذه نشاط على المستمرة المراقبة خالل من وھذا

ن أنشئ الذي الكبیر العدد وھو الجماھیریة المنظمات  - ات م ة الجمعی ة التابع ا الحزب أو للدول  أشرنا كم

ابقا س س ات تم ة الطبق ة االجتماعی ق المختلف ا وأطل ا علیھ م جمیع ات اس ة المنظم   الجماھیری

ORGANISATION DE MASSE ا ة :ومنھ ة المنظم دین الوطنی  اإلتحاد ، O.N.M للمجاھ

وطني وطني اإلتحاد ،. U.N.J.A الجزائري للشباب ال ات للنساء ال  اإلتحاد ،. U.N.F.A الجزائری

ال العام اإلتحاد ،. U.N.P.A الجزائریین للمزارعین الوطني ریین للعم ات ،. U.G.T.A الجزائ  وجمعی

 .الخ… والمھندسین الفنانین والمحامین، المحاربین كاتحادیات أخرى

 :الثمانینیات فترة -ج

 في السیما اإلستقالل، بعد فیما حقیقي جزائري مدني مجتمع عن الحدیث یمكن ال الواقع في

ة السیاسیة األحادیة مرحلة ة؛ والحزبی ك واإلیدیولوجی دى الحرة اإلرادة ووجود اإلستقاللیة شرط أن ذل  ل

ویین األعضاء م الجمع ن ل وفرا یك ة .مت ا فدول د م م اإلستقالل بع ن ل  شكل في وسطاء، بوجود تسمح تك

ة بھ تقوم ما مراقبة بوظیفة تقوم مدنیة بجمعیات ناھیك المواطنین، وبین بینھا مستقلة، جمعیات ا الدول  طبق

ة ددھا التي للوظیف ذه مونتسكیو ح ة كانت .المؤسسات لھ ة الدول ع، شرایین مختلف في متغلغل  المجتم

ق دولة كانت .سواھا وما واإلجتماعیة والدینیة والریاضیة والثقافیة والحزبیة منھا، اإلقتصادیة ا ینطب  علیھ

 التنظیمات مختلف فكانت .وشرایینھ مفاصیلھ مختلف في وتتحكم المجتمع تسیر الشمولیة، الدولة مفھوم

ال والنساء والكتاب واألطباء كالمھندسین المجتمع فئات بمختلف الخاصة السیاسي غیر الطابع ذات  والعم

ات دیمقراطي، نظام سیاق في تتأسس، أن باإلمكان كان والتي سواھا وما والفالحین ة، كجمعی  تشكل مدنی

 وبالتالي الواحد، للحزب تابعة جماھیریة منظمات األیام تلك في یسمى كان ما
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ذه تأطیر ومجرد الدولة لسلطة امتداد مجرد ات لھ ة الفئ ى اإلجتماعی ر أي دون یحول نحو عل  مستقل تعبی

  .لھا

 أثناء المدني المجتمع مؤسسات مواصفات فیھا تتوفر كانت التي الجمعویة التنظیمات بعض فإن وھكذا     

ام اإلتحاد مع مثال حدث كما األستقالل بعد فقدتھا اإلستعمار ال الع ریین للعم  اإلسالمیة الكشافة أو الجزائ

 1 للدولة آنذاك الممثل الواحد للحزب تابعة جماھیریة كمنظمات تعرف أصبحت ما بعد الجزائریة

     

 یزاحم نشاطا الجمعوي العمل اعتبار على تقوم كانت التي السیاسیة للسلطة القاصرة النظرة أدت لقد        

 الرسمیة تصوراتھا عن خروجھ وعدم اإلدارة لرقابة إخضاعھ وجوب وعلى اإلدارة، وامتیازات سلطات

 یضمن أن المعزول الفردي للجھد یمكن ال أنھ الحدیث التطور أبرز وقد .المدني المجتمع دور تھمیش إلى

ذه تسمح إیجابیة بصورة القانون إدخال وجب لذا االجتماعي، التطور ة الھیاكل لھ ن االجتماعی ات م  جمعی

 .2العامة المنفعة تحقیق في االجتماعیة وظیفتھا بأداء حكومیة، غیر ومنظمات ونقابات

اة وھشاشة إفقار القرار سلطة ومركزیة االحتكاریة اإلجراءات ھذه نتائج ومن        ة الحی ع الجمعوی  ومن

ات وسیطة ومؤسسات ھیاكل بروز ا كالجمعی ین الفجوة وسع مم ة ب الي والمجتمع الدول دث وبالت ك أح  ذل

ة في اتساعا تن الفوضویة واالحتجاجات االجتماعي السخط رقع ل والف ة نمو وتعطی ة الثقاف  الدیموقراطی

ة في والمشاركة ة الحرك ل .الجمعوی العكس ب إن ب ة المنظمات ف ى تحولت الجماھیری زة وسائل إل  ممی

  .3المختلفة واالمتیازات االجتماعیة الترقیة على للحصول

 وداخلیة خارجیة عوامل فرضتھا عدیدة واجتماعیة واقتصادیة سیاسیة تغیرات الفترة ھذه عرفت وقد      

ان ذه وك ر الظروف لھ الغ األث ة التشریعات في الب ة المنظم ة للحرك ر، في الجمعوی ا لعل الجزائ  أھمھ

رول سعر انخفاض ذي ، 1985 سنة البت وطني االقتصادي الوضع ھشاشة أظھر ال ارات وقوض ال  الخی

ا التي الكبرى ة تبنتھ ة الدول د في الجزائری رئیس عھ دین ھواري الراحل ال ن بوم ا خالل م  تطبیقھ

 الزراعیة، والثورة المصنعة الصناعة الستراتیجیة

 سابقة بوادرھا كانت التي المشاكل من العدید السطح على تطفو بدأ ثم ومن ككل، االشتراكي النظام وحتى

دیمغرافي النمو ومشكالت والبطالة الریفي والنزوح السكن كأزمة ة والبنى الھیاكل عجز و ال ن التحتی  ع

ا ...استیعابھ ن وغیرھ ن جوا خلقت التي المشاكل م وتر م ى الت  والسیاسي االجتماعي المستوى عل

ة االستراتیجیة الخیارات صواب مدى حول عمیقة تساؤالت طرح إلى أدى واالقتصادي غ للدول  األمر وبل
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دى حول الحدیث إلى ارات في النظر إعادة وضرورة النظام شرعیة م ة خی  وحتى واسترتیجیاتھا الدول

 .الحاكمة والنخبة الشعب بین القائم االجتماعي العقد كلھ ذلك رأس وعلى مقوماتھا،

د الحزب سیطرة في والمتمثلة االستقالل، منذ البالد عرفتھا التي السیاسیة التجربة بینت لقد      ا الواح  أنھ

ر، حریة قیدت ألنھا خاطئة، منطلقات من تمت ى وأدت التعبی أخیر إل دیمقراطي التحول ت ذلك ال  أصبح ول

ع ة مع الجمی د الحزب أن یرى التسعینات بدای ؤدي الواح ى بالضرورة ی اق إل ات اختن ة الحری  الفردی

ھ نقطة ھي -الثمانینات في وبالذات– للنظام األساسیة الضعف نقطة كانت وقد1 .والجماعیة  للشرعیة فقدان

ھ وأن بخاصة ة قاعدت ة الشرعیة( التقلیدی ة التاریخی د ) والثوری دون أضحت ق دى معنى ب ة ل  التي الغالبی

 الصراع بفعل القوة على السیاسي النظام قیام إلى إضافة االستقالل، بعد المولود الشباب من جیل یمثلھا

 .2التحریر حرب نھایة منذ السلطة على المتنافسة المجموعات بین وقع الذي

 لذيا  1980 الوطني التحریر لجبھة الرابع المؤتمر انعقاد إلى األزمة جذور ترجع أخرى جھة ومن       

د في المتخذة القرارات بین القطیعة فیھ ظھرت رئیس عھ دین ھواري ال رارات بوم ذة والق د في المتخ  عھ

ي االنفتاح نحو اتجھت األخیر ھذا فسیاسة جدید، بن الشاذلي الرئیس ن والتخل ة نموذج ع ة التنمی  الجماعی

ة تخلي خالل من ن الدول ر القطاعات ع ة غی ة كالقطاعات الحیوی ة االجتماعی ا والریاضیة والثقافی  وتركھ

ات ة للجمعی ك األھلی ن للتخفیف وذل اء م ة، السلطات أعب اق فجاء العام ذي 1986 میث  إنشاء یشجع ال

ة التنظیمات ة العلمی ة، والثقافی م والمھنی دار أیضا وت انون إص اری 87/15 الق ھ 21/07/1987خ بت  والئحت

  رقم التنفیذیة

اریخ الصادرة  88/16 ا  02/02/1988 بت ن تضمنتھ بم دة شروط م ات إلنشاء جدی ا الجمعی  .وتنظیمھ

 .الحریة من بنوع الجمعیات تأسیس إلى المجال فتح طریق في خطوة أول 1987 قانون ویعتبر

د التشریعي اإلصالح خفف       ود الجدی دة القی رار تضمنھا التي العدی م الق  المؤرخ 71/79رق

ا 03/12/1971:في ات أن علم ذا وفق تعمل كانت الجمعی انون ھ ى الق ة إل دور غای انون ص  ،1987 ق

 3:بمعنى ألغیت القیود ھذه بعض أن والواقع

 .األجنبیة الجمعیات من إال مطلوبة تعد لم المسبقة الموافقة أن -

ن مسبقا ردا تتلقى أن التأسیس تحت جدیدة جمعیة كل حق من أصبح - د، شھر خالل اإلدارة م د واح  وبع

 .رسمیة الجمعیة تصبح المھلة ھذه فوات

 القانون بموجب ذلك بعد ألغي ثم سنوات، 5 إلى الجزائریة الجنسیة أقدمیة شرط خفض -

 . 04/12/1990 :في المؤرخ 90/31
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ر للوطن، األساسیة الخیرات ضد یكون أال وھي مرونة أكثر بجملة واستبدالھا االشتراكیة كلمة إلغاء -  غی

 .القومیة واللغة الدولة دین احترام :وھما األھمیة قدر على شرطین یضیف الجدید التشریع أن

ن واعتبارا - ذا م اثرت ھ ات تك دریجیا الجمعی ات 05 ( ت ى  1988 عام جمعی ة  62إل )   1989 عام جمعی

   إلخ... المستھلكین جمعیة ، المھنیة الجمعیة ، اإلنسان حقوق مثل جدیدة موضوعات وتناولت

 الوجود ھذا أن إال جمعیة، ألیة القانوني الوجود بمبدأ االعتراف إلى القانون ھذا أدى لقد     

 ھذا حول مالحظتھا یمكن التي النقائص ورغم .العمومیة السلطات طرف من االعتماد بإجراءات مشروط

 في محلیة أو وطنیة جمعیات عدة تأسست حیث الجمعوي، العمل في دینامیكیة خلق إلى أدى أنھ إال القانون

ة، ثقافیة، إنسانیة، مھنیة،( المیادین مختلف وق اجتماعی ة اإلنسان، حق ا )...دینی ن بقیت لكنھ ائج دون م  نت

ى كبیرة ة الساحة عل ة نظرا التنظیمی دتھا التي للمقاوم ن وج  والمالبسات نفسھ، السیاسي النظام داخل م

 مصالح حددت( واسعة اجتماعیة قوى تجنید من تتمكن لم التي ھذه االنفتاح عملیة فیھا تمت التي السیاسیة

 1.) جمعیة 11000 ب الفترة تلك في الجمعیات عدد الداخلیة وزارة

 ھیمنتھا عن الدولة تراجع بسبب المدني للمجتمع االنفراج بدایة المرحلة ھذه اعتبار یمكن ھذا وعلى        

وع الجمعوي للفعل مجاال فسحت میادین عدة على قبضتھا وإرخاء ن كن ة الشراكة م  والتكامل االجتماعی

ى .المجاالت تلك في القائم والنقص العجز وسد تنمیة في والدولة المدني المجتمع جھود بین ك أن عل م ذل  ل

ة نھضة إلى یؤد ى حقیقی دني المجتمع مستوى عل ك الم ة لعوامل راجع وذل دة ثقافی ة رسختھا عدی  الذھنی

 وقوضت المجتمع من واسعة شرائح لدى الدولة على االتكالیة العقلیة سنوات لعدة كرست التي االشتراكیة

 .الرأي وإبداء الحرة المعارضة وحتى والمبادأة المبادرة روح لدیھم

 الوطني المیثاق أن السلطات أدركت عندما الثمانینیات منتصف منذ تظھر التغییر مؤشرات بدأت لقد       

ة األوضاع في التغیرات مع یتماشى یعد لم ة، الداخلی داث أن إال والدولی وبر أح ا مثلت 1988 أكت  منعرج

ن التحول في حاسما نھج ع ر ودخول االشتراكي ال د الجزائ ة عھ ة التعددی ك الحزبی دور وذل  دستور بص

  السیاسیة واألحزاب الجمعیات وإنشاء التعبیر حریة أمام المجال وفتح ، 29/02/1989

  

 :الحزبیة والتعددیة الدیمقراطي التحول مرحلة في المدني للمجتمع السوسیولوجیة األبعاد

 :السریعة والتغیرات التسعینیات فترة -أ

 من الثاني النصف بدایة مع للبالد واالجتماعي واالقتصادي السیاسي الوضع تدھور أدى

ات ى الثمانین ر األوضاع انفجار إل ا المجتمع شرائح لمختلف العنیف التحرك إث داث سمي فیم  05 بأح

 والتي الوسط والیات من عددا شملت العمومیة لألمالك وتحطیم وعنف شغب أحداث وھي ، 1988أكتوبر
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ة وإعالن العسكریة المؤسسة تدخل بعد إال تتوقف لم دة الطوارئ حال ام 05 لم ذه وكنتیجة .أی داث لھ  األح

ن واسعة وسیاسیة اقتصادیة إصالحات في الدولة شرعت ا أعل رئیس عنھ ن الشاذلي ال د ب ھ في جدی  خطاب

    .المجتمع تسییر نموذج في النظر إعادة إلى أدى مما )10/10/1988 یوم( المتلفز

ة السیاسیة األوضاع في الجوھري التغییر ھذا ة واالجتماعی ال بشكل ساھم والقانونی  أساس إرساء في فع

 .بعد فیما 1996 وتعدیل 1989 دستور خالل من الدولة شؤون إدارة في المواطن إلشراك دستوري

 أقرھا والتي التسعینیات بدایة في بھا تمر الجزائریة الدولة كانت التي الجوھریة التحوالت سیاق وفي      

در 1989دستور انون ص م الق ق  90/31 رق ات المتعل ذي بالجمعی انون ألغى وال م السابق الق  .87/15 رق

 بمختلف )السیاسیة غیر( الجمعیات إلنشاء المجال القانون ھذا وفتح

ة أجل من أنواعھا دیني والتنظیمي واالجتماعي المھني الطابع ذات األنشطة ترقی وي وال افي والترب  والثق

ات من كبیر عدد میالد الجزائر شھدت وقد ...والریاضي د الجمعی ن مباشرة اإلعالن بع انون ع د الق  الجدی

 42116حوالي المحلیة الجمعیات عدد وبلغ وطني، طابع ذات جمعیة 778 حوالي 1996 سنة بلغت بحیث

 .1تالمجاال مختلف في جمعیة

 بالتخلي الجزائر عرفتھا التي الكبیرة التحوالت تعكس الجمعیات عدد زیادة في القفزة ھذه إن

د جاءت التي الدستوریة اإلصالحات فتحت إذ التعددیة، نحو واالتجاه االشتراكي النظام عن داث بع  05 أح

 مختلف في الجمعیات من ھائل عدد بظھور سمحت كما السیاسیة، األحزاب لظھور المجال 1899 أكتوبر

ن مكنت أیضا ذلك جانب وإلى المجتمع، في الموجودة المجاالت تقلة صحافة ظھور م بیا( مس ة )نس  متمثل

داد في رة أع ن كبی د م ى الجرائ ى أبقت حین في الخصوص عل ا عل  البصري السمعي للمجال احتكارھ

وات اإلذاعات( ة والقن ا  .)التلفزیونی م كم الموازاة ت ك مع ب  الصناعي العمومي القطاع خوصصة ذل

دة في الدولة تمارسھا كانت عدیدة الحتكارات حدا التغییرات ھذه كل وضعت .والتجاري ا قطاعات، ع  مم

 ظاھره في كان وإن أمر وھو االستقالل، منذ لھا حكرا كانت مجاالت عدة من للدولة سریعا انسحابا شكل

ھ غیر وقوي، فاعل حقیقي، مدني مجتمع لظھور خصبا مجاال ع في أن ا ضعیفا بقي الواق ة وتابع ى للدول  إل

 .كبیر حد

ا تحوال أكتوبر أحداث شكلت لقد       دني المجتمع مسار في تاریخی ري؛ الم ح حیث الجزائ  الدستور فس

د دني المجتمع النتعاش مجاال الجدی إقراره الم ة ب ة، التعددی ة الحزبی وین وحری ات، تك ة الجمعی  وحری

ر ة وتبنت...التعبی دیمقراطي التحول مشروع الدول ذي ال ان ال یا عامال ك ارة في أساس ام إث  بفكرة االھتم

 وخاصة واإلعالمي، والسیاسي الفكري الخطاب مستوى على كمفھوم الواسع وانتشاره المدني، المجتمع

ة انسحبت لقد .ذاتھا حد في السلطة وحتى بل المفرنسة، اإلعالم وسائل مستوى على ن الدول د م ن العدی  م
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ا المجال تاركة المجتمع، على ووصایتھا ھیمنتھا فیھا وتفرض تشغلھا كانت التي المجاالت ا، فارغ  وراءھ

ا قیاسي وقت في بلغت حتى سریع بشكل وتزایدت ظھرت التي التنظیمات من العدید لتشغلھ ذھال، حجم  م

 الجزائر حكومي غیر جمعیة أو منظمة ألف وعشرین خمس من یقرب ما وجود إلى األرقام بعض تشیر إذ

 الوطن في حكومیة غیر منظمة ألف سبعین مقابل الثمانینات، أواخر

   .1كلھ العربي

 في محلیة، مستویات على نشاطھا تمارس الحجم صغیرة التنظیمات ھذه غالبیة أن غیر       

ة العوامل من العدید ساھمت وقد .المحدودة والفنیة المادیة إمكانیاتھا حدود ة الداخلی  التحول في والخارجی

ى- الثالثة الموجة وركوب الدیمقراطي المسار نحو والتوجھ السیاسیة التعددیة نحو د عل ر ح امویل تعبی  ص

ر شھدت حیث عنھ؛ انجر وما الشمولیة الدولة منطق عن والتخلي -ھانتینغتون ا الجزائ ا انفراج  دیمقراطی

  . أكتوبر أحداث بعد وتحدیدا الثمانینات نھایة من بدءا

اخ ظاھریا لھا ووفرت الجمعیات، تأسیس مضض على أكتوبر أحداث بعد الدولة شجعت لقد  المناسب المن

ة مساحة شغلت التي التنظیمات أھم من اإلسالمیة الحركات وتعتبر للنشاط، ن ھام راغ م ذي الف رزه ال  أف

ي ة تخل ن الدول ا ع ة، أدوارھ ة وحتى السیاسیة الساحة اكتسحت إذ الرعائی وة االجتماعی د بق رار بع  اإلق

ة ة، بالتعددی ان والتي الحزبی ا ك ى في المرتقب نجاحھ ات أول ة انتخاب ببا 1991 دیمقراطی  انتكاس في س

ر أدخلت التي األزمة فتیل واشتعال الولیدة، الدیمقراطیة التجربة ا عانت "سوداء عشریة" في الجزائ  فیھ

وي مدني لمجتمع ملحة جد الحاجة فیھا وكانت واألصعدة، المستویات جمیع على صعبة ظروفا الجزائر  ق

ز جل كان حین في المجتمع، في المتفاقمة المشاكل حل في عنھ عجزت بما ویقوم الدولة جھود یدعم  تركی

 .األمني الصعید على األزمة معالجة على الدولة

د        ز لق دني المجتمع تمی ة حتى الجزائري الم ة بدای ة األلفی الحجم الثالث ر ب ى سواء الكبی  مستوى عل

ا بلغت التي الجمعیات ھ تشیر فیم ض إلی ام بع ى األرق ة  ألف وخمسین سبع إل ة جمعی ى أو ، اجتماعی  عل

ددھا جاوز التي األحزاب مستوى ا، الستین ع ا حزب ن وغیرھ ة، المؤسسات مختلف م ال دون المدنی  إھم

م موجودة الزالت التي التقلیدیة المؤسسات ا تضاؤل رغ ا حجمھ ر .ودورھ ذا أن غی دیث ھ ن الح د ع  تزای

ى إسقاطھ بالضرورة یمكن ال المدني المجتمع حجم م عل أثیره أو نشاطھ حج ع، في ت ذا مع فھو المجتم  ھ

 في الحدیثة الدیمقراطیة التجربة ترسخ لعدم ونظرا .تأثیره من تحد التي الصعوبات من العدید یعاني الحجم

ن سواء الواقعیة الممارسة مستوى على تنعكس لم فإنھا الجزائیة الثقافة  السلطة حتى أو الشعب طرف م

م والتي ظاھریا الدیمقراطیة الدولة تسمح ولم ذاتھا، زل ل ا في تحتفظ ت ة بممارسات طیاتھ  التسلطیة الدول
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دني للمجتمع دي بشكل بالمساھمة الم ال ج رار صناعة في وفع أثیر وفي الق ى الت  السیاسیة الساحة عل

 1 .المجتمع في تؤدیھا أن بھا یفترض التي األدوار مختلف وممارسة

ذ الحكم ونظام الدولة بطبیعة كبیر بشكل الوضع ھذا ویرتبط      ذي االستقالل فجر من م وال ة یتس  بالطبیع

ة إلى یعمد جعلھ ما العسكریة، ى السیطرة محاول ن االجتماعي الحراك عل ة خالل م ى الھیمن  مختلف عل

ا وتوجیھھا فیھ، تؤثر قد التي المدنیة والمؤسسات االجتماعیة والبنى الفكریة التیارات دم بم ة یخ  إیدیولوجی

   .الحاكم الحزب یمثلھ وحدوي قالب في صھرھا خالل من الدولة

ة نحو واالتجاه والسلطة الحكم دائرة لتوسیع 1989 عام منذ بذلت التي المحاوالت ورغم        الدیمقراطی

ة واستمرت .2الحكم دوالیب على المسیطرة ھي النھایة في بقیت العسكریة المؤسسة أن إال والتعددیة  الثقاف

ة جماعات أو كانوا مواطنین االجتماعیین، الفاعلین استقاللیة رفض في السائدة الرسمیة السیاسیة  أو منظم

ة مؤسسات م .ممثل ذه في النظام یتجھ ل ة ھ ى المرحل دني المجتمع منظمات استخدام إل ة الم ى للھیمن  عل

م وبالمقابل أنھ غیر التعددیة، عن السابقة المرحلة في كما عام بشكل المجتمع ا یسمح ل النمو لھ  والتطور ب

  .سلطتھ من تحد قد ضاغطة قوة إلى تحولھا خشیة

  

 :الثالثة األلفیة في المدني المجتمع -ب

 المجاورة، العربیة الدول في العربي، الربیع ریاح ھبوب غایة إلى 90/31 الجمعیات بقانون العمل استمر

ر في السیاسي النظام وجد أین ً  نفسھ الجزائ را ى مجب ة تبني عل ن جمل دف اإلصالحات، م  امتصاص بھ

ا ظل في العربیة الدول من العدید تعرفھا التي الجدیدة المتغیرات تأثیر تحت یعانیھ الذي الضغط  أصبح م

ق ھ یطل الربیع علی ي، ب ى السیاسي النظام سارع حیث العرب دیل إل ة تع ن جمل وانین م ا الق انون أھمھ  ق

 حاجة في كانت الدولة أن والواقع .والمناقشات المشاورات من جملة بعد وذلك الجمعیات وقانون األحزاب

ذ خاصة الدیمقراطیة تجربتھا علیھا بنت التي والمواثیق القوانین ترسانة كل تجدید إلى ة من ات نھای  الثمانین

 للقانون اإلضافات بعض عدا جدیدا، شیئا تتضمن لم الجدیدة القوانین ھذه أن غیر .اآلن حتى

دیم؛ ا الق اد یكرس مم أن االعتق ر في السیاسیة السلطة ب دیھا لیست الجزائ ة ل ة النی تح الحقیقی  المجال لف

 .األخرى المجاالت حتى وال السیاسي،

ق 12/01/2012 في المؤرخ 12/06 رقم القانون السیاق ھذا في صدر وقد ات المتعل دو .بالجمعی ن ویب  م

ین التطابق بدلیل 90/31 الجمعیات لقانون إثراء عن عبارة أنھ توحي القانون لھذا األولیة القراءة د ب  العدی

ة إحكام إلى سعى قد المشرع أن كما موادھما، نصوص من ى الرقاب ذا الجمعوي، العمل عل  یتعارض وھ
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ود ات وبن ة االتفاقی ة تضمن التي الدولی ا وقعت والتي الجمعوي العمل حری ر علیھ  في وضمنتھا الجزائ

 :1التالیة بالمالحظات ذلك على االستدالل ویمكن الدساتیر مختلف

 السلطات من المسبقة الموافقة نجد القانون ھذا في الجمعیات تأسیس إجراءات إلى بالعودة  -

نح في اإلدارة لتعسف الباب یفتح الحق وھذا رفضھا أو الجمعیة اعتماد قبول في الحق یعطیھا العمومیة  م

 العمل باستقاللیة تمس لإلدارة التقدیریة السلطة وھذه شاءت، ما ورفض الجمعیات من تشاء لمن االعتماد

ض أسباب بتقدیم اإلداریة الجھات ألزم قد المشرع أن من بالرغم الجزائر، في الجمعوي اد، رف  إال االعتم

 عدم أو الوطنیة، بالسیادة والمساس للبالد، الداخلیة الشؤون في التدخل عن یتحدث 39 أحكام في نجده أننا

فا اإلدارة تستغلھا أن ویمكن مطاطة المصطلحات ھذه وجل العام النظام أو اآلداب احترام ض في تعس  رف

م إذا للجمعیات المشرع أعطى وقد حلھا، أو الجمعیات اعتماد ن ردا تتلقى ل ن اإلدارة م ول ع اد قب  االعتم

ة تصبح 08المادة أحكام حددتھا التي القانونیة اآلجال انقضاء بعد رفضھ من دة الجمعی وة معتم انون، بق  الق

ام الطعن في لإلدارة الحق أعطى المشرع لكن اء اإلداري القضاء جھات أم ة، تشكیل إللغ دیھا الجمعی  ول

ى نفوذھا وفرض اإلدارة تغول من ستزید القانونیة المكنة وھذه الطعن، لتقدیم أشھر 03 مدة ات عل  الجمعی

 .الجمعویة لحركة التطویع من المزید یفرض بما

ات ممثلي تعرض إمكانیة عن القانون ھذا نص وقد  - ر الجمعی ة، غی م والتي القانونی ى تسجل ل ة إل  عقوب

 .فیھا طرفا الجزائر تعد التي الدولیة االتفاقیات لبنود صارخ انتھاك وھذا المالیة، والغرامات السجن

وافرھم الواجب األفراد عدد في بالغ قد فالمشرع للجمعیات المكونین األشخاص حیث من أما  -  لتشكیل ت

ات مابین الجمعیات في خاصة الجمعیات ات الوالی ة والجمعی ابین طلب حیث الوطنی  عضوا  25و  12 م

 .اقل بإعداد حتى الجمعیات تشكیل بإمكان انھ علیھ المتعارف أن حیث صعوبة، األمر یزید وھذا

 والجمعیات، السیاسیة األحزاب بین الفصل إلى القانون ھذا خالل سعى قد المشرع أن كما  -

ا التواصل وجعل ببا بینھم ن س ق أسباب م ات، نشاط تعلی د فالمشرع الجمعی ن قضى ق ة م ة الناحی  النظری

ع حل بضرورة ات جمی ر، في الجمعی ع الجزائ م والجمی ات أن یعل ر في الجمعی ا الجزائ ة إم  ألحزاب تابع

 . النظام فلك في تسبح وإما سیاسیة،

 فیھا بما االجتماعیة الفواعل مختلف عن للجمعیات المتطرفة باالستقاللیة تارة ینادي القانون ھذا أن كما  -

دم التي المساعدات على ینص نجده 29 المادة أحكام إلى بالعودة أخرى جھة ومن جھة، من ھذا الدولة  تق
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ات، المالیة الموارد أھم من تعد والتي والبلدیة، والوالیة الدولة قبل من ذا للجمعی د وھ ن یع ل م اقض قبی  تن

 .1الطاعة بیت إلى وإدخالھا الجمعویة، الحركة تطویع إلى ذلك خالل من یسعى أنھ أو نفسھ مع المشرع

ا  - ة أنشطة خضوع كم ة وكشوفاتھا الجمعی ة المالی الي المراقب لرقاب س الم د المحاسبة ومجل دخال یع  ت

ة في صارخا س الجمعوي، العمل حری دني المجتمع حركات استقاللیة بفكرة ویم ن الم ة، ع ذا الدول  وھ

ات الحق یعطي الذي 90/31 القانون بخالف ى الحصول في للجمعی ة، مساعدات عل ن حتى مالی د م  عن

ة السلطات موافقة شرط لكن األجنبیة الجمعیات ا، المعنی الي الجانب ففي علیھ ات الم ان للجمعی انون ك  الق

را 90/31 ا أكث ن انفتاح انون م ذي 12/06 الق ن المساعدات أن یرى ال ات م ة الجمعی  والمنظمات األجنبی

ا مرفوضة حكومیة الغیر م م ن ل اون إطار في تك ات محل تكون والتي والشراكة التع ین اتفاقی ة ب  حكوم

ن المشرع لتخوف األساسي السبب ولعل .الجزائر وحكومة األجنبیة الجمعیة ة المساعدات م ن المقدم  م

د الجوار دول تعیشھا التي السیاسیة للظروف مرده األجنبیة الجمعیات داث بع ع أح ي، الربی دور العرب  وال

ر التدخل في حكومیة الغیر المنظمات لعبتھ الذي ة الشؤون في المباشر غی ذه الداخلی دول لھ ذا ، ال ا وھ  م

ن سواء خاصة بنصوص األجنبیة الجمعیات یخص المشرع جعل وارد أو النشاط أو التأسیس حیث م  الم

 .نشاطھا على الرقابة أحكام بغیة لھا المالیة

 السلطات إلى اجتماعاتھا محاضر من نسخ تقدیم بضرورة الجمعیات المشرع ألزم كما  -

 عمل في مباشر غیر تدخال یعد وھذا الجمعیة، أو االجتماع عقد تلي التي یوما 30 بعد المختصة العمومیة

ام في المشرع بھا نادى التي االستقاللیة فكرة ینسف ما ونشاطھا، الجمعیات واد أحك ن 16-13 الم س م  نف

 .الجمعیات قطاع على الدولة ھیمنة من ویزید القانون،

ة قبل من تقدم التي المساعدات تقدیم أن كما  - ذا ضوء في الدول انون، ھ م الق دد ل س یح ة أس ة علمی  وتقنی

دیمھا، ل لتق ا ب ة سلطة تركھ إلدارة تقدیری ل وأصبح ل ات تموی د ال الجمعی ى یعتم ات نشاط عل  و الجمعی

 والتبعیة الوالء بمدى تقاس التقییم معاییر أصبحت بل والمحلي، الوطني المستوى على وحركیاتھا برامجھا

  .2الجزائر في المدني المجتمع حركات استقاللیة بفكرة عصف ما وھذا السیاسیة

راء عن عبارة أنھ القانون لھذا األولیة القراءة خالل من یبدو       انون إث ل ، 90/31 للق ذا أن ب انون ھ  الق

ان الجمعوي، العمل لحریة وتقییدا صرامة أكثر كان ن وك ر یكون أن المفترض م  أن خاصة انفتاحا، أكث

دوره اح ھبوب صاحب ص ع ری د موجات وانتشار العربي الربی دیمقراطي الم الم بإرساء القاضي ال  مع

دید إلى القانون ھذا سعى فقد التشاركیة؛ الدیمقراطیة ات تأسیس في اإلجراءات تش ة وفرض الجمعی  رقاب

ذا الدولیة، الجمعیات ومختلف السیاسیة باألحزاب وعالقاتھا المالیة، ومواردھا نشاطھا على مشددة ا وھ  م

 ، 2013 سنة جمعیة ألف 120 تجاوز الذي تعداد من فبالرغم الجزائر في الجمعیات أداء على سلبا انعكس
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 حركات دور تراجع في أسھم ما وھذا .بالمناسباتیة یتصف ما وغالبا وضعیفا ھزیال یزال ال نشاطھا أن إال

ة واالقتصادیة السیاسیة المستویات جمیع على المدني المجتمع ة، واالجتماعی ا والثقافی ا وطنی د. .ومحلی  لق

ن كان ذا یكون أن المنتظر م انون ھ ر الق ا أكث زا انفتاح دور وتعزی دني، المجتمع حركات ل ع في الم  جمی

اة مظاھر ة واالقتصادیة السیاسیة الحی ة واالجتماعی بالد، والثقافی ات كون لل ال الشریك ھي الجمعی  الفع

زال المشرع أن دلیل وھذا والمحلیة الوطنیة المستویات على التنمویة بالعملیة للنھوض ى ینظر الی  دور إل

 .1الشریك أساس ال الریبة بعین الجمعیات

 السیاسیة، الطبقة آلمال مخیبا جاء الذي لألحزاب الجدید القانون على أیضا ینطبق الكالم ونفس      

 إجراءات في والتقیید البیروقراطیة من لكثیر یكرس إذ كبیر، بشكل الحریات مسألة یخدم ال أنھ باعتبار

 تسجیل رفض أو لقبول الداخلیة لوزیر كبیرة صالحیات القانون ھذا یعطي كما األحزاب، تأسیس

 قبل الترخیص الجزائر قانون في ألن ترخیص إلى ولیس إخطار إلى یحتاج ذلك أن والمفروض األحزاب،

 الحریات عن تراجع أي وبمنع الوطنیة المأساة تجدد باتقاء أحكاما القانون نص یضع كما .االعتماد

 الترابیة والسالمة الوطنیة الوحدة وبصون للدولة، والجمھوري الدیمقراطي الطابع وعن األساسیة

 في باإلدارة األحزاب عالقة القانون نص حدد كما الوطنیة، الھویة مكونات وكذلك الوطني واالستقالل

 وزارة من اعتماد على حصول بطلب تقدمت قد سیاسیة تشكیالت عدة وكانت ھذا .المنازعات مجال

2.الداخلیة
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 مكونات المجتمع المدني الجزائري : ثانیا 

 وعنصرامفصلیا الجزائري، واالجتماعي السیاسي التحول في أساسیا رھانا المدني المجتمع شكل لطالما

 ویمكن المستقبل، مجتمع لمشروع وخططھ وطموحاتھ وأھدافھ النظام طبیعة نستشف أن خاللھ من یمكن

 أمام المجال تفسح قوانین من صاحبھ وما 9191 سنة في الدستور بتعدیل مثال ذلك على ندلل أن ھنا

 كبیر حد إلى تشبھ والتي ، 9199 أكتوبر أحداث إثر ...والنقابات واألحزاب الجمعیات لتأسیس المواطنین

 وقعھا على الجزائر وتعیش العربیة، الدول من عدید تعیشھا التي العربي الربیع بأحداث البعض یسمیھ ما

 راھنت وقد الجزائري، واالجتماعي السیاسي المسار في جدید لتحول تمھد التي اإلصالحات من سلسلة

 عن النظر وبغض ،...واالنتخابات واألحزاب الجمعیات قوانین تعدیل على أیضا المرحلة ھذه في الدولة

 باألسالیب الحقیقیة اإلشكاالت ومعالجة الداء، أصل إصابة في ودقتھا عمقھا ومدى اإلصالحات ھذه طبیعة

 .التغییر إحداث في المدني المجتمع أھمیة مدى ھو ھنا الشاھد موقع فإن المناسبة،

 

 المختلفة مؤسساتھ فاعلیة بمدى مرتبط نتاج ھي وإنما حاصل تحصیل لیست المدني المجتمع أھمیة إن      

 وتغطي الحكومیة، الجھود تكمل التي الحدیث المدني المجتمع ألدوار أدائھا ومدى االجتماعیة، الساحة في

 ھذه بطبیعة مرتبط األدوار ھذه أداء أن غیر ،...تطرفھا جوانب وتضبط وعجزھا، الدولة قصور جوانب

 للمجتمع المورفولوجیة البنیة على الضوء إلقاء السیاق ھذا في سنحاول ولھذا البنیویة، وخصائصھا البنى

 .االجتماعي الواقع مالمح رسم في وظیفتھ على وانعكاساتھا الجزائري، المدني

 :الجزائري المدني للمجتمع المشكلة المؤسسات

 اھتمت التي الدراسات اختلفت وقد الجزائري، المدني المجتمع لمكونات معین تنمیط على اتفاق ھناك لیس

 وعلى الجزائري، المدني المجتمع لبنى متقارب أو موحد منطقي تقسیم وضع في قلتھا، على المجال، بھذا

 :یلي كما الجزائري المدني للمجتمع المشكلة الرئیسیة المؤسساتیة البنى إلى اإلشارة یمكن العموم

 :األھلیة والمنظمات الجمعیات 1-

 لینصھر االستقالل بعد تدرجیا االستعمار فترة إبان كانت التي األھلیة والمنظمات الجمعیات تالشت لقد

 جمعوي أو نقابي أو سیاسي عمل أي صراحة یرفض كان الذي الواحد الحزب بوتقة في منھا تبقى ما

 وتأطٍیر الحزب وصایة تحت تشتغل وطني طابع ذات جماھیریة منظمات لذلك وأنشأ إطاره، خارج

 -الجزائریین للعمال العام االتحاد :مثل المجاالت، مختلف الجماھیریة المنظمات ھذه وتنشط ھیاكلھ،

 __...المجاھدین لقدماء الوطنیة والمنظمة -للشباب الوطني االتحاد -للفالحین الوطني االتحاد

 الجمعیات من العشرات ظھرت 1990 سنة الصادر 90 / 31 الجمعیات قانون إصدار وبعد         

 لیبلغ جمعیة، ألف عشر اثني من أكثر وجیزة فترة خالل عددھا بلغ وقد ،...والثقافیة والمھنیة االجتماعیة
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 فقد 2010 دیسمبر 31 جرد وحسب وطنیة، جمعیة 1000 و محلیة جمعیة 56500 حوالي 2000 سنة في

 في تنشط جمعیة 208 الوطنیة الجمعیات وتضم محلیة؛ جمعیة 88700 و وطنیة جمعیة 1005 عددھا بلغ

 9 إال تشكل فال الثوریة األسرة مصالح تمثل التي الجمعیات أما الصحة، قطاع في 146 و المھن تنظیم

 .فقط جمعیات

 إال یشتغل ال ومعظمھا فعال، تنشط منھا قلیلة نسبة وأن فاعلة، غیر الجمعیات ھذه معظم أن غیر       

 من الوطنیة الجمعیات تقترب حین في الخدمي، الطابع إلى المحلیة الجمعیات وتمیل المناسبات، في ظرفیا

 جل في حاضر الدیني البعد أن المالحظ أن كما القرار، صناعة في التأثیر ومحاولة السیاسي النشاط

 .الكلمة بمعنى ضاغطة جماعات تشكل ال العموم على أنھا غیر .الجمعیات ھذه أصناف

 بعض علیھ وأدخلت الجمعیات قانون في النظر الجاریة اإلصالحات إطار في مؤخرا أعید وقد         

 الجدید القانون أن معتبرین تبعاتھا، من والمحامین الحقوقیین بعض یحذر التي األخیرة ھذه التعدیالت،

 للمجتمع ونكسة عقدین، من أكثر قبل الجزائریون افتكھا التي الحریات مجال في كبیرا تراجعا یشكل

 .العربي العالم یشھدھا التي التغیرات مع أكبر النفتاح یتطلع كان الذي المدني

 :الجزائر في األھلیة والمنظمات الجمعیات أنماط أبرز إلى اإلشارة یمكن العموم وعلى

 :اإلنسان حقوق منظمات -أ

 وطني مرصد"ب بدلھا ثم خاصة، وزارة النظام لھا جعل لدرجة اإلنسان حقوق بمجال الدولة اھتمت لقد

 اإلنسان، لحقوق المتكررة الخروقات تلك لتمویھ وسیلة سوى یكن لم المرصد أن غیر ،"اإلنسان لحقوق

 في بما والدولي، الوطني المستویین على اإلنسان بحقوق المھتمة التنظیمات مختلف بھا نددت طالما والتي

 بضعة إلى حجمھا واختصار االنتھاكات، ھذه أخبار تكذیب خالل من وذلك .الدولیة العفو منظمة ذلك

 1.السلم أوقات في حتى العالم، بلدان كل في معروفة ألنھا عادیة تكون تكاد "تجاوزات"

 إلى األطباء، وفئة الجامعیین فئة المحامین، فئة :ھي نخبویة فئات ثالث باھتمام المنظمات ھذه وتحظى

 أنتج وقد وحیوي، بارز بشكل المجال ھذا في یستثمران اللذان البربریة الثقافیة والحركة الیسار تیار جانب

 :أھمھا ومن الحقوقیة التنظیمات من مجموعة االھتمام ھذا

 سابق وزیر وھو النور، عبد یحیى علي المحامي أسسھا :اإلنسان حقوق عن للدفاع الجزائریة الرابطة -

 للدفاع جھودھا تركز أنھا البعض ویرى للنظام، معارضة سیاسیة منظمة وتعتبر بلة، بن الرئیس عھد في

 .البربریة النزعة أصحاب حقوق عن

 التي التجاوزات عارضت وقد مثقفة، عناصر مجموعة وتظم :اإلنسان لحقوق الجزائریة الرابطة -

 .المعتقلین عن للدفاع سعت كما ، 1988 أكتوبر أحداث خالل ارتكبت
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 .1اإلنسان لحقوق الوطني والمرصد القانون أمام المساواة جمعیة أیضا وھناك -

 :األخیرة اآلونة في الجزائر في اإلنسان حقوق منظمات أیضا بھا اھتمت التي القضایا أبرز من ولعل

 قانون رفع اإلعدام، حكم إلغاء العامة، الحریات انتھاك السجناء، أوضاع المفقودین، قضایا األسرة، قانون

 .البربریة الحركات طرحتھا التي المطالب بعض جانب إلى ،...الطوارئ

 :الطالبیة المنظمات -ب

 خطواتھم أحضانھا بین وخطوا المناضلین من الكثیر فیھا تدرب مدرسة نشأتھا منذ الطالبیة الحركة كانت

 كانت والتي إفریقیین، الشمال المسلمین الطلبة جمعیة مكاتب أولى إنشاء منذ العامة، الحیاة في األولى

 لبعث 1930 سنة بعد سعوا الذین أولئك من كبیر عدد فیھا انخرط ودي طابع ذات تنظیمات مجرد حینئذ

 سیاسیا طابعا فاتخذت ذلك بعد الطالبیة الحركة تطورت ثم .عباس فرحات ومنھم الجزائري الشباب حركة

 النشاط ممارسة إلى الطلبة حركة تحولت 1943 سنة حلول ومع السیاسیة، الحركة مع یتبلور مافتئ

 إلفریقیا المسلمین الطلبة جمعیة :وھي األھم الجمعیات على االنضمام ذلك اقتصار من بالرغم السیاسي

 .2إفریقیین الشمال المسلمین الطلبة وجمعیة الشمالیة

 األحزاب لنشاط امتدادا كانت طالبیة سیاسیة نشاطات المسلمین الطلبة جمعیات أھم في ظھرت وقد

 على األحزاب تنافست رھانا تشكل المسلمین الطلبة جمعیات على السیطرة وكانت لالستعمار، المناھضة

 الطالبیة المنظمات على طغى حیث أیضا؛ االستقالل وبعد الثورة خالل استمر الذي الوضع وھو ،3 كسبھ

 االشتراكیة األفكار دعم في االشتراكیة الفترة أثناء الواحد الحزب استغلھا حیث والحزبي السیاسي النشاط

 وتمثل سیاسیة أحزاب رعایة تحت تنشط ھذا یومنا إلى الطالبیة المنظمات أغلب تزال وال لھا، والترویج

 بفئة الشعبیة قاعدتھا وتدعیم الجامعي الشباب من جمھور الستقطاب مجاال لھا بالنسبة وتشكل لھا، امتدادا

 .الجامعي الشباب من جدیدة

 بدایة حتى الكبرى الجامعیة المدن من قلیل عدد في محصورة كانت التي الطالبیة الحركة كانت لقد

 القضایا من الكثیر فطرحت .الجزائري المجتمع في الفاعلة االجتماعیة الحركات بؤر إحدى السبعینیات

 یتم أن قبل .السلطة قراءات مع بالضرورة تتفق ال قراءات لھا تملك كانت التي والدولیة الوطنیة السیاسیة

 على سیاسیا فیھا سیطر التي والصعود القوة مرحلة كانت .والسیاسیة التنظیمیة استقاللیتھا على القضاء

 النموذج من القریبة لالطروحات واضحة سیطرة مع طیفھ ألوان بمختلف الیساري الفكر الطالبیة الحركة
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 لصالح الطالبي التطوع حركة وراء كان الذي االتجاه نفس وھو االقتصادویة، النزعة ذو الرسمي التنموي

 .1السبعینیات عقد خالل الزراعیة الثورة

 انفتاح بعد الطالبیة التنظیمات من الكثیر وظھور الجزائر، في والجامعات الطلبة عدد تطور ورغم

 ھذه اھتمامات وتحولت تأثیرھا، وقوة إشعاعھا من الكثیر فقدت الطالبیة الحركة أن إال السیاسیة، الساحة

 واألمة، الوطن قضایا عن ما نوعا وابتعدت ذاتھا، حد في الجامعة مشاكل إلى البالد في الحیویة الشریحة

 الوطنیة التنظیمات أصبحت بحیث كبیر بشكل القطاع ھذا على اإلسالمیة الحركة طالب سیطر وقد

 االتحاد وغطى الطالبیة، الساحة في تؤثر وال ھامشیة، البربري التیار على المحسوبة والتنظیمات األخرى

 حزبي فلك في التوالي على یدوران واللذین الجزائریین، للطلبة الوطنیة والرابطة الحر الطالبي العام

 وأصبحا التسعینیات، عشریة مطلع في خاصة التنظیمات باقي على النھضة، وحركة السلم مجتمع حركة

 .اإلدارة أمام والمفاوض الطالبیة الحركة باسم الناطق ھما

 :النسائیة المنظمات -ج

 مجال أي یوجد ال یكاد إذ العمومیة؛ المجاالت في حضورھا وتزاید الجزائر في المرأة وضع تطور لقد

 المجاالت مختلف في رائدة مناصب تحتل أن الجزائریة المرأة استطاعت وقد المرأة، تقتحمھ لم

 والنائبة الوزیرة فكانت العربي، العالم في بنظیراتھا مقارنة والسیاسیة، والعلمیة والمھنیة االجتماعیة

 األوساط كل تكاد إذ نسوي، نظال نتیجة یكن لم ذلك أن غیر...والوالیة الحزب ورئیسة البرلمانیة

 في خصوصیات تملك ال الجزائریة المرأة أن مفادھا مسألة على تجمع الجزائر في والسیاسیة االجتماعیة

 وحتى االجتماعیة االقتصادیة سواء الجزائري، المجتمع واھتمامات قضایا عن منفصلة قضایا طرح

  1974)  سنة الصادر( األسرة قانون تعدیل عن بقوة جرى الذي الحوار ذلك استثنینا ما إذا الثقافیة،

 .ومعارض مؤید بین حاد صراع محل كان تعدیل اإلسالمیة، الشریعة من أحكامھ المستمدة

 السیاسي النظام صورة تحسین إطار في یدخل إنما الجزائریة المرأة اكتسبتھ ما أن البعض ویرى

 النسویة التنظیمات أن الثابت المرأة، حقوق عن والدفاع اإلنسان بحقوق المھتمة الجھات أمام الجزائري

 األوساط ففي النساء، من ھي الجزائر دیمغرافیة نصف أن رغم الجزائریة المرأة تأطیر عن عجزت

 الریف عالم عن ناھیك الخصوصیة، من بشيء تناضل نسویة حركة نجد ما نادرا الشغل عالم أو الجامعیة

 یرجع وقد ، 1989 دستور اعتماد بعد الجزائر عرفتھ الذي االجتماعي الحراك عن جدا بعیدا بقي الذي

 ذلك ومثال2 .الكبرى المدن في المتمركز النخبوي النشاط على التنظیمات ھذه اقتصار إلى العجز ھذا
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 الثلث نسبة بالضرورة المرأة منح األحزاب إجبار في المتمثلة الدولة اقترحتھا التي األخیرة اإلصالحات

 .االنتخابي المعترك دخول من للتمكن االنتخابیة القوائم من

 :الثوریة األسرة منظمات -د

 مختلف حقوق حمایة بھدف لالستقالل األولى السنوات منذ الوجود إلى المنظمات ھذه بعض ظھرت

 على وھي .نوفمبر أول مبادئ على والحفاظ الوطنیة القیم وترسیخ الثوریة، األسرة تمثل التي الشرائح

 مكانة ولھا الوطن، والیات معظم في وممثلین قاعدیة ھیاكل وتمتلك عالیة تمثیلیة ذات منظمات العموم

 .ومساندتھا السلطة دعم في تاریخیة أدوار لھا كان ما وكثیرا معتبرة، سیاسیة وقوة

 

 بھدف ،"حشاني إبراھیم" المجاھد طرف من 1963 منذ للمجاھدین الوطنیة المنظمة تأسست وقد       

 مصالحھم وحمایة الشھداء وأرامل أبناء من الحقوق وذوي الوطني التحریر جیش متقاعدي عن الدفاع

 الثورة روح على للحفاظ سعت حیث وسیاسیا، وتاریخیا ثقافیا بعدا المنظمة أخذت وقد والمعنویة، المادیة

 والرموز الوطنیة بالثوابت األمر تعلق إذا خاصة السلطات أمام قوة المنظمة ھذه وتمتلك الوطنیة، والقیم

 .التاریخیة

 السیاسیة الساحة على الفاعلة الجمعیات من وھي الشھداء ألبناء الوطنیة المنظمة ظھرت 1989 سنة وفي

 النظام في مواقعھم ودعم الشھداء أبناء مكانة تعزیز إلى المنظمة ھذه وتسعى وحضورھا، نشاطاتھا بسبب

 الوطني التجمع لحزب المؤسسین األعضاء من الكثیر المنظمة أبناء بین من كان وقد السیاسي،

 في وأعضاء الوطنیة الشعبیة المجالس مختلف في یتواجدون كما قیادیة، مراكز فیھ ویشغلون الدیمقراطي،

 .1األمة مجلس

 :مثل منظمات عدة حالیا السیاسیة الساحة وتشمل

 للمجاھدین الوطنیة المنظمة -

 الشھداء ألبناء الوطنیة التنسیقیة -

 الشھداء ألبناء الوطنیة المنظمة -

 الشھداء أبناء اتحاد -

 .المجاھدین أبناء اتحاد -

 :العمل أرباب منظمات -ه

 القطاع وتطور بظھور تسمع آلیات من السوق اقتصاد نحو التحول رافق وما الخوصصة مع بالموازاة

 االقتصادیة الساحة إلى تظھر العمل أرباب أسسھا التي المنظمات من العدید بدأت الجزائر في الخاص
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 االقتصادي المستوى على القرار اتخاذ في المساھم الشریك موقع أخذ ذلك في محاولین والسیاسیة،

 بینھما التاریخي النضالي الفارق ورغم العمالیة، النقابات مع بالموازاة عموما، السیاسي وحتى خصوصا

 جلسات إطار في مكانا لھا تحجز أن ضاغطة اقتصادیة كقوة استطاعت العمل أرباب منظمات أن إال

 داخل حضورھا جانب إلى إجرائھا، على الحكومة دأبت التي والثالثیة الثنائیة والمشاورات التفاوض

 .المختلفة االجتماعي الضمان صنادیق تسییر ھیاكل

 من أزید یشغلون القطاعات مختلف في عمل رب ( 120الجزائریین العمل أرباب أكبر نظم وقد

 إلى ویضم ، 2000 سنة الوجود إلى ظھر الذي "المؤسسات رؤساء منتدى" في أنفسھم )عامل 128000

 فضاء إلى المنتدى ھذا تحول وقد للدولة، التابع العمومي القطاع مؤسسات الخواص العمل أرباب جانب

 اإلصالح بعملیات وثیق بشكل المرتبطة واالجتماعیة االقتصادیة المسائل من العدید حول والنقاش للحوار

  .االقتصادیة المؤسسة لصالح بھا یقوم التي والدراسات الندوات خالل من وذلك االقتصادي،

 :الشبانیة المنظمات -و 

 أولت االستقالل وغداة .الثورة طیلة الجزائري الشباب الجزائریة للشبیبة الوطني االتحاد مثل لقد

 الذي الوطني، التحریر لجبھة السیاسي المكتب قبل من بالغا اھتماما الشباب وتأطیر تنظیم مسألة الجزائر

 السبعینیات منتصف ومع .الحزب إشراف تحت عملت والتي الوطني، التحریر جبھة شبیبة منظمة أسس

 رایة تحت الشبابیة الفئات كل توحید تم للشباب األولى الوطنیة الندوة انعقاد تاریخ 1975 سنة وبالتحدید

 وشباب والكشافة الثانویین والطلبة الجامعیین الطلبة آنذاك وضم الجزائریة، للشبیبة الوطني االتحاد

 انفتحت الشبابیة للتركیبة سیاسیة قراءة وبعد الطالبیة، األوساط في أوجھ على الصراع كان ولما .األحیاء

 السبعینات سنوات عرفت وھكذا االشتراكي للبرنامج أكبر تحمسا تبدي كانت التي الفئة على البالد قیادة

 جملة الشبابیة والقاعدة السیاسیة القیادة بین التحالف ھذا وأثمر الثورة، وأھداف مبادئ حول الشباب التفاف

 التطوع وحمالت االشتراكیة، القرى وبناء التعلیم، ودیمقراطیة المجاني، كالطب اإلنجازات من

 في أساسا تمثلت معرضة قوة بناء إلى منھا الطالبیة وخاصة أخرى فئات انحازت حین في...الفالحي

 أحداث( االقتتال حد وصلت عنیفة حوارات ھذه بین ودارت البربریة، الحركة وشباب اإلسالمي الشباب

 )11980 عكنون بن

 ھذه كانت وإن حتى الظھور، في الجمعوي التنظیم أشكال أولى من الشبانیة التنظیمات كانت لقد           

 األنشطة ترقیة في یساھم اجتماعي شریك إیجاد بغرض األمر، بدایة في اإلدارة صنع من التنظیمات

 بما تجسیدھا على ویعمل علیھا، یراھن وبرامج كأھداف اإلدارة بتوجیھات ویأخذ آنذاك، للشباب الموجھة

 .ومالیة وبشریة مادیة إمكانیات من لھ یقدم
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 فضاءا تشكل لمنخرطیھا، الجمعیات تقدمھا التي الحرة والمبادرة التنظیم روح فإن العموم وعلى أنھ غیر

 على الشباب ویعود یسھل فالنشاط الشباب، أوساط في القیادیة والقدرات المواھب الكتشاف مالئما

 الوطن، وحب المواطنة أواصر تمتین من ویزید المجتمع، في بأھمیتھم ویشعرھم بینھم، فیما االتصال

 للعالقات ولیس للكفاءات االنقیاد أساس على البعض بعضھم وخدمة الجماعي، العمل في ویرغبھم

  .المقیتة الجھویة أو الخاصة

 إلى بتحولھا القانون سمح أن بعد للعمل مستقل مجال إیجاد تستطع لم تستطع لم التنظیمات ھذه ولكن 

 یمكنھا وأرحب أوسع مجال في البحث من بدال باإلدارة، مرتبطة بقیت بل للربح، ھادفة غیر حرة منظمات

 خاصة– الشباب میدان في الجمعویة فالحركة ولذلك .التنشیط میدان في بالجدید والمبادرة الحركة من

 العام الصالح خدمة مقولة تحت المؤسسات، ھذه جدران تجاوز من تتمكن لم -الشباب بمؤسسات المرتبطة

 أكثر اإلدارة، ومھام برامج تنفذ موازیة، إدارة شبھ الجمعیات ھذه من جعل ما والتأطیریة، المساعدة لنیل

 1.الحر التنظیم ومھام برامج من

 :المحلیة والمنظمات الجمعیات -ز

 بجابة تلیھا جمعیة، 7001 بـ المحلیة الجمعیات عدد حیث من الصدارة )والیة أكبر( العاصمة وتحتل

 .جمعیة 3735بـ وھران تلیھا جمعیة، 4709 بـ وزو تیزي الجارة ثم جمعیة، 4844بـ

 من العدید القرى وحتى المدن في تنتشر حیث الخدمي، الطابع العموم على الجمعیات ھذه على ویطغى

 من مختلفة لفئات.. التكوینیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو المادیة المساعدات بتقدیم تھتم التي الجمعیات

 ذوي أو المرضى أو األطفال أو البیوت في الماكثات النساء أو الفقراء مساعدة مثل المجتمع أفراد

 جمعیات معظمھا أن غیر المحلیة المستویات على الھائلة أعدادھا من وبالرغم ،...الخاصة االحتیاجات

 نشاطھا وتمارس العمل في االستمراریة إلى تفتقد أنھا كما تواجھھا، التي العراقیل أولى بعد تختفي وھمیة

 إمكانیاتھا،وضعف بمحدودیة مرتبط وذلك بسیط جد المجتمع في تأثیرھا فإن ولھذا مناسباتي، ظرفي بشكل

 .أخرى عدیدة وعوامل ألسباب و ھیاكلھا لدى التأطیر مستوى

 :العمالیة النقابات 2-

 الفرنسیة، الیساریة لألحزاب التابعة النقابات إطار في نضالیة تجربة الجزائریین العمال لطبقة كان لقد

 االتحاد وھي 9150 عام منذ الفرنسیة النقابات عن مستقلة نقابیة منظمة الجزائریون العمال أسس ثم ومن

 مما النقابة، إلدارة مرشحیھا الدولة فرضت الجزائر استقالل وعند  UGTA الجزائریین للعمال العام
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 التوتر من جوا الوضع ھذا خلق وقد الحاكم، الحزب عن واستقاللیة حریة بكل أعمالھا ممارسة من منعھا

 1.بنشاطھا االعتراف وعدم النقابة نشاط تعطیل إلى أدى

 وشؤون نشاط كل في الحزب وتدخل والسیطرة، الضغوط واستمرار النقابیة، التجربة لنقص ونظرا

 ھذه ولقیت ، 1964 سنة اضطرابات عدة الجزائر شھدت الضغوطات ھذه على فعل وكرد الدولة،

 إال السلطات، قبل من الممارس والضغط المفروضة الرقابة ورغم النقابیة، المركزیة مساندة االضطرابات

 الذاتي التسییر تطبیق بتعمیم المطالبة مع التسییر في اشتراكھم ضرورة على یراھنون ظلوا العمال أن

 ھیاكل موافقة بدون حتى إضرابات العمال تنظیم من للسلطة النقابة خضوع یمنع ولم .القطاعات كل لیشمل

 االلتزام یدعي الذي النظام شرعیة تھدد كونھا في تتمثل العمالیة اإلضرابات ھذه خطورة كانت وقد النقابة،

 تسعى كانت التي الدولة من النوعیة المكاسب بعض افتكاك من العمال تمكن ولھذا .االشتراكیة بمبادئ

 .للنظام الثوریة االشتراكیة الصورة على أوضح بعبارة أو االجتماعي، السلم على للحفاظ

 نھایة حتى )الجزائریین للعمال العام االتحاد( التاریخیة النقابة قبل من محتكرا النقابي العمل ظل وقد

 1990 جویلیة 2 في المؤرخ 14- 40 القانون صدور بعد بسرعة تغیر الوضع أن غیر الثمانینیات،

 الوطني، المستوى على نقابة سبعین حوالي تضم نقابیة تعددیة أنتج والذي النقابي الحق بممارسة والخاص

 وتكوین الجزائریین للعمال العام االتحاد صفوف بمغادرة بادرت التي األجیرة الفئات مختلف أسستھا

 السنوات في االحتجاجیة الحركات من العدید إلى المستقلة النقابات لجأت لقد .مستقلة مھنیة نقابات

 معلمون، الجامعة، أساتذة( الوسطى الفئات منھا وخاصة المختلفة األجیرة الفئات مكانة عن دفاعا األخیرة،

 االقتصادیة المجاالت مختلف في كبیرا تدھورا وضعیتھا عرفت والتي ،)الخ... موظفون أطباء،

 الثمانینیات نھایة منذ في الجزائري المجتمع عاشھا التي العدیدة التحوالت بسبب وذلك ،...واالجتماعیة

 .التسعینیات وبدایة

         

 في أنھا التعددیة، عن اإلعالن بعد برزت التي المستقلة العمالیة النقابات ھذه في االنتباه یلفت ما         

 عن بعیدة ) الخ.....اإلدارة التعلیم، الصحة، ( الخدمات قطاع على اقتصرت موظفین، نقابات أغلبیتھا

 الوقت مع الصمود من تتمكن لم قلیلة حاالت في إال نقابات تكوین إلى عمالھ یلجأ لم الذي الصناعي العمل

 المحلیة النقابات أو المثال سبیل على COSYFOP المنتجة للقوى النقابیة للكنفدرایة بالنسبة ھوالحال كما

 بوالیة العمومي الصناعي القطاع في تجربتھا بدأت التي UDT للعمال الدیمقراطي كاالتحاد والقطاعیة

 شك، دون من مرتبطا، كان النقابات ھذه مصاعب من كبیرا جزءا أن یعني مما اختفائھا؛ قبل وزو تیزي

 وعامالت عمال إلى بالنسبة الشيء نفس .عام بوجھ الصناعي العمومي القطاع إلیھا آل التي بالوضعیة

                                                             
  180، ص  1983اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة احلداثة دار ،1 ط سوسيولوجية، دراسة ،الحديث الجزائر تاريخ جغلول، القادر عبد  1
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 مرشحة أھمیة التشغیل، مستوى على أھمیتھم رغم یذكر، نقابي تأطیر دون من بقوا الذین الخاص القطاع

 أكبر ولدور السوق القتصاد الداعمة السائدة والسیاسیة االقتصادیة الخیارات ظل في الوقت مع للزیادة

 الرسمي غیر الشغل عالم یعرفھ الذي التطور بالطبع، .واألجنبي منھ الوطني الخاص، االقتصادي للفاعل

 التجربة ھذه یجعل الشباب، من واسعة قطاعات مسا وتھمیش بطالة من یمیزه وما الجزائر في حالیا

 إطار دون المواطنین من واسعة فئات لتظل محدود، إدماجي عمل ذات أھمیتھا، رغم الجدیدة، النقابیة

 للمشاركة إمكانیة دون ومن كالبرلمان الرسمیة بالمؤسسات عالقاتھا في خاللھ من التعبیر یتم تمثیلي

 .العام الشأن في والسلمیة الدائمة المنظمة،

 تنظیم أقوى یعتبر یزال ال الجزائریین للعمال العام االتحاد أن إال النقابیة التعددیة من الرغم وعلى         

 أحضان في نشأتھ بسبب العمومیة، السلطات طرف من خاصة بمعاملة یحظى كونھ الجزائر، في نقابي

 تخص التي القرارات اتخاذ أثناء أو المفاوضات أثناء النقابیة التنظیمات تلك یحتوي جعلھ ما وھذا الدولة،

 تتحول لم فإنھا ، 9119 منذ العمل أرباب ونقابات العمالیة بالنقابات االعتراف ورغم ، 1العاملة الطبقة

 رغم والثالثیة الثنائیة فتجربة العمومیة، للسلطات مقبول اجتماعي كطرف مفاوض شریك إلى كلھا

 االتحاد( القدیمة النقابة الزالت الساعة فلحد قانونا، بھا المعترف النقابات كل مشاركة تعرف لم أھمیتھا

 التفاوض من النوع ھذا في المشاركة تحتكر التي الوحیدة النقابة ھي ) UGTA الجزائریین للعمال العام

 واالجتماعیة االقتصادیة الملفات من الكثیر ویدرس والحكومة، العمل أرباب نقابات یضم الذي الرسمي

 النقابات كانت ولئن .الخ...والخوصصة األجور رفع قضیة فیھا بما اآلن حتى منتظم غیر بشكل الھامة

 على السلطة إصرار ھو الجزائر في عملھا یعوق ما أن إال المدني المجتمع في الصدارة تحتل العمالیة

 حیث التحریر، حرب منذ النقابي العمل اتخذه الذي السیاسي الطابع إلى باإلضافة .النقابیة األحادیة

 سائدة الممارسة ھذه والزالت سیاسیة، مطالب عن الدفاع إلى الجزائریین للعمال العام االتحاد انصرف

 السلطة مع السیاسیة والمقایضة بالسیاسة االنشغال إلى التنظیم لھذا المركزیة القیادة تمیل إذ الیوم إلى

 بخوصصة المتمیز الظرف في خاصة العمال حقوق عن الدفاع إلى جھودھا صرف عن عوضا

 2 قبل من نظامھا ساد التي العمومیة االقتصادیة المؤسسات

           

 أي في النقابیة الحركة تتمكن ولم الجزائر، في محدودا عمال النقابي العمل یعتبر العموم على          

 تابعة دوما كانت بل مركزیة، قوة تكون أن من الجزائري السیاسي النظام تطور مراحل من مرحلة

 االقتصادیة األوضاع سوء وتفاقم الخاص القطاع دور تنامي مع ذلك ویتضح السلطوي، القرار لمراكز

                                                             
  158، ص  2001اجلزائر ،  للعمل، الوطين املعهد ،االحتجاجية الحركة إلى العمالية الحركة من الجزائر :جايب الناصر عبد  1
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 عن النقابیة الحركة عجزت فقد العمال، طبقة على بالضرورة تنعكس والتي بالجزائر، واالجتماعیة

 العام فاالتحاد والسیاسي، اإلیدیولوجي التأثیر تحت وقوعھ إلى باإلضافة .الخاصة المنشآت في التواجد

 اآلونة وفي الوطني، والوسط الشیوعي الیسار تجاذبات من یعاني كان تاریخھ مر على الجزائریین للعمال

 في متقدمة مواقع احتالل استطاعوا واللذین اإلسالمي التیار على المحسوبین بعض صعود عرف األخیرة

 .صفوفھ

 :األحزاب 3-

 التعددي الدستور على التصویت تم أن إلى عاما 27 مدة الواحد الحزب بنظام محكومة الجزائر ظلت

 أساس على تأسیسھا عدم بشرط مضمون السیاسیة األحزاب إنشاء حق أن على نص الذي ، 1989 عام

 بالتعدیل الواقع في الحزبیة التعددیة ترتبط ولم .1جھوي أو مھني أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو دیني

 خالل كانت الجزائر في األحزاب ألھم الحقیقیة فالنشأة ، 1988 أكتوبر أحداث عن نجم الذي الدستوري

 لبعض امتدادا نفسھ یعتبر منھا والبعض لالستقالل، األولى السنوات منذ أي الحزبیة، األحادیة فترة

 وخاصة سري، بشكل تنشط كانت أنھا غیر االحتالل؛ فترة أثناء الوطنیة الحركة شكلت التي المنضمات

 الدستور ألن وذلك اإلسالمي، أو األمازیغي اإلیدیولوجي التوجھ ذات المعارضة السیاسیة التیارات تلك

 ممارسة إلى السیاسیة التكتالت دفع ما السیاسي الطابع ذات الجمعیات إنشاء صراحة یمنع كان الجزائري

 والثقافیة والدینیة اإلصالحیة منھا مختلفة توجھات ذات جمعویة منظمات ستار تحت أو سرا نشاطھا

 :األحزاب ھذه بین ومن . واالجتماعیة

 FFS  االشتراكیة القوى جبھة -

 MDA الجزائر في الدیمقراطیة أجل من الحركة -

 PSD  الدیمقراطي االجتماعي الحزب -

    PT  العمال حزب -

 RCD  والدیمقراطیة الثقافة أجل من التجمع حزب -

   FIS  لإلنقاذ اإلسالمیة الجبھة -

  اإلسالمیة النھضة حركة -

 2.)حماس( اإلسالمي المجتمع حركة -

 حق على 40 مادتھ في نص والذي 1989 دستور خالل من الجزائر في السیاسیة التعددیة إقرار وبعد

                                                             
  1989من دستور  42املادة   1
 بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،الجزائر في الديمقراطية مستقبل :وآخرون قرية امساعيل :أنظر الصدد هذا يف تفصيال أكثر بشكل  2

  155ص ،2002
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 العدید إنشاء تم حیث نفسھا لتنظیم والجمعیات األحزاب سارعت السیاسي، الطابع ذات الجمعیات إنشاء

 عددھا تجاوز حیث الرسمي، االعتماد ومنحتھا الداخلیة وزارة علیھا وافقت التي السیاسیة األحزاب من

 المتعلق 1989 جویلیة 5 في المؤرخ 11-89 القانون ألحكام وفقا وذلك بھ، ومصرحا مؤسسا حزبا 67

 والتي األحزاب، تلك علیھا توزعت رئیسیة تیارات ثالث تحدید ویمكن السیاسي، الطابع ذات بالجمعیات

 الوطني التیار اإلسالمي التیار ھي الجزائري المجتمع داخل األساسیة اإلیدیولوجیة التوجھات عكست

 .العلماني والتیار

 وحتى السیاسیة الساحة اكتسحت التي التنظیمات أھم من اإلسالمیة الحركات وتعتبر :اإلسالمي التیار -

 خالل من ذلك ویتجلى تمتلكھ، الذي الشعبي العمق بسبب الحزبیة، بالتعددیة اإلقرار بعد بقوة االجتماعیة

 الجبھة رأسھا وعلى .الحزبیة التعددیة مرحلة في جرت التي والرئاسیة التشریعیة المحلیة االنتخابات نتائج

 .اإلسالمي المجتمع وحركة اإلسالمیة، النھضة وحركة لإلنقاذ، اإلسالمیة

 تنشط كانت التي التیارات لكل سمحت أن بعد الوطني، یرالتحر جبھة باألساس ویضم :الوطني التیار -

 كباقي تنظیم إلى تحولت حیث السیاسي االنفتاح بعد وواصلت سیاسیة، جمعیات إلى بالتحول بداخلھا

 1.  عقود ثالثة من ألكثر البالد حكم كحزب ومكتسباتھا إمكانیاتھا بكل احتفاظھا مع األحزاب،

 واالقتصادي السیاسي نفوذه بقوة ولكن والشعبیة، التاریخیة مرجعیتھ بضعف ویتمیز :العلماني التیار -

 من التجمع االشتراكیة، القوى جبھة مثل2 .االنتخابي حجمھ من بكثیر أزید مؤخرا أصبح الذي واإلعالمي

 .العمال وحزب االشتراكي الطلیعة حزب والدیمقراطیة، الثقافة أجل

 السیاسیة األحزاب نظام مراجعة تمت الحزبي والنشاط العمل من سنوات بضعة مرور بعد ولكن

 إنشاء حق أن على نصت والتي 42 مادتھ في ، 1996 دستور في ذلك تأكید وتم القانون، ھذا بموجب

  رقم األمر صدر ثم ومن المبادئ، من بمجموعة التقید ویجب ومضمون بھ معترف السیاسیة األحزاب

 شروط أضیفت حیث السیاسیة، باألحزاب المتعلق العضوي القانون المتضمن 1997 مارس 6 في 09- 97

 وأسسھا تسمیاتھا بجعل المعتمدة األحزاب طالبت والتي األحزاب، تأسیس یخص فیما جدیدة وقیود قانونیة

 معتمدا، حزبا 25 لیصبح األحزاب عدد تقلص الشروط لھذه وكنتیجة القانون، ھذا لمواد مطابقة وأھدافھا

 في لتصبح القانوني، التمثیل نسبة لفقدانھا وذلك لالنتخابات الترشح من األحزاب من العدید حرمت كما

 3.لالنتخابات الترشح بإمكانھا فقط أحزاب 9 األخیر

 انتخابات ألولى االنتخابي المسار وإلغاء توقیف بعد الجزائر عرفتھا التي األزمة ظل وفي            

 انتكاس في سببا ذلك وكان اإلسالمي، التیار نجاح فیھا یرتقب كان والتي ،) 1991 دیسمبر( دیمقراطیة

                                                             
  127 شاوش اخوان جهيدة ، مرجع سابق  1
  174ذكره ، ص  سبق مرجع ،وآخرون قرية امساعيل  2
  135 ص ، 2009 اجلزائر، األمة، دار ،السياسية األحزاب ،حاروش الدين نور   3
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 فیھا عانت "سوداء عشریة" في الجزائر أدخلت التي األزمة فتیل واشتعال الولیدة، الدیمقراطیة التجربة

 قانون الدولة فرضت األزمة ھذه ظل في .واألصعدة المستویات جمیع على صعبة ظروفا الجزائر

 ویمكن .والمبادرة التعبیر حریة صادرت و... والتجمعات المظاھرات خاللھ من منعت الذي الطوارئ

 في الحكومة من قربھا ومدى السلطة من مواقفھا على بناءا العصیبة المرحلة ھذه في األحزاب تصنیف

 :اتجاھات ثالث

 .الدیمقراطي الوطني التجمع الوطني، التحریر جبھة :السلطة أحزاب -

 .والدیمقراطیة الثقافة أجل من التجمع السلم، مجتمع حركة :للسلطة الموالیة األحزاب -

 .النھضة حركة العمال، حزب االشتراكیة، القوى جبھة :للسلطة المعارضة واألحزاب -

 الصغیرة، األحزاب تالشت حین في جدیدة أحزاب اعتماد الداخلیة وزارة أوقفت المرحلة ھذه في         

 إثر بوتفلیقة، العزیز عبد الرئیس برنامج لدعم األحزاب بعض شكلتھ حكومي ائتالف الوجود إلى وظھر

 واإلنعاش المدني الوئام أھمھا مشاریع عدة على یرتكز الذي برنامجھ وتنفیذ ، 1997 جوان انتخابات

 یعرف ما إلى بعد فیما االئتالف ھذا وتحول .الدولیة وھیبتھا الجزائر مكانة واسترجاع االقتصادي

 الوطني التجمع الوطني، التحریر جبھة حزب :وھي( أحزاب ثالثة من المكون الرئاسي بالتحالف

 التي الشجرة یشكل وأصبح السیاسیة الساحة على استحوذ والذي ،)السلم مجتمع وحركة الدیمقراطي،

 .البرلمان في المقاعد أغلبیة على وتحوز الوزاریة الحقائب تتقاسم حیث الغابة، تغطي

 :الصوفیة والطرق الزوایا 4-

 أحد أصلھا في غالبا یكون وقد جماعیة، بل فردیة تجربة لیست بأنھا التصوف عن الطرقیة تختلف

 طریقة، ویقترح العقالء أحد یأتي إذ معینة؛ وھیاكل طقوس لھا دینیة أخویات شكل تتخذ وھي المتصوفة،

 بعد والجمعیات التنظیمات لھذه الفعلي االنتشار بدأ لقد .فردیة بصفة یكون الذي لالنتساب شروطا ویضع

 عشر الرابع القرن أواخر في داھما، اإلفریقي الشمال على المسیحي الخطر أصبح حین األندلس سقوط

 الطرق من عشرات ھنالك والیوم ....الطرق عشرات انتشرت وھكذا عشر، الخامس القرن وأوائل

 خارج امتدادات لھا -معظمھا یكن لم إن-وبعضھا الجزائر، أنحاء شتى في المنتشرة الدینیة واألخویات

 ...اإلفریقي العمق وباتجاه العربي، المغرب وباتجاه الشرق باتجاه الحدود

  

 بخاصة الحدیث، الجزائر تاریخ في مركزیا دورا لھا المؤسسة والطرق الدینیة األخویات لعبت وقد         

 نھایة وحتى األتراك حكم منذ البالد عرفتھا التي الثورات فمعظم وقیادتھا، الفالحیة الثورات إشعال في
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 سیاسي حزب دور لعبت التي األخویات تلك من بواحدة مرتبطة بآخر أو بشكل كانت الفرنسي الحكم

 .1قویة وفكریة دینیة عقیدة أعضائھ بین توحد قویة، مركزیة لسلطة یخضع حقیقي

 العلیویة، الدرقاویة، السنوسیة، الشاذلیة، القادریة، الطریقة :الجزائر في المنتشرة الطرق أھم ومن

 .والمرابطیة المریدیة، التیجانیة، الطیبیة،

 أو الصالحین األولیاء ألحد ضریح من غالبا تتكون العناصر من مجموعة على فتشتمل الزوایا أما      

 السیاح، أو الطالب فیھا یحل صغیرة وزنزانات الدروس، إلعطاء وقاعة للصالة، وقاعة أقاربھ، أحد

 جوانب إلى الزاویة وظائف وتتعدد .2 المشردین أو المعوزین أو المحتاجین من السبیل عابري وتستضیف

 وھي والبعیدة، القریبة الضواحي من الناس یأتیھ للسلم ومأوى للثقافة ومنتدى للعبادة محل فھي مختلفة؛

 المبادئ إن .الزاویة شیخ رعایة تحت یجري ذلك وكل المسافر، لراحة ومنزل للمضطھدین ملجأ

 بنشر األولى بالدرجة تھتم فھي األموال؛ تجمیع على تشجع ال الزاویة علیھا تقوم التي والدینیة االجتماعیة

 االجتماعیة للحیاة ضروریة اقتصادیة ألعمال تسخر االجتماعیة الوظیفة ھذه لكن اإلسالم وتعالیم الثقافة

 2.وغیرھا الزكاة وتحصیل القوافل كحمایة

 في الزوایا عدد أن اإلحصاءات بعض وتقول األتراك، عھد منذ كبیر بشكل الزوایا انتشرت وقد

 المرحلة في خاصة قوي ونفوذ كبیر دور للزوایا كان لقد .زاویة آالف خمسة یفوق حالیا الجزائر

 .واألریاف القرى في خاصة العربیة، اللغة ونشر الدین على للحفاظ الوحید الملجأ باعتبارھا االستعماریة

 عام من ابتداءا المسلمین العلماء جمعیة من شرسة مواجھة القت أنھا غیر بھ تقوم كانت الذي الدور ورغم

 بأفكار والتشبع والتطور االنفتاح یرفض متقوقعا "غامضا إسالما" األخیرة ھذه فیھا رأت فقد ، 1930

 . "الریف إسالم"و "المدینة إسالم" بین المواجھة من كنوع بینھما المواجھة واستمرت النھضة،

 العاصمة الجزائر في انعقد أین 1991 سنة حتى المستقلة الجزائر في بارز دور للزوایا یكن ولم           

 جماح كبح في دورھا تلعب حتى الزوایا لتوظیف واضحة محاولة في وذلك الزوایا، حول وطنیة ندوة أول

 تكون حتى العریق تاریخھا والستعادة الفالحین، أوساط في وبخاصة جھة، من لإلنقاذ اإلسالمیة الجبھة

 واألحزاب، بالتنظیمات تعج أصبحت التي البالد في الجدیدة السیاسیة الخریطة ضمن توازن عنصر

 3.أخرى جھة من دینیة توجھات لھا التي تلك خاصة

   

 طرف من بھ تحظى الذي الكبیر الدعم بفعل الصوفیة والطرق الزوایا بھا عادت التي القوة إن           

 من فائقة بعنایة تحظى والتي الصوفیة الطرق ھذه تلعبھ الذي الكبیر السیاسي الدور على تدل الدولة،

                                                             
  . 212 ص ، 2008 اجلزائر، للنشر، القصبة دار ،القادر عبد إلى القادر عبد األمير من الجزائر في والدولة الدين :الراسي جورج  1
  130 شاوش اخوان جهيدة ، مرجع سابق  2
  233جورج الراسي ، مرجع سابق ، ص   3



المجتمع المدني في الجزائر                                                           : لفصل الثانيا  
 

 96 

 الفعال الدور األخیرة العشریة في الجزائر عرفتھا التي السیاسیة المواعید جل كشفت وقد الدولة، طرف

 في )بوتفلیقة( المترشح للرئیس دعمھا خالل من السیاسي المشھد رسم في التقلیدیة البنى ھذه لعبتھ الذي

 لتمدید ومساندتھا دعمھا عن الطرق ھذه أعلنت كما .كفتھ ترجیح في ومساھمتھا 2004 و 1999 انتخابات

 المجال أمامھا وفتح والزوایا، الصوفیة للطرق االعتبار أعاد أنھ حیث ثالثة، رئاسیة لوالیة الرئیس حكم

 والطرق السلطة بین الوطیدة العالقة على یدل ما وھو .السیاسیة االستحقاقات كل من مواقفھا عن للتعبیر

 ألي دعمھا وأن البالد، سیاسة رسم في تجاوزھا یصعب التي الدینیة المؤسسات من باتت التي الصوفیة

 .سیاسیة خطوة ألي المصداقیة من الكثیر ویعطي ضروریا أصبح سیاسي مشروع

 

 

 )، قانونیا ، سیاسیا (المجتمع المدني الجزائري : المبحث الثاني 

 

     المكانة القانونیة للمجتمع المدني في الجزائر : أوال

ة – تحدیدھا سیتم والتي  الجزائر في المدني للمجتمع القانونیة المكانة عن الحدیث جدا المھم من إنھ  المكان

ى 1996 و 1989 دستوري خالل من - والي عل انھأل نظرا ، الت ن مظھرین یمثالن م  التحول مظاھر م

 الجزائري السیاسي النظام عرف حیث ؛ والقانونیة الدستوریة الناحیة من الجزائر شھدتھ الذي الدیمقراطي

ر یعد - الذي ة المؤسسي التعبی اعالت لحرك ةاإل التف ة قتصادیةواإل جتماعی ین والفكری راد ب علمجا أف  – تم

ة تحوالت یالد ھام ذین بم ة في الدستورین ھ ة مع للتكیف محاول اعالت مختلف حرك علمجا في التف  ، تم

  . المختلفة االجتماعیة للفئات المتعارضة المصالح تصادم دون تحول التي الوجھة وتوجیھھا

 1989 دستور في ومكانتھ المدني تمعلمجا/أ
  

ة تغییرات إلى أدت 1988 أكتوبر أحداث إن ر في عمیق د ، الجزائ ذه رسخت فق داث ھ ى الحاجة األح  عل

داث أي – التي و ، الجیلیة التغییر متطلبات االعتبار عین في تأخذ إصالحات تج - األح ا ن  إصالحات عنھ

 من ، اإلصالحات لتجسید دستوریة و قانونیة صیغة إیجاد على ذلك أسفر حیث السیاسي اللمجا في خاصة

 . السابقة الدساتیر عن جذریا ختالفاإ تختلف جدیدة بأسس جاء الذي ؛ 1989 فیفري 23 دستور خالل

 قتصاديإ كمنھج وباللیبرالیة ، السیاسیة التعددیة على القائمة بالدیمقراطیة الجدید الدستور یأخذ مرة فألول

 .1976 ودستور 1963 دستور  السابقة الدساتیر علیھا تنص لم أخرى ، وحقوق
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د ذا واضعوا حاول لق ھ الدستور ھ ة كحل تقدیم ع التي لألزم ا وق ن السیاسي النظام فیھ  إدخال خالل م

دیالت سیاسیة إصالحات ة وتع دة قانونی ذ جدی ین تأخ اراإل بع دیمقراطي التحول میكانیزمات عتب  و ال

علمجا قناعة تستوعب اء في الجزائري تم ھ تتسع دیمقراطي مستقبل بن ات مساحة فی وق الحری  والحق

ھ وتصان األساسیة د فی ة قواع ة المواطن رأي وحری ر ال  وإحالل ، والمشاركة والتنظیم والتجمع والتعبی

ع أرض على وتحقیقھا والحریات الحقوق تلك حترامإ بضمان الكفیلة والدستوریة القانونیة الشرعیة  ، الواق

ةواإل السیاسیة والفعالیات القوى جمیع لتحریر والضامنة ة جتماعی ن والنقابی ة م ة الھیمن  وتوجھات الحزبی

   1.  الدولة

ذرھا الدیمقراطیة إلى بالتحول وثیقا ارتباطا یرتبط اإلنسان حقوق واقع وتحسین المدني تمعلمجا فبناء  وتج

ة في علمجوا السلطة بنی ن . تم م وم علمجا فتطور ث دني تم رتبط الم ة سیاسة بتطور ی ا و الدول  اتھتوجھ

وفره وما ، السلطوي و المؤسساتي و والقضائي القانوني نظامھا وبتطور األیدیولوجیة ة ت ن الدول ات م  آلی

  .المدني تمعلمجا مؤسسات وتطور نشأة تدعم أخرى ووسائل

 فعل كرد جاءت عمیقة لمطالب تلبیة وضع وإنما عادیة ظروف ولید یكن لم 1989 فیفري 23 دستور إن

د في زادت مزریة جتماعیةإو قتصادیةإ سیاسیة ألوضاع راد وسلوكات تصرفات اتھح  . السلطة في األف

 في ودستوریة سیاسیة إصالحات تبني إلى 1988 أكتوبر 10 خطاب في آنذاك الجمھوریة رئیس دفع مما

  . 2السلطة  حتكارإ على للقضاء االتلمجا كافة

 الجمھوري الطابع وعلى ، الشعب سیادة على أغلبھا في نصت المبادئ من مجموعة الدستور ھذا یتضمن

ین والفصل ، والمساواة ، یادة ، السلطات ب انون وس ة الق ة والتعددی ذه  والسیاسیة الحزبی رة ھ  التي األخی

ة وثیقا ارتباطا ترتبط علمجا بفعالی دني تم ھ الم ى وقدرت ھ تصوراتھ فرض عل ى ، وطموحات ارإ عل  أن عتب

ذه نطاق ة ھ ات التعددی ذا بوجود مرتبط ستمرارھاإ وإمكانی علمجا ھ دني تم ود . الم دأ تبني سبب ویع  مب

ن الشعب لتمكین التعددیة ة شؤونھ تسییر م ة بصفة العام ة فعال د ، ودیمقراطی ادة في جاء فق ن 39 الم  م

ة ذلك ویعني ، 3 "للمواطن مضمونة واالجتماع الجمعیات وإنشاء التعبیر حریات "الدستور  استقاللیة بدای

 .الدولة عن وفصلھ المدني تمعلمجا

ات تشكیل بحق 1989 دستور اعترف كما ادة في جاء حیث ؛ السیاسي الطابع ذات الجمعی أن" 40 الم  ب

ات إنشاء حق ھ معترف السیاسي الطابع ذات الجمعی ادة وأقرت ،'' ب دأ 53 الم ابي الحق مب ع النق  لجمی
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 ، واألمن الوطني الدفاع قطاع في ممارستھ دون والمنظمات لالتحاد اإلضراب بحق سمح كما ، المواطنین

  .  1العامة  المنفعة ذات العمومیة األعمال أو الخدمات جمیع في أو

 على تساعد التي الدیمقراطیة األسس بعض على رتكزإ 1989 دستور فإن نصوص من سبق ما خالل من

والجماعیة  الفردیة الحریات عن أو لإلنسان األساسیة الحقوق عن الدفاع في واألفراد الجمعیات دور تفعیل

ذا وكل ان ھ ھ ك ر ل ى إیجابي أث دني مجتمع نمو عل ن مستقل م بیا السلطة ع تح نس اب وف ھ الب أ أمام  لینش

  .2وینمو

 الدستور إلى باإلضافة یوجد أنھ إلى اإلشارة بنا یجدر فإنھ القانونیة المدني تمعلمجا مكانة تحدید إطار وفي

 : وھي ، الجزائر في العمومیة األنشطة في الدیمقراطیة لترسیخ أساسیة صكوك ثالثة ،

انون  ادر31/  90ق ذي ، 1990 دیسمبر 04 في الص دد وال ة یح ات وتسییر إنشاء كیفی انون  الجمعی   ق

اتواألحزاب  د ، السیاسي الطابع ذات الجمعی ة 05 في المعتم دل و 1989 جویلی ذي1997 عام المع  وال

ر بظھور سمح ن أكث یا تشكیال ( 60 ) ستین م ى سیاس د ، السیاسیة الساحة عل  التي التصفیة سمحت ولق

 .وجودالعدید من األحزاب  إلى أدت جدیدة تشكیالت بظھور بعد فیما جرت

 3مستقلة  صحافة لنشأة اللمجا أتاح الذي 1990 عام المعتمد اإلعالم قانون

ة بعدم یقول من وجود من وبالرغم الشكل ذابھ إن 1989 دستور دیمقراطی  التي السیاسیة اإلصالحات ،ف

ذا تضمنھا د الدستور ھ ة أعطت ق ة مكان ة سمحت قانونی دني مجتمع تشكل ببدای ر في م ن الجزائ  شأنھ م

  . حقیقیة دیمقراطیة مؤسسات وبناء سیاسیة تنمیة تكرس أن انھشأ من ، سیاسیة تغییرات إحداث

 1996 دستور في ومكانتھ المدني تمعلمجا /ب

ة الدستوریة الوثیقة المفعول الساري 1996 دستور یعتبر اریخ في الرابع ر ت ة الجزائ  جاء بحیث ، الحدیث

ھ وتحترم القانون فیھ یسود تكامال أكثر دیمقراطي مجتمع لبناء بتعدیالت األخیر ھذا ات فی  فوجود . الحری

ن بعیدا للمواطنین الخاص النشاط فرص توافر معناه دیمقراطي نظام ة ع دخلھا،والعكس أو السلطة رقاب  ت

دى واإلبداع الفكر حریة تقید حیث شمولي نظام ظل في الصحیح ھو واطنین ل  الخاص نشاطھم ویشل الم

 سیاسي نظام وجود ظل في یتسع ،4 مدني مجتمع قیام في األساس ھي التي الخاصة متھمؤسسا تشكیل في

 . سلیم بشكل لألفراد المساواة وحق یوفرالحریة وقانوني

علمجا لنطاق توسیعھ ھو 1996 دستور حول مالحظتھ یمكن ما أول إن دني تم ھ ، الم وي وجعل ى یحت  عل

واد جاء فقد ، التطور أجل من بالتغیر ینبئ حیز دة بم دیالت وأضاف جدی ى تع واد إل  في موجودة كانت م
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تم ، والسیاسیة المدنیة والحقوق للحریات كبیرا حیزا المشرع أعطى قد و. السابق الدستور ة تبني ف  التعددی

ة ادة في الحزبی ى صراحة نصت التي 42 الم ھ معترف السیاسیة األحزاب إنشاء حق أن " عل  ب

س في الحق ھذا على دستوریة قیود وردت لكن...ومضمون ادة نف دم وھي الم  األحزاب تأسیس جواز ع

ى السیاسیة ذلك .جھوي أو مھني أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو دیني أساس عل ر وك وین حق أق  تك

 ، مضمون الجمعیات إنشاء حق '' أن على 43 المادة نصت حیث المواطن حقوق من حق فھو ، الجمعیات

ة بازدھار الدولة تشجع ة الحرك دد الجمعوی انون ویح ات  إنشاء شروط الق د .'' 1الجمعی  دستور أعطى وق

 األساسیة الحقوق عن الدفاع وضمان ، الجمعیات تكوین في حقھ ممارسة في للمواطن كبیرا حیزا 1996

ن ، لإلنسان ات وع ة الحری ة الفردی ات بواسطة والجماعی ا سواء الجمعی ة أو السیاسیة منھ ادة  المدنی  الم

 ، الحق ھذا وحمایة وضمان عترافلإل كاملة مواد ثالث تخصیص تم فقد والتعبیر الرأي لحریة بالنسبة33

ن الحق ھذا ددتھ أو تمس الدولة في وقوانین ومؤسسات سلوكات ھناك تكون أن قطعا ىنھ بحیث  خالل م

ادة ،'' الرأي وحریة المعتقد حریة بحرمة مساس ال '' منھ 36المادة ادة 38 والم ى نصت التي 41 والم  عل

 ، وأیضا"   المشروعة الوسائل بجمیع . وأفكاره مطالبھ و رأیھ عن التعبیر المواطن لحریة الدولة ضمان''

 . 2المواطنین لجمیع النقابي الحق ضمان حددت التي 56 المادة

ذه تنظم التي القوانین لسن الدولة یؤھل ولم فقط الجمعویة الحركة بإنشاء یكتفي لم 1996 دستور أن كما  ھ

ة ا ، فقط الحرك ر  وإنم ن أكث ك م ة أعطى ذل دور للدول ارز ال ارإو تشجیع في الب ة زدھ ة الحرك  الجمعوی

 وتعبئتھ وتوعیتھ المواطن تنشئة في أساسي دور لھا یكون أن یجب الحركة ھذه بأن الدولة أي منھا عتقاداإ

ن الدستور ھذا ویبقى للبالد العامة الشؤون إدارة في المساھمة أجل من م م ة الدساتیر أھ ا الجزائری  تأسیس

 مدني مجتمع تشكل على یساعدان ال اللذان والواقع البیئة مع تطابقھ مدى إشكالیة تبقى لكن المدني للمجتمع

ق نظرا بذاتھ وقائم مستقل رة للعوائ ھ  تحیط التي الكثی ذا أن نالحظ ب ھ تتخبط المشكل ھ م فی دول معظ  ال

 : إلى اإلشارة یمكن العوائق ھذه بین فمن ، العربیة

ة المؤسسات طبیعة ة والقناعات ، القائم ة التشكیلة في الجاری ذا السائدة األیدیولوجی ة ،وك  السیاسیة الثقاف

ح المنتشرة ة والمالم اة العام خ.... السیاسیة للحی علمجا الستقاللیة وبالنسبة  إل دني تم  فحسب الم

 تمعلمجا تغییر لیس والنتیجة ، 3واألمة الدولة بناء سمإب كلیا عنھا التخلي تم قد فإنھ "غلیون برھان"األستاذ

انوني اإلطار تحدد التي النصوص مجمل ھي المطلقة   تلك والسلطة الشمولیة الدولة خلق بل  للمجتمع الق

ذا مكانة تحدد ،وبالتالي المدني علمجا ھ ا دستوریا تم ن . وقانونی اك لك ن ھن ض یطرح م  حول األسئلة بع

 ما آخر بمعنى أو ، قانونیة غیر دولة وجود ظل في المدني للمجتمع الدستوري الوضع عن الحدیث جدوى
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دوى ن الج ك م دم ظل في ذل ى التوصل ع وم تجسید إل ة مفھ ة الدول ى ، المعاصرة القانونی  فلسفة وإل

   . تمعلمجوا الدولة قیادة في الحكم لسلطة كأسلوب الدیمقراطیة

ذا ذي- الوضع ھ ز ال ھ تتمی م ب دول معظ ة ال ا العربی ر ومنھ ى یساعد ال – الجزائ ة عل دني مجتمع إقام  م

 مسؤولة تجعلھا القوانین من بشبكة متھحریا وتقیید األفراد نشاط في الدولة تدخل بسبب المعروف بالمعنى

 ال الدولة وتكاد ، بأنواعھا االتحادات و والجمعیات السیاسیة والمشاركة العمل مجاالت في الفرد نشاط عن

  .مختلفة شعارات تحت فیھ تتدخل إال نشاطھ مجاالت من مجاال للفرد تترك

 الجزائر في بالدولة المدني المجتمع عالقة: نیاثا

ة حسب وتختلف بالدولة المدني المجتمع تتأثرعالقة ا، مجتمع في السائد السیاسي النظام طبیع  ویسھل م

ة تكون عندما تحدیدھا ذا طبیع ة النظام ھ ة معروف أن ، وثابت ا یكون ك ا شمولیا أو أوتسلطیا دیمقراطی  ،أم

التحول ، تحول مرحلة في النظام ھذا یكون عندما ة ك إن نحوالدیمقراطی ة ،ف ة معرف دني المجتمع عالق  الم

دني المجتمع تنظیمات مختلف وتفاعالت واقع تفحص تتطلب بالدولة ذا داخل الرسمیة الجھات مع الم  ھ

 آن في تسلطیة وأخرى دیمقراطیة سلوكات بین تجمع قد نحوالدیمقراطیة المتحولة األنظمة أن النظام،كون

 .بسرعةو  بسھولة یتم ال التسلطي المیراث من التخلص ألن ، وھذا واحد

ا نوعا حدیثة تغییر دیمقراطي،وتجربة تحول بمرحلة تمر الجزائر كانت ولما إن ، م ة ف ك معرف ة تل  العالق

 أھم بین ومن ، الرسمیة بالجھات لعالقتھا الواقعي والتجسید المدنیة التنظیمات مختلف حالة تمرعبرتفحص

ك ات تل ى التنظیم احة عل ة الس یة االجتماعی ة والسیاس ي الجزائری یتم والت ز س ھ التركی  علی

 1...الجمعیات،النقابات،

 :الجمعیات  -

ة  ا لعدةرنظ ،ولكن والمستویات المجاالت مختلف في ینشط الجمعیات كبیرمن عدد عوامل سیاسیة وقانونی

ة وھي  ...وثقافیة واقتصادیة ة وخاضعا لسلطة الدول فإن النسیج الجمعوي في الجزائر یبقى ضعیف الفعالی

 .تھاوتوجیھھا،وآراء ومواقف قیاداتھ غالبا ما تصاغ وتعلن وفق ھوى السلطة ولصالحھامن 

ك  فالجمعیات الجزائریة رغم عددھا الكبیر تكاد تكون غائبة على الساحة السیاسیة ،والتنشط إال     بتحری

 .2بدافع براغماتي شخصي لقیاداتھا عند اقتراب المواعید االنتخابیة من الجھات الرسمیة،أو
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 :النقابات   -

ة  یة، فالدول ادیة والسیاس ة واالقتص اة االجتماعی ي الحی ن دور ف ا ع ث لھ ة وتبح تقلة مھمش ات  المس النقاب

ى ا عل ي حوارھ ر ف ریك، وتقتص اور أوش رف مح ا كط رف بھ ة " التعت ة النقابی ا "المركزی ھد لھ ي یش الت

 .بوفائھا التام للسلطة الحاكمة

ا،ورغم أن السنوات األخیرة       د م ي استطاعت،إلى ح ات الت بعض النقاب  شھدت حضوراجتماعي قوي ل

زال ضعیفا  ابي بشكل عام ال ی ل النق ة، إال أن العم ى السلطات الجزائری ا أو بعضھا عل أن تفرض مطالبھ

 .بفعل غلبة التیارات الموالیة للسلطة الحاكمة،أوالسائرة في فلكھا

ول أن ومن معاینة واقع التنظیمات المدنیة األساسیة ك  السابقة وتفاعالتھا مع الدولة في الجزائر یمكن الق تل

دني ع الم ات والسلطةعلى المجتم ة وصاحبة اإلمكانی ة القوی ة الدول الضعیف  العالقة مطبوعة بطابع ھیمن

 .والمتشتت والمنقسم على ذاتھ، والفاقد لإلمكانیات

 بالشكل مجتمع المدني بالدولة في الجزائرعالقة ال وھناك مجموعة من العوامل التي ساھمت في تحدید     

  :منھا المشار إلیھ نذكر

   :حداثة المجتمع المدني الجزائري مقارنة بالسلطة القائمة

ى  اح الجزائرعل ع انفت فالمجتمع المدني لم یعرف تطورا ملحوظا في العدد والفعل إال في بدایة التسعینات م

  .التعددیة،في مقابل سلطة قائمة منذ عقود

   :قوة الدولة في مقابل ضعف المجتمع المدني 

ي أي تنظیم  تملك مؤسسات الدولة إمكانیات مادیة ومالیة وحتى تحكم ف ا للسیطرة وال رة تؤھلھ ة كبی معنوی

ین أن وطني،في ح توى ال ى المس ل عل ا یعم اد  خارجھ ري ال تك دني الجزائ ع الم ات المجتم ب تنظیم أغل

  .1والمادیة لتمارس نشاطھا باستقاللیة المالیة تتوفرعلى الحد األدنى من اإلمكانیات

  :الدولة ھي الممول الرئیسي ألغلب تنظیمات المجتمع المدني 

دتھا الشعبیة  تفتقد أغلب تنظیمات المجتمع المدني  ذاتي نتیجة ضعف قاع الجزائریة للقدرة على التمویل ال

ودعلى دم قدرتھا،وضعفھا والقی ا وع ع التبرعات والھب ا لجم ین حریتھ ن المجتمع ة م ت والمساعدات المالی
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رة  المحلي والدولي، األمر الذي جعلھا تابعة في تمویلھا بشكل أساسي للدولة، ما نتج عنھ سیطرة ھذه األخی

 .علیھا وعلى قراراتھا

تراتیجیتھا رض اس رة بف ذه األخی مح لھ ة، تس ثال إزاء الدول ات م ب الجمعی ة ألغل ة والمادی ة المالی  فالتبعی

ةاإلدماجی لبیة،بدل العالق راكة س ة ش ى عالق ا إل ات بھ ل العالق رمن الجمعیات،وتحوی دد كبی ى ع  ة عل

 1.اإلیجابیة، في التكفل بالقضایا المطروحة وتلبیة حاجات المنخرطین

ة ات المدنی ض التنظیم ى بع ة عل ذي تمارسھ الدول ة  العناصرالسابقة أكسبت  :التدخل والتضییق ال الدول

رة  درة كبی ة ق االجزائری أثیرعلى قراراتھ ة والت ات المدنی اطات التنظیم ي نش دخل ف ى الت یریة،  عل المص

ذي ة ومتعددة،األمرال ن ضبط  والتضییق علیھا باستخدام أدوات قانونیة وسیاسیة واقتصادیة مختلف ا م مكنھ

د مصالحھا ا تھدی ھ معھ ى الدرجة ال یمكن ھ ضعیفا إل ا ومعارضة قراراتھ قوة المجتمع المدني واإلبقاءعلی

 .وسیاساتھا

   :الوضع األمني الذي عرفتھ البالد مع بدایات المجتمع المدني

دث  أعطى حیزا كبیرا ونوع من الشرعیة للدولة للتضییق على المجتمع المدني بمختلف تنظیماتھ،وھو ماح

و ھیاك مع عدد كبیرمن الدول التي ي نم ر مباشر ف ةا لحیث ساھمت تلك الحرب بشكل غی أثرت " لقانونی ت

 2أكثر حزما مما یساعد الحكومات في الضغط على المنظمات غیرالحكومیة" حرب على اإلرھاببال

   :طبیعة النظام السیاسي الجزائري

و ول نح ة تح ي مرحل ا زال ف ري م ي الجزائ رالدیمقراطیة  فالنظام السیاس م  أن عناص ة، و رغ الدیمقراطی

ن  الشكلیة متوفرة تقریبا، إال أن بعض الممارسات غیر الدیمقراطیة والتسلطیة ما زالت تطفو إلى السطح م

ة، إن  فترة ألخرى،وإذا أخذنا في االعتبارفارق دني والدول ع الم ین المجتم وة ب اإلمكانیات  في السلطة والق

وسیطرة  ھذه األخیرة،وستعطي دفعا ودعما معنویا للنظام الحاكم  العالقة بینھما ستكون حتما لصالح ھیمنة

ى ا یطرة عل اللس دني حفاظ ع الم ة  لمجتم ع الظھوربمظھرالحكوم ن ، م ا أمك ب م ض المكاس ى بع عل

  .الدیمقراطیة

    :مجتمع مدني غیر دیمقراطي
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ر دني بخصائص غی ع الم ى  یتسم عدد كبیرمن تنظیمات المجتم ا صراعات عل ة ،إذ تشھد أغلبھ دیمقراطی

ى داول عل قاقیة،وغیاب الت ات انش ة وحرك ررا لطة، األسال المراكزالقیادی رة مب ل م ي ك ي ف ذي یعط ر ال م

 .یبدي استعداد ووالء تاما لھا للسلطة للتدخل فیھا،وحسم الخالف لصالح الطرف الذي

  :عدم ثقة النظام السیاسي في تنظیمات المجتمع المدني 

ات  فالنظام السیاسي الجزائري،على غرار  ة إزاء تنظیم ة ثق األنظمة السیاسیة العربیة األخرى ،یشھد أزم

اده أن السماح بإنشاء  المجتمع المدني المختلفة،وقد ساھم انعدام الثقة في خلق شعورلدى األنظمةالعربیة مف

ن  مؤسسات المجتمع المدني ال ة لم ذه األنظم ا ھ ة تمنحھ یعد كحق من حقوق المواطن،بل ھوعبارة عن ھب

 1ت سیجلب لھا متاعب معینةتشاء،ومتى تشاء،وتقوم بسحبھا إذا توفر لھا اعتقاد بأن عمل ھذه المؤسسا

   :نتشارالمنظمات غیرالحكومیة التابعة للحكوماتإ

تحول عدید المنظمات غیر الحكومیة إلى منظمات تابعة بشكل  تشھد المجتمعات المدنیة في الدول العربیة،

ات ـ شبھ كلي إلى الحكومات،فیما ب ا ب ة للحكومات" :یعرف حالی ة التابع ات غیرالحكومی ا ،وھو م"المنظم

ذكر  أثربشكل كبیرعلى استقاللیة ابقة ال ل الس ا فالعوام ة علیھ ة سیطرة الدول ة وسھل مھم ا المدنی مجتمعاتن

ا  ا، وتحالفھ ة وھیمنتھ دخل الدول ا طابع ت ب علیھ ن یغل أدت إلى تكون عالقة شدیدة التعقید والغموض، ولك

دني ع الم ع المجتم ي  الج. الطوعي أواإلكراھي م دني ف ع الم ا ووضع المجتم یس لیبرالی و ل ز، فھ زائرممی

ا  دخالتھا ومحاوالتھ ھ یظل عرضة لت م الدولة،ولكن ومستقال تماما ،كما أنھ ال یخضع بأكملھ لسیطرة وتحك

 .ترویضھ متى اقتضى األمرذلك

ة ذ نھای ھ الجزائرمن ذي عرفت دني ال ع الم ات المجتم ات، إال  والخالصة أنھ رغم االنفتاح على تنظیم الثمانین

ن  یر ال یملك اإلمكانیات وال الثقافة وال اإلطارالسیاسي واالجتماعي المناسبأن ھذا األخ لیكون مستقال ع

 .2الدولة،ویشكل ثقال موازنا لھا

 في الجزائر المدني المجتمع مؤسسات تفعیل ائلسو : اثالث

ن م م ائ أھ ة التحوالت جنت ة واإلقتصادیة اإلجتماعی ى طرأت التي والثقافی ا المعاصر للمجتمع عل  م

ات رف ب ة یع ور بالعولم ام وتط ي، النظ د السیاس ات وتزای ي العقب ھ الت دور تواج ل ال  الموك

دني المجتمع لمنظمات د في الم ة، السیاسات تحدی ك العام اد لتراجع وذل الزم بوجوب االعتق ین ت  ب

رار ات السیاسي الق اة ومتطلب ة، الحی وازاة العام ذا وبم دت التحول ھ ة االحتیاجات تزای  اإلجتماعی
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دور وتصاعد ؤثر ال دني المجتمع لمنظمات الم د في الم ا دفعت حیث والبرامر، السیاسات تحدی  بھ

ى لم إل ات س ایا األولوی وق كقض ان حق ة اإلنس حة والبیئ ات والص ات واحتیاج ة، الفئ  المھمش

ذلك وأصبحت ا عنصرا ب ة، للمصلحة حامال إجتماعی ة العام أن ومھتم ام بالش ذي الع م ال د ل  یع

 .ومؤسساتھا الدولة على حكرا

وم حوأصب       ة مفھ ر التنمی ة بمؤشرات مرتبط غی ة كمی دخل، مستوى( وتقنی یم، ال دالت التعل  مع

والدة ا )..ال ة مؤشرات تضمن وإنم س نوعی دى األساسیة االحتیاجات تعك واطن ل ك خاصة الم  تل

ي ا الت ة لھ اركة عالق یة بالمش اة و السیاس ة، الحی ھ الثقافی بحت ومن ة أص د التنمی ؤولیة تع  مس

تركة ا مش ة تقودھ ذ الحكوم ات وتنف ة السیاس ى الھادف ق إل اركة تحقی ة مش ن فاعل ات م  مؤسس

دني المجتمع ات لتجاوز الم داف تواجھ التي العقب ة، أھ ھ التنمی ى ملحة الضرورة أصبحت وعلی  إل

ة إعطاء ة دفع ذه قوی م المؤسسات لھ دراتھا ودع ا وتطویر ق ة مع عالقاتھ یم لتكریس الدول ة ق  الثقاف

 .السیاسیة والعملیة المواطن بین االتصال روابط تقوي التي السیاسیة

ا      ن وانطالق ات م دني المجتمع تواجھ التي العقب ر في الم  الحاصلة التطورات سیاق في الجزائ

ى ة الساحة عل ة الدولی ة وضع یتوجب واإلقلیمی دعم التي الوسائل جمل اء ت ل مؤسسات بن  وتفعی

ا ذي دورھ رتبط ال ي بالمشاركة ی ة ف وي العملی ر التنم ع عب وارد توزی كل الم ر بش دال أكث  و ع

اھیم ترسیخ ة مف ا المواطن ز یضمن بم دماج تعزی والء اإلجتماعي االن وطني وال م ، ال ة ودع  ثقاف

 .1واإلقتصادیة السیاسیة السیاسات صنع في المشاركة لتحقیق اإلنسان وحقوق دیمقراطیة

ة أن بمعنى      ل عملی دني المجتمع تفعی ت في الم ھ الوق من ذات ة تتض اء عملی ة بن  أي الدول

ذ أن ضرورة ة تأخ دني المجتمع عالق ة الم ان بالدول دة مع وم جدی ى تق د تعظیم عل  السیاسي البع

ى والطوعي اإلرادي رة تتوسع حتى السیاسیة، الممارسة صعید عل ذي المحیط دائ ن ال  أن یمك

ة إطاره في تتشكل توري اإلصالح عملی ھ الدس ذلك ، ومعالم دني للمجتمع تكون وب درة الم  الق

 .بأدواره للقیام الكافیة

  

  :و السیاسي القانوني إلطارا / 1

النظر ى ب ّددة القضایا إل ن المؤّسسة تكاف التي المح ا، م انونيّ  السیاق یحمل أجلھ  والسیاسيّ  الق

ذي ل ال ھ تعم ة فی ّم ة المنظ ر أھّمیّ ار فھو أكب امن اإلط وین الض ات لتك ع مؤسس دني المجتم  الم

ة ویشمل ادئ جمل وانین المب ل التي والق ھ، نشاطھ تفّع م وحركت ة ویس ة الشرائ لكاف ن اإلجتماعی  م

ر ة التعبی ن بحری ا ع ة اتجاھاتھ ة بطریق تمكن منظم ن ل ام م ات قی ام مؤسس م ونظ یادة یس  بس
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ة ة وسلطة لمصلحة متعاظم ذي ھو المجتمع یبقى حتى األغلبی نظم ال ن وال نفسھ، ی ل في یمك  المقاب

ة للمؤسسات ة المدنی ة، محل تحل أن حال بأی د فھي الدول ذري بشكل تعتم ى ج ن عل اخ األم  والمن

دیمقراطي وق لممارسة الضروري اإلطار ھو ال ة حق ن التي المواطن ا م  إنشاء في الحق جملتھ

 .  المدني المجتمع مؤسسات

ذا       ة الضامن اإلطار ھ دني المجتمع ونشاط لحرك دده الم ة تح اء الباحث ؤاد ثن د ف  في هللا عب

 :  1التالیة العناصر

م دستور وجود - ن مستفتى دائ ر الشعب، طرف م ة یق ة التعددی ة الحزبی ات إنشاء وحری  الھیئ

 والمنظمات

 .والجماعیة الفردیة الحریات ویحمي والثقافیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والنقابیة السیاسیة

 . السلطات بین الفصل -

 .المدني المجتمع مؤسسات تكوین تنظم التي القانونیة النصوص احترام -

ي أن - وانین تحم ا الق ات انتھ ة الحری ة، الفردی ل والجماعی لطة أوح ریعیة الس د أو التش  تجمی

 .االستثنائیة والقوانین الطوارئ حالة أوإعالن الدستور،

رارات صناعة في الشعبیة المشاركة - ى الق ة المستویات عل ا المختلف ن یتطلب بم ة م  الالمركزی

 .والصالحیات المھام توزیع ومن

ذه      ة ھ ة المنظوم ى تعمل القانونی ق عل ة مؤسسات خل ان صمام تكون قوی ة  للمجتمع أم  والدول

د، أن في ن وتكشف واح دى ع اط م وي االرتب ین البنی ذي والمجتمع السیاسي النظام ب وم ال ھ، یق  فی

ن دني للمجتمع وتمك ة، دون واسعا فضاءا الم دى مواجھ س كإح ین الشراكة أس  وإعادة الطرفین ب

ة تنظیم ا العالق ن بینھم دة توسیع خالل م ة القاع ى للمشاركة اإلجتماعی س عل د دستوریة، أس  وتجس

ة یة ثقاف ة سیاس وم مدنی ى تق اس عل ول أس ر قب ف اآلخ رار المختل ة وإق ل التعددی ع داخ  المجتم

 .ودیمقراطیة سلمیة بطرق الصراعات حل على والقدرة

ة      انون وسلطة الحری ة للممارسة أساسیان شرطان الق ا إطار في الفعلی ض، مع تفاعلھم  بع

ة وجود أن حیث ة بنی دد وتشریعیة قانونی وق مجموعة تح ل التي الحق ذا استقالل تكف  المجتمع ھ

نظم ة وت ھ العالق ین بین ة وب اییر إطار في الدول ة المع ا وجود إدرا ترفض التي االیجابی ا أی  منھم

دیال ن ب ھ ونقیضا اآلخر ع ا لكل االستقالل ویضمن ل ین منھم ة تكون رئیسیین كقطب  الضامن الدول

ار ي لإلط انوني السیاس ي والق ت ف ذي الوق تقر ال اط تس اتھا أنم ا مؤسس ى وعالقاتھ ى عل  بن

ات ة وتكوین ة إجتماعی دعمھا وثقافی ن وتعزز ت المجتمع، صلتھا م ا ب ن بم  المجتمع لمؤسسات یمك
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دني ة الم ن المختلف ار م لطة اختی یة الس ى السیاس توى عل ار مس ات األفك خاص و والسیاس  األش

 .  1والمحاسبة ةبالمراق في والحق

دم ونظرا ج لع ر في الحاصل التحول نض ذي الجزائ م ال ن یمّكن ل ى الوصول م ة إل ة مرحل  الدول

ة لوب القانونی ة كأس م، لممارس تمراریة الحك لط واس ي التس االت ف ي المج ب الت رك أن یج  تت

دني، للمجتمع ة نحو فالسعي الم ھ في مر الدیمقراطی ة مجمل ة بمرحل وع سادھا انتقالی ن ن ة م  التعددی

 .ممارستھا على قیودا وضعت لكنھا الحریات من بھامش سمحت أنھا بمعنى المقیدة،

ى       رغم وعل ن ال رة م ر التي الدستوریة النصوص كث ات بضمان تق ة الحری  الخاصة و العام

راد، ة أن إال لألف را اارس بقیت الدول ا سیاسي قھ ھ بم ن یعنی ة فرض م ى الرقاب ة تأسیس عل  الجمعی

م ى ث ھ نشاطھا عل ا، لتوجی د قراراتھ د یع م في التخلف مسببات أح دني المجتمع جس  وضبطا الم

را ن سواء معتب ة م ة الناحی ة، القانونی ا أواألمنی دا یشكل م ین تباع ة النصوص ب ع القانونی  والواق

ي، رغم العمل ا ف ا أن إال كثرتھ رمن اقل فعالیتھ دراتھا بكثی ا وھو ، ق ھ أشار م ر إلی ة تقری  التنمی

ة اإلنسانیة ر حیث 2004 العربی ھ عب ھ إشارة في "األسود الثقب "ـب عن ى من ة إل ة مركزی  الدول

 .وھیئات مؤسسات من بھا یحیط ما مع متوازنة لعالقة بناءھا وصعوبة

دم وازن وع ذه في الت ة ھ اتر العالق ن ن ة ع دى سیاسیة ثقاف ة ل ة النخب ا الحاكم وة أن ترى جعلھ  ق

دني المجتمع دا الم ا، تھدی ع أن إال لمكانتھ ا الواق دول في ھو كم ة ال ة أن اثبت الدیمقراطی  دیموم

ة ا الدول دني المجتمع أساسھ وحیویتھ ة الم ة وأن سلطتھا، لبسط كآلی ا العالق ة بینھ اد عالق  اعتم

ادل ألدوار متب ة ولیست ل اقض، عالق المجتمع تن دني ف ا الم د إال ھو م ات اح ة تجلی ة الدول  الحدیث

 . 2المجتمع داخل الممارسة ینظم حقوقي نظام طریق عن قیامھ شروط توفر التي

ة       د التي ھي والدول دني المجتمع توج ن الم ق أجل م ة تحقی ا موازن ین قوتھ وى ب ة الق  المجتمعی

دني المجتمع وتطور ذي الغرب في الم د ال م في ول اء رح دیمقراطي البن م ال ن ل ن یك  تقویض أجل م

ة در الدول ا بق ذلك حصیلة ھو م وازي التطور ل ذي المت ھ، ساھم ال ن تقویت  األطر وضع خالل م

ة ة القانونی ق القابل دني المجتمع لمنظمات ومّكن للتطبی ن الم ر تصب أن م ة أكث  المشاركة في فعالی

   .السیاسة صنع عملیة في

انوني والنظام د الق ا أوج ین توزن لطات ب ع س دني المجتم م ومؤسسات الم مان الحك ور لض  تط

ة، تماسكو ا وھو الدول دث م ة في ح ة التجرب ى األوربی ة مستوى عل ع، الدول ور والمجتم  فتط

ة ن الدول ة م ى دینی ة إل ى نبالئی ة إل م قومی ى ث ة إل ة لیبرالی ة،  فوطنی ذا أدى دیمقراطی ى التحول ھ  إل

 .والتعایش السیاسي االستقرار بلوغ إلى مدني، مجتمع إلى تقلیدي من المدني المجتمع تطور
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یلة       ب والوس ادة األنس یم إلع ھ تنظ ع عالقت ة م ي الدول ة ھ ي الدیمقراطی من الت ي تتض  ف

ادئ ثالث البسیط إصطالحھا ة ھي أساسیة مب ة التعددی ة التنظیمی راف و والفكری ات االعت  بالحری

داول األساسیة ى السلمي والت ن السلطة عل ق ع ات طری ة، اإلنتخاب ا إال العام م أنھ  مرتبطة تبقى ل

ة ات بآلی ة اإلنتخاب افس الدوری ي، والتن ا أوسع في وأصبحت الحزب  1.  "التشاركیة" تعني معانیھ

ن ة األساسیة الوسائل م واطن ممارسة لتقوی ة الم ر والمشاركة للرقاب  ینتمي التي المؤسسات عب

 .وتغییره القرار صنع في المساھمة من اكنھ حیث إلیھا

وفر       ة وت ة إطارا الدیمقراطی ا یصون دستوریا نصا األخرى ھي تتطلب التي للحری  احترامھ

تمكن ن ل درة م دني المجتمع مؤسسات ق ى الم دبیر ممارسة عل  في اإلجتماعي للصراع العقالني الت

ار دود ةإدرا إط ین الح ة ب ع، الدول درة والمجتم ى والق ف عل ي التكیّ دیولوجي التنظیم ع واإلی  م

ة التنظیمات مختلف ا اإلجتماعی م بم یادة یس وانین سلطة لس دة السلطة ھي التي الق ر الوحی  الغی

ة، ا قمعی د م اري األساس أن یؤك ذي المعی وم ال ھ یق دني المجتمع علی ذي نفسھ ھو الم وم ال ھ تق  علی

  2وعالقاتھا مؤسساتھا و بقیمھا الدیمقراطیة علیھا ترتكز التي األرضیة بمثابة ویعد الدیمقراطیة،

ة الممارسة وترسیخ      ة تعطي الدیمقراطی ة سیر تنظیم أولوی ین العالق واطن السلطة ب ن والم  م

الل ات خ ة المؤسس ي المدنی ي الت ا ینتم د إلیھ كال كأح ة األش ن المتقدم یم م ي التنظ ع ف  المجتم

دیمقراطي د ال ن للح ة، سلطة م ع حیث الدول ة التشریعات تمن دوث القانونی ات ح  مجال في خروق

ات ة الحری ة، العام ا والفردی یادة یضمن بم ة س ة ثقاف وم مدنی ى تق ول أساس عل  المختلف األخر قب

رار ة وإق ع، داخل التعددی ك المجتم ة أن ذل ة طبیع ذه حرك دودھا المؤسسات ھ دد وح ا تتح  مالمحھ

  .جدید إجتماعي عقد خالل من الدولة مع العالقة أنماط تحدید خالل من وسماتھا

ك         ھ ذل ن أن ى الصعب م ة عل اج إعادة الدول اح سیاسة انتھاج دون نفسھا إنت و االنفت  ول

درج، ن بالت ن تعمق أن شأنھا م اء م دیمقراطي البن ى ال ن وتتخل ا التسلطیة النزعة ع ا م  أن یؤھلھ

وال إطارا تكون س في و وشرعیا، مقب ن ال الوقت نف ة یمك ار في المبالغ  المجتمع منظمات أن اعتب

دني ن الم دیال تكون أن یمك ن ب ة ع ة ال الدول ازا أو وطنی  غطاء تحت المعارضة یمارس جھ

درة في والتشكیك إجتماعي ة ق ى الدول ا وھو االستمرار، عل ھ م ة أثبتت ة التجرب د في المیدانی  العدی

ن دول، م ا ال ك یعني ال كم ال االنسحاب ذل ذي العجز وإغف ھ ال ة، تترك ن الدول  تخطي ضرورة ولك

  .القرارات اتخاذ في الرسمیة المؤسسات مع الفعلیة الشراكة آفاق إلى النمطیة الحدود
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 :اإلجتماعي -اإلطار اإلقتصادي /2

دني المجتمع دور یواجھ دیا الم را تح ذي واالجتماعي اإلقتصادي اإلطار وأن خصوصا كبی  ال

ھ نشأت اج مؤسساتھ فی ى یحت ة درجة إل ن معقول تمكن حتى التطور م ن ی أثیره فرض م ذي ت ر ال  ینت

ن ھ ع ي قوت ق انجاز ف ة اإلقتصادیة المطالب وتحقی ن واإلجتماعی الل م لو خ دیمقراطيك الس  ال

ة مؤسسات داخل راھن الوقت وفي الدول دني المجتمع ینسب ال ى الم دول إل ة ال  الرأسمالیة الغربی

دم بشكل دني المجتمع أن أي متق دم مجتمع ھو الم ا وھو .  1صناعیا متق ا م ع مؤسسات جعلھ  تتمت

القوة أثیر ب ر دور إعطاء ظل في خاصة والت ادرات الخاص للقطاع أكب وم التي والمب ا یق راد بھ  األف

 .  2الدولة تدخل عن بعیدا

ى یمّكن واإلجتماعي اإلقتصادي والتطور        رة درجة إل ن كبی ق م ا خل دنیا مجتمع  متطورا م

ا ي ومنتج س ف ون ال الوقت نف ة یك ى عال ة عل ا یقتصر التي الدول ى دورھ د وضع عل  القواع

ة دات القانونی ة اقتصادیة وتعھ دفع وإجتماعی دیمقراطي بالسلو ت ة، مؤسسات داخل ال ل الدول  ویقل

ن ذي السیاسي العنف م أ ال ھ تلج دني، المجتمع مؤسسات إلی ا حیث الم ة درجة زادت كلم  التنمی

دول في الحال وھو السیاسي العنف درجة انخفضت اإلقتصادیة ة ال درا حققت التي الدیمقراطی  ق

ن ة م ة و اإلقتصادیة التنمی دور نظرا اإلجتماعی ذي لل وم ال ھ تق ذه ب ن الوسیطة المؤسسات ھ  م

ة تنظیم ین العالق ة ب واطن، الدول ك والم م للمشاركة المفتوحة األشكال أن ذل اإلدارة تس  السلمیة ب

 .  3السیاسیة العملیة خالل من العامة المظالم وتوجیھ اإلجتماعیة للتوترات

د        ذا وامت ى اإلقتصادیة السیاسة في اإلتجاه ھ دول إل ة ال ا النامی دأ حیث الحق دیث ب ن الح  ع

ق ضرورة وازن تحقی ى ت توى عل اد مس ي اإلقتص الح الكل ي واإلص ذي الھیكل ب ال ذ یتطل  األخ

ق السوق باقتصاد اخ وخل ذا المناسب االستثماري المن ى عزى اإلتجاه ھ ي إل ة دور تقل  في الدول

د اإلقتصاد ن والح اق م ام اإلنف ذي اإلجتماعي الجانب في الع زامن وال ة خطاب تراجع مع ت  التنمی

یكي دول الكالس ة لل ذي النامی ى ال ة دور یركزعل ي الدول ة ف ة العملی ى وأدى. التنموی ائر إل  نت

ة لبرامر متواضعة ا قامت التي التنمی اب(الحكومات بھ ا م ر فیھ ق في أخفقت التي )الجزائ دم تحقی  تق

ق اقتصادي ع في یساھم خاص قطاع وخل الي واإلجتماعي اإلقتصادي المستوى رف ن وبالت  یمك

 .واإلجتماعیة واإلقتصادیة السیاسیة الجوانب في بالمشاركة االھتمام من
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ورت        ة إستراتیجیة وتبل دة تنموی د جدی دة صیاغتھا في تعتم ى الرھان وتحول ، فواعل ع  إل

ق ة تحقی ة السیاسیة الحری ن والتخفیف واإلجتماعی ذه وأصب اإلقتصادیة المشاكل م  التنظیمات لھ

 .  -1والثاني األول القطاع– والسوق الدولة محل یحل - الثالث القطاع – اقتصادیا دورا

ة صیاغة إن        ین العالق دول في الطرفین ب ة ال دت الغربی ن تع دور مكمل دور مجرد م ة ل  للدول

ى ة السیاسات صیاغة في أساسي طرف إل ذھا، العام ى وتنفی س وعل ھ العك دول في من ة ال  المتخلف

یا ة سیاس ى والقائم ة نسق عل ة المركزی ى المحكم اج وسائل عل ذلك ، اإلنت  اإلقتصادیة الظروف وك

رر التي ان نشأتھ تب ى تؤدی ار إل لبیة أث ى س ة عل دني والمجتمع السیاسیة العملی س في الم  الوقت، نف

دني مجتمع ال حیث ع م ف م ع وال اإلقتصادي التخل ة م  اإلقتصاد مع وال اإلقتصادیة، التبعی

ا الریعي غ مھم م بل ائض حج ذا ف ع ھ ى إضافة .  2الری ل مشكلة إل  المشكالت مع تظھر التي التموی

ن ال حیث اقتصادیة دیث یمك ن الح ة ع دني المجتمع فعالی ذي النصیب إعطاءه دون الم  یستحقھ ال

 .التمویل في

ةاو       ین لعالق ة ب ل الدیمقراطی ؤثرة والعوام ا الم ة فیھ ة عالق ات دائری ة والمقوم  اإلجتماعی

ن واإلقتصادیة ى المساعدة العوامل م ة نجاح عل ة3 .  الدیمقراطی  المسار تشكل اإلقتصادیة فالتنمی

اریخي ذي الت ذه ال دول تتخ ة تجاه ال ة الدیمقراطی ا اللیبرالی راه فیم بعض ی ا ال  النخب لتحركات دافع

ة یاغة المنافس ویات لص ة، تس ا دیمقراطی ات أن كم ادیة األزم ادة اإلقتص وض الح ن تق  م

ة ا الدیمقراطی ف أن مثلم كل ال الحاد التخل یاقا یش جعا س دیمقراطي للتحول مش ذي ال ب ال  یتطل

ة مسار ا السیاسیة التنمی وى فیھ ة ق دفع إجتماعی ذا نحو ت ر، ھ دفع التغی ل في ی ة المقاب  األنظم

ة ى الحاكم راوح أسالیب استعمال إل ین تت ع القمع ب واء، والمن ذي األمر واالحت ذه جعل ال وى ھ  الق

ة ر الضغط قلیل ة األوضاع لتغیی ة اإلجتماعی ا ویحتم ، المتفاقم  التحول تكریس نحو السیر علیھ

 .لھا بالنسبة مصیریة ضرورة كونھ الدیمقراطي

ة وحسب       اء الباحث ؤاد ثن د ف إن هللا عب ول ف ة دور بتراجع الق ة الدول یس العربی  فھي صحیحا ل

یا دورا تلعب مازالت اج في رئیس اج وإعادة اإلنت ا بمعنى اإلنت ن غیرت أنھ ا م ا طبیعتھ  یتناسب بم

ة والضغوط ھ واإلقتصادیة اإلجتماعی ا ظھرت ومن ى اإلقتصادي المجال في حاجتھ ذ إل ین األخ  بع

 .  4مناسبة تنمویة إستراتیجیة وفق ودوره المدني المجتمع مصالح اإلعتبار
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ة        ة والطبیع دني المجتمع لمؤسسات التطوعی ا سر ھي الم ل في قوتھ وة مقاب ة، ق  وتعطي الدول

ا األعضاء ا فیھ درة إحساًس ى بالق أثیر، عل و الت در ول ع بق ي متواض تھم ف ة، بیئ ا اإلجتماعی  كم

دًرا تعطیھم ن ق ان الشعور م ة في الجماعي باألم ة، مواجھ دًدا وتتي الدول ًرا ع ن كبی  النمو فرص م

ذاتي، درا ال أس ال وق ھ ب ن ب ارات م ة المھ راغ تمألو والسیاسیة، التنظیمی ذي الف ن یترتب ال  ع

ر ة تقھق ة مجاالت في الدول ة أو خدمی وم كانت إنتاجی ا تق و تعوض أو بھ ا ول ن جزئیً ة عجز م  الدول

ن اء ع ذه الوف ات بھ ة المتطلب ة، الخدمی ة في اإلنتاجی  وفق اإلجتماعي الفضاء تشكیل إلعادة محاول

 .والسلطة الدولة على القدسیة یسقط نمط

ذا وفي         إن السیاق ھ ل ف دني المجتمع دور تفعی اج الجزائري في الم ى اآلخر ھو یحت  إل

ة ة درج ن معقول ور م ادي التط اعي، اإلقتص ع واإلجتم ام م اء االھتم ر دور بإعط اع كبی  للقط

اص ادرات الخ ة والمب ة أو الفردی ة الجماعی ى الرامی ق إل ودة تحقی ادیة الج ة، اإلقتص  واإلداری

ة ومساندة ى الحكوم ة عل ق نشاطھا تأدی ة المصلحة وتحقی ادین، مختلف في العام ا المی  یساھم كم

ة في ال مراقب ة أعم ة الحكوم ا ومحاول ن تقویمھ ھ خالل م ن السیاسیة األحزاب مع تحالفات  اجل م

 .والحكومة المدني المجتمع بین شراكة ببناء المرھون وي التنم المسار في تطور إحداث

راد حویسم ن جزء بإشباع لألف دا األساسیة احتیاجاتھم م ن بعی دخل ع ة ت ا یقتصر التي الدول  دورھ

ى د وضع عل ة القواع ام الخاصة لألنشطة التنظیمی بعض والقی  وإدارة والصناعات المشروعات ب

ف ي المواق د الت ز ق م أو یعج اع یحج اص القط ن الخ ام ع ا القی ا بھ تراتیجیة وفق یة إلس  سیاس

ادیة ة واقتص ي وتنموی ار ف ق إط م تحقی د، الحك ذ الراش ار تأخ الح باالعتب ع مص دني المجتم  الم

  .1المناسبة للحركة مساحة لھ توفر بحیث ودوره

  

 :الثقافي اإلطار /3

ذا یتطلب ة اإلطار ھ دة سیاسیة ثقاف ة تفترضھا التي جدی ة ھي السیاسي التحول عملی  التي الثقاف

ل ة تح بیة النزع ي النس ال ف ي المج ل السیاس ة مح مولیة النزع ل الش ق وتح ي التواف  والتراض

ازل ادل والتن د محل المتب ار التسلط قواع اء واالحتك ام السیاسي المجال وفت واإللغ  المشاركة أم

ة وى الطبیعی ة السیاسیة للق ا واإلجتماعی ھ في أن یعني بم ة وم مف ا النظري السیاسیة الثقاف  مفھوم

ا یا مركزی ذي والسلطة للسیاسة تأسیس د ال ة تحصل التي السیاسیة الشرعیة تعریف یعی  بالموافق

ة الشعبیة ار وحری ن اإلختی در ھو حیث م ي والتشریع للسلطة مص دیث السیاسي النظام ف  الح

  .إیدیولوجیة أو فئویة أو عرقیة أسس على حاصل امتیازا بوصفھا ولیس
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ذا        ن التصور ھ د أن شأنھ م ة منافسة بوصفھ السیاسي الصراع تعریف یعی وم إجتماعی  تق

ى دأ عل ین والتراضي التوافق مب ا ویتحرر والمعارضة، السلطة ب وم فیھ ن السیاسة مفھ ف، م  العن

اد ى تشكیلھ ویع ة منافسة أساس عل ن مدنی ق أجل م وازن إدارة تحقی ین الت د المصالح، ب ھ وتعی  فی

ة السلطة د مراجع ى والشمولیة التسلطیة التقالی یم وتتحل ة بق ع في العدال یم ونشر1 .  السلطة توزی  ق

والء المشاركة اء وال ع، في واالنتم ن المجتم م م س أھ دني المجتمع تطویر أس ة وبعث الم  الفعالی

ي اطاتھ ف ث نش رز حی ة تب دور أھمی ذي ال ھ ال ات تقدم ة مؤسس الم التربی ا واإلع ن وغیرھ  م

 .  2المجتمع في الثقافیة المؤسسات

ع لكل         ھا خصوصیتھ مجتم ة تعكس ائدة الثقاف ین الس راده، ب ذه أف ة ھ ورت التي الثقاف  تط

ة بفضل ن جمل یم م اھیم الق ارف والمف ر اكتسبھا التي والمع راث عب اریخي المی اري الت  والحض

ن فضال اإلجتماعي والتركیب ؤثرات ع ة الم ھ شكلت التي الخارجی ة، انتماءات ا المختلف  جعل م

ر ن الكثی اب م ة دراستھم في یستندون الكت ى للدیمقراطی یم نسق إل ددت المجتمع في السائدة الق  وح

ة ة السیاسیة الجوانب" ـب السیاسیة الثقاف ن مجتمع في السائدة للثقاف ار المجتمعات م ذه أن باعتب  ھ

 .  3"األجزاء من متناسقة جملة تشكل الجوانب

ذلك وھي         ا مجموع ب ھ م رد یملك ن الف ن معارف م ة ومشاعر السیاسي النظام ع  ایجابی

لبیة و وس ادة نح ات الق ام والمؤسس ة وأحك أن تقییمی واھر بش ات الظ یة، والعملی ة السیاس  والدراس

ام التي ا ق ن كل بھ د م ا ألمون ان التي وفیرب ة في البحث موضوعھا ك ة حقیق ة( الثقاف دا )المدنی  تحدی

یس ة ول ة، السیاسیة الثقاف ة دراسة بمعنى عام النظر السیاسیة الثقاف ى ب یم إل ة الق ة الدیمقراطی  لمعرف

ا ت إذا م ذه كان ة ھ اعد الثقاف ى تس ة عل ة تنمی ا، أو الدیمقراطی ال تعرقلھ ى وتوص ة أن إل  الثقاف

واطنین السیاسیة م للم دون تجعلھ م یعتق ادرین أنھ ى ق أثیر عل نظم في الت  شتى وبطرق السیاسي ال

 .الضاغطة الجماعات وتنظیم والعرائض والمظاھرات كاإلنتخابات

ة وتساھم        ر بشكل المجتمع في السائدة السیاسیة الثقاف د في كبی  السیاسي النظام شكل تحدی

د ادة عناصر وتحدی ؤثر السیاسیة، القی ى وت ة عل رد عالق ة الف زهو السیاسیة بالعملی وة تمی  الشعور بق

الوالء وطني ب ع حیث ال اة في مشاركتھ یتوق ة الحی ة العام ال والمرھون ن باإلنتق ة الجماعة م  الطبیعی

ى ة إل ة، الجماع ن المدنی ع م دي المجتم ى التقلی ع إل دیث، المجتم ع الح اج مجتم الح اإلنت  والمص

ة اد المختلف ادل، واالعتم دماج ومرتبطة المتب ال باالن ن واإلنتق اثر م ى التن دة إل ا إال الوح د ال أنھ  تع

 .والسیاسي الثقافي الخطاب في المتداولة المعاني ضمن

                                                             
  306الطيب بلوصيف ، مرجع سابق ، ص 1
  298اهللا ، مرجع سابق ، ص  عبد فؤاد ثناء 2
  306الطيب بلوصيف ، املرجع السابق ، ص  3



المجتمع المدني في الجزائر                                                           : لفصل الثانيا  
 

 112 

الوعي       دیمقراطي ف ر في ال ى بحاجة الجزائ ة إل ى مشجعة سیاسیة ثقاف  السیاسیة المشاركة عل

ة د التي واإلجتماعی رطا تع ل ضروریا ش ع مؤسسات لتفعی دني المجتم دفعھا الم ي وت ن للتخل  ع

ة وع ثقاف ي الخض ت الت ا أعاق ي تطورھ رات ف ابقة الفت ت و الس دة لعب روف ع ي ظ كلھا ف  تش

ا، اد وتنمیتھ ى واالعتم ل عل افي التفعی دف الثق ق بھ ة تحقی ة المنظوم ة الذھنی ى المساعدة الجماعی  عل

ق ار تحقی افي إط اعد ثق ى یس یخ عل یم ترس ة ق ة الممارس ي الدیمقراطی ل ف ى ك یة البن  السیاس

ادیة ة، واإلقتص م ألن واإلجتماعی اركة حج ة المش ة المجتمعی ي الفاعل ي ھ دد الت توى تح  مس

ة رة وتوسیع الدیمقراطی ل اإلجتماعي الفضاء في المشاركة دائ د یمث رات اح  في األساسیة المتغی

  .1الدیمقراطي الوعي تحول

 

  المجتمع المدني و مؤشرات تحقیق التنمیة السیاسیة في الجزائر : المبحث الثالث 

  

 . الدیمقراطیة المسألة و المدني تمعلمجا:أوال 

  

یم نشاطھ و وجوده في المدني تمعلمجا یلتزم اییر و بق رام مع  و المشاركة و التسامح و التراضي و االحت

وع السلمیة اإلدارة س ھي و ، االختالف و للتن یم نف اییر و الق وم التي المع ا تق ة علیھ  كصیغة الدیمقراطی

علمجا في الصراع إلدارة ا و ، سلمیة بوسائل الطبقي تم اة أسلوب باعتبارھ ة یشمل حی  مجاالت كاف

علمجا ر و .تم علمجا مؤسسات تعتب دني تم ل اإلطار الم ة المدرسة و األمث ین األولی ذه للتمك یم لھ  و الق

ة جوھر ھي القیم ھذه كانت لما و ، المواطنین عند المھارات ة الثقاف ارات و ، الدیمقراطی  أساس ھي المھ

دى ترسیخھا في المدني تمعلمجا مؤسسات إسھام فإن تمعلمجا في الدیمقراطیة للممارسة الالزمة الخبرة  ل

  .توضیحھ سیتم الذي النحو على2 الدیمقراطیة بناء في دوره من ھاما جانبا یمثل تمعلمجا لدى و المواطن

ة         ً  الدیمقراطی را ً  أو ، ممارسة و فك ا ً  و مفھوم ا ً  واقع ا ق ؛ علمی ن تنطل اعياإل الوجود م ین جتم  المع

علمج ا تم د ال و ، لوجوده السیاسي الشكل و ، م ا تج علمجا رحاب في إال المناسبة بنیتھ دني تم  و الم

ذه. إلخ...النقابات، و ، كالجمعیات : فیھ الفاعلة " القوى" تمثل التي مؤسساتھ ذ التي المؤسسات ھ  في تتخ

ا ةاإل التعارضات إطارھ ة صیغا جتماعی ة و ثقافی علمجا نمو عامل ھي سیاسیة و أیدیولوجی دني تم  و الم

 مستوى عن تعبر دیمقراطیة آلیات وفق جتماعیةاإل القوى تعارضات تؤطر التي المؤسسات ھذه و ، تقدمھ

   . مرحلة كل في المدني للمجتمع التأثیر و الفاعلیة
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       ً دني تمعلمجا واقع مع السیاسي التغییر لتفاعالت الحقیقیة المفھومیة من انطالقا و ، ھذا على بناءا  الم

  : التالیة المحاور تحلیل و ستیضاحإ على سیقتصر الدیمقراطیة بناء في دوره دراسة فإن الجزائر، في

  

 . الدیمقراطي التحول و المدني تمعلمجا /أ

ر عرفت ذ الجزائ ةنھ من ات ای ة و الثمانین دني للمجتمع ظھور أول التسعینات بدای دیث الم  انتشار مع الح

واع و النشر و اإلعالم ووسائل الصحافة ة أن ن مختلف ات م ة الجمعی ةاإل و الثقافی خ... جتماعی  تنامت و ، إل

ً  أصبحت حتى ً إ قطبا ً  و جتماعیا یا ً  سیاس ؤثرا  حیث ، دستوریة و سیاسیة بإصالحات تطالب راحت و ، م

 .التعددیة و الدستور تفعیل و الدیمقراطیة عن تتحدث أخذت

ة المقصود إن        ر في بالدیمقراطی یس الجزائ ام ل ورة القی ى بث ة عل یم منظوم ة الق ة و األخالقی  و الدینی

 السلطة ممارسة قاعدة تشكل التي الدیمقراطیة المبادئ تلك ھو ھنا المقصود لكن و ، للمجتمع جتماعیةاإل

 إجراء طریق عن للسلطة السلمي التداول و للشعب الحر ختیاراإل احترام : في أساسا المتمثلة و ، السیاسیة

ات حترامإ ، السیاسیة التعددیة و المعارضة و التعبیر و التنظیم حریة حترامإ ، نزیھة حرة نتخاباتإ  الحری

ق ، الوطنیة الثوابت و اإلنسان حقوق و الجماعیة و الفردیة ة تحقی افؤ و المساواة و العدال ین الفرص تك  ب

ً  و ، جھوي أو عرقي عتبارإ أي دون المواطنین جمیع  القضاء ستقاللإ و الجمھوریة قوانین حترامإ أخیرا

ً  الحین ذلك في المطالب ھذه كل شكلت، 1السلطات  بین الجمع عدم و  السیاسي الصدام مظاھر من مظھرا

ومي رامج مع السیاسي،و النظام مع الی ة الب ض مع و ، الحكومی راداإل رف القرار نف د الوقوف و ب  ض

رتإ التي الممارسات ة عتب ة معادی رأي لحری وق و ال وى تصادمات تفاعلت . اإلنسان حق ةاإل الق  جتماعی

 أحداث في ذلك و ، الدولة و تمعلمجا بین ما العالقة في النظر إعادة تطلبت حادة أزمة مع السیاسي بالنظام

وبر ون یصفھا التي ، 1988 أكت ذة التحول بنقطة المحلل ة سیاسیة تحركات شكل الھامة،متخ  ، مطلبی

ذا و ، باألساس اقتصادیة م ھك تح ت اب ف ام الب ة التحوالت أم ر في الدیمقراطی م و ، الجزائ ن اإلعالن ت  ع

ً ( جذریة تغییرات ً  و سیاسیا  عقد" ؛كوثیقة 1989 فیفري 23 في دستوري بتعدیل عملیا تجسدت ،)اقتصادیا

 تمعلمجا قوى و الفعالیات مختلف أمام اللمجا تفتح و ، السیاسیة التعددیة ممارسة تؤطر و تنظم "اجتماعي

م التي الدیمقراطیة المبادئ إطار في حریة بكل العمل و التنظیم و للتھیكل المدني ا ت دة تبنیھ  و للعمل كقاع

 . الممارسة

 تمعلمجا منظمات تطور حول تفاؤال أقل نظر وجھات ھناك أن ھو بھ اإلقرار یجب الذي الشيء إن         

ز في دورھا و المدني ة تعزی ر في الدیمقراطی ذه ترى و ، الجزائ ا أن النظرة ھ م م ن ت ات م ر عملی  تحری

ً  واجھت التي  الحاكمة النخبة من بقرار و برغبة كانت سیاسیة و لیبرالیة ددة ضغوطا  األزمات بسبب متع
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ددت النطاق واسعة ضطراباتإ إلى أدى مما ،1قتصادیةاإل  الجماعات لترضیة و . السیاسي ستقراراإل ھ

أثرة ا المصاحبة قتصادياإل اإلصالح سیاسات و قتصادیةاإل باألزمات المت م ، لھ ن ث وانین س  تخاذإ و ق

ر إجراءات ة تحری دة سیاسیة و لیبرالی ة النخب فقامت ، جدی دیم الحاكم دة فرص بتق  في كانت إن و جدی

د یأخذ لم تمعلمجفا النظرة ھذه وحسب . المدني تمعلمجا منظمات إلنشاء مقیدة و محدودة الغالب  صیغ بع

ك في 2العامة المصلحة و جتماعیةاإل فكرة لدیھ تتأسس لم و ، مندمج غیر ھو و ، المؤسسیة ة تل  ، المرحل

ھ تكون لكي درة ل ة الق أثیر الالزم ة في للت ذا أن إال . السیاسیة العملی دور ینفي ال ھ ر ال ذي الكبی ھ ال  لعب

 3المطالب  توجیھ و الدیمقراطیة بناء في التأثیر في المدني تمعلمجا

 .الجزائر في الدیمقراطیة الممارسة و المدني تمعلمجا بین العالقة/ ب

  

دلیتھا عن تفصح الجزائري تمعلمجا حالة في بالدیمقراطیة المدني تمعلمجا لعالقة الموضوعیة النظرة  . ج

ھ جرى ما خالل من تبین فقد ، القائم الجدل وصف في الشدید الحذر مع ولكن  أن األول المحور في تقدیم

ً  كان تأثیره ة في ضعیفا اق عملی ى التحول انبث ة إل اذا ، الدیمقراطی ن فم أثیر ع ة ت علمجا في الدیمقراطی  تم

 الدیمقراطیة و المدني تمعلمجا قوى بین الدیالكتیكي– التأثیري التفاعل من حالة فعال انبثقت ھل و المدني؟

ة بناء في بدوره یقوم المدني تمعلمجا أن اعتبار على ، ى الدیمقراطی ا ، مستویین عل افي دور : أولھم  و ثق

علمجا وض مؤسساتنھ خالل من یتحقق تعبوي دني تم ا الم علمجا في األساسیة بوظائفھ ا و ، تم  : ثانیھم

اة في الدیمقراطیة األسس على العملي التدریب و الممارسة الدیمقراطیة خالل من یتحقق تربوي دور  الحی

  4 .المدني تمعلمجا لمؤسسات الداخلیة

دیمقراطي التحول ظل في          ر شھدت ؛ ال ة" تحوالت الجزائ  الكمي النمو في تمثلت "مظھری

ة تقاس ھل ولكن .الحراك و الحیویة خلق على باعثا كان ما وھو ، المدني تمعلمجا لمؤسسات  الدیمقراطی

 العددیة الكثرة ارتباط مدى ما و ؟ الدیمقراطي االنفراج بعد المدني تمعلمجا أداء عن ماذا ؟ العددیة بالكثرة

 ذات أعمق آدائیة تحوالت مراكمة على قابلیتھا مدى ما و ؟ السیاسیة التنمیة من بمزید التنظیمات و للقوى

 . ؟ انتشاریة طبیعة

ن التفصیل عن بعیدا       ن األمر استیضاح یمك ق ع ض طری اذج بع علمجا في التنظیمات نم دني تم  الم

م ضرورة مع ، الجزائري ذي السیاسي السیاق فھ د و یشكل ال دد و یقی ھ یح ھ و إمكانات  كمحرك احتماالت
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م السیاسي السیاق فإن الخصوص وجھ على و ،  السیاسي و االجتماعي للتغییر د جوھري و مھ یم عن  تقی

 . المدني للمجتمع المحتملة و الممكنة السیاسیة المضامین

ا       علمجا لمنظمات بالنسبة أم دني تم ن و الم ا م ات أھمھ ة النقاب دت إن و فھي ، المھنی  اتھنشاطا تزای

 المستوى دون یزال ال ، عضویتھا و عددھا إطار في أداءھا أن إال ، الدیمقراطي االنفراج بعد اتھوتحركا

وب، اني ھي و المطل ن تع دیات م اني التي اتھذا التح ا تع زاوج حیث ، السیاسیة األحزاب منھ ات ت  النقاب

  .باألساس قانونیة مشكالت من تعاني ھي السیاسي،و العمل بین و النقابي العمل بین المھنیة

ى ، العمالیة للنقابات بالنسبة و      رغم فعل ن ال م ضخامة م ة و عضویتھا حج ا أھمی ا أن إال دورھ  تمثیلھ

ة محدود العمالیة القطاعات على تأثیرھا و ، المطلوب المستوى دون یزال ال العاملة الطبقة لصالح  . للغای

ابي العمل فإن اإلطار ھذا ضمن ددي النق ر زال ال التع ھ معترف غی ع في ب م- األمر واق  و دستوریة رغ

ة ة ،-وجوده قانونی ة فالتجرب ة النقابی ا بینت التعددی دع ال بم د خالل للشك مجاال ی  الفعل أن الماضي العق

ي و االجتماعي االعتراف بمعركة للقیام فعلیة حاجة في سیكون المستقل و التعددي النقابي ھ، الفعل  حتى ب

رة خالل الدستوري و القانوني االعتراف على حصل أن بعد ة فت زان كنتیجة ، التسعینات بدای وى لمی  الق

 كواجھة و ، اآلن حتى شكلیا و نظریا حقا لیبقى المختلفة االجتماعیة الحركات فرضتھ الذي العام السیاسي

 . 1الفعلي تمعلمجا عن بعیدة تبقى أن لھا یراد "لدیمقراطیة" دولیة

 بین و بینھا العالقة طبیعة أن إال ، الدیمقراطي باالنفراج الجمعیات دینامیكیة تعزیز من الرغم على و      

 فأغلب .المنظمات ھذه مواجھة في الدولة ابھ تتمتع التي الحل و الرقابة و اإلشراف بسلطات تتمیز الدولة

ات حل بحق الدولة تتمتع و ، نشاطھا على رقابة ثم تأسیسھا على رقابة تفرض القوانین ا أو الجمعی  دمجھ

ن ك یكون أن دون م ن ذل ل القضاء سلطة م ن ب ة سلطة م ة الجھ ن فضال ، المختصة اإلداری ا ع  إلزامھ

 . صدورھا بعد الجمعیات قرارات في التدخل و محدودة بقواعد

ض في تتحول و المنظمات ستقاللیةإ من تنقص الصالحیات ھذه        ان بع ى األحی ة إل ة رقاب ؤثر أفقی  ت

 مصدرا تصبح و ، الجمعیات ھذه تتبناھا التي المشروعات تنفیذ تفوق عدیدة مشاكل لھا تخلق و ، فیھا سلبا

وتر دم للت ة و ع ین الثق ة ب ن و ، المنظمات و الدول ة م ك أمثل ة ذل ین العالق ة ب وق منظمات و الحكوم  حق

را دورا لعبت التي ،2اإلنسان  ن الضغط في كبی ض تجسید أو تبني أجل م ة المطالب بع ا المتعلق  أساس

                                                             
 cread(مركز البحوث االقتصادية  من أجل التنمية  الحركات االجتماعية في الجزائر بين أزمة الدولة و شروخ المجتمع ،عبد الناصر جايب ،  -1
  ( ،  

 <http://Forumticrsmonde.net/arabic/social-actiobs-in-arab-countries/socialmovements-
algeria-htm > 

  220الصبيحي ، مرجع سابق ، ص حممد شكر  -2



المجتمع المدني في الجزائر                                                           : لفصل الثانيا  
 

 116 

ادئ إرساء و اإلنسان حقوق بحمایة ة مب ا تسمح التي الدیمقراطی ر و. 1التحرك  و بالنشاط لھ ات تعتب  ھیئ

 الھیئات من دعما تملك انھأ خاصة ، الجزائریة الساحة في الدیمقراطیة عن الحقیقي المدافع اإلنسان حقوق

 . الدولیة الحقوقیة

ة الممارسة إن       ا الدیمقراطی تم إنم ر ت علمجا مؤسسات عب دني تم ن ، الم ذي الشيء ولك  أن یجب ال ال

 : الدیمقراطیة الحقوق فممارسة ، نفسھا الدیمقراطیة من جزء المؤسسات ھذه قیام أن ھو أذھاننا عن یغیب

 الحق و ، التعاونیات و الشركات و النقابات و ، األحزاب و الجمعیات إنشاء حریة و ، التعبیر حریة حق"

افؤ و ، المساواة في الحق و ، العمل في الحق و الملكیة في ذه بممارسة ، "... الفرص تك وق ھ أ الحق  تنش

 2.بدورھا  الدیمقراطیة الممارسة تتعمق تمعلمجا جسم في بتغلغلھا و ، المدني تمعلمجا مؤسسات

ة صیغة ترسو ، آخر بمعنى       ة عالق ین طردی ة ب علمجا و الدیمقراطی دني تم ا ، الم ھ مؤداھ ا متى أن  م

س ترسخت ة أس دعمت الدیمقراطی علمجا مؤسسات ت دني تم ة ممارسة ال و ، الم ة دیمقراطی ر حقیقی  بغی

ة السلطویة  و السیطرة ظل في فإنھ ، ھكذا  3نشیط  و فاعل مدني مجتمع ا و الحكومی ن انطالق ع م  الواق

 : یلي ما یستلزم حقیقیة دیمقراطیة إطار في وفعال قوي مدني مجتمع استحضار فإن الجزائر في السیاسي

 .النشاط ممارسة في حقیقیة استقاللیة توفر بحیث ، التشریعات تعدیل 1-

ین التعاون تطویر 2- دني المجتمع مؤسسات ب ا تنسیق و ، الم ى قضایاھا لطرح أدوارھ رأي عل ام ال  الع

 .الدیمقراطي التطور و السیاسیة التنمیة في حقیقي بدور لقیامھا مساندا یصبح بحیث

وفیر 3- اخ ت ا المناسب المن ال بنشاط لقیامھ ن فع ین خالل م یم التمك ة للق ى المساعدة الثقافی  التحول عل

 . المواطنین سلوك في اتھانعكاسا و الدیمقراطي

وم ، جدلیة عالقة بینھما العالقة أن على التأكید و ، الدولة مع العالقة تطویر 4- ى تق أثیر عل ادل الت  و المتب

ا ، المتطور ر تبع ة و االقتصادیة الظروف لتغی ة و السیاسیة و االجتماعی د و ، الثقافی ى التأكی  التكامل عل

 بینھما العالقة صیاغة تكفل التي اآللیات و األطر تحدید التكامل ھذا لتحقیق بینھما التعاون یتطلب و بینھما

 .تمعلمجعلى ا إیجابا ینعكس مما مؤسسیة و موضوعیة أسس على

ق 5- علمجا لمنظمات المؤسسي الطابع تعمی دني تم وفیر ، الم ة بت ة البیئ دد التي ، المناسبة الحقوقی  تح

انوني وضعھا علمجا في الق راف و الشرعیة تكسبھا و ، تم ى الحرص و ، االعت ق عل ة تعمی  الدیمقراطی

  . التمویل و النشاط لبرامج بالنسبة الشفافیة مبدأ تأكید و ، المنظمات لھذه الداخلیة

ات سیما ال و ، المدني تمعلمجا مؤسسات استقاللیة تحقیق على العمل - 6 ات و النقاب  االتحادات و الجمعی

  .السلطة ھیمنة عن "اإلعالم" أجھزة و ، اإلنسان حقوق لجان و الصحافة ،و المھنیة
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 :السیاسیة المشاركة و المدني تمعلمجا :ثانیا 

  

ى تعمل و تحقیقھا إلى تسعى متنوعة و عدیدة سیاسیة مثل و بغایات السیاسیة التنمیة ترتبط  ، تجسیدھا عل

ى تحرص و ا عل ن بسیاج إحاطتھ ة و السیاسیة الضوابط م ة و االجتماعی ا تضمن التي التنظیمی  و تنامیھ

ر و ، االستقرار و الدوام لھا تكفل د السیاسیة المشاركة تعتب ات أح ات و دینامی ة غای  التي السیاسیة التنمی

وق في المساواة قیمة تجسد و تعكس ات و الحق ى تعمل و ، الواجب دھا إرساء عل دعیم و قواع ا ت  و انھأرك

ة درجة توفر" انھأ فذكر السیاسیة للتنمیة وصفا یقدم أن (وارد) حاول فمثال. تمعلمجا داخل ترسیخھا  عالی

 بوالء یتمتع رشید و عقالني نظام ذات و . األدوار و األبنیة في التكامل تحقیق و الوظائف بین التمایز من

 كما . "النظام استقرار و أمن توافر أو السیاسیة المشاركة (L.W.Pye) التنمیة أن على اتساع مع ، شعبي

 أزمة بینھا من الستة األزمات معالجة على السیاسي النظام قدرة خالل من تتحقق السیاسیة باي لوسیان أكد

ة مكانة السیاسیة المشاركة عملیة تشغل .المشاركة ة التنموي العمل في ھام  بوجھ السیاسي العمل و عام

ة تحریك و تعبئة من تقتضیھ ما و ، الخصوص ود لكاف ات و الجھ درات و اإلمكان ة الق  و البشریة و المادی

ة ناحیة،ومن من-التنموي للعمل الالزمة– التنظیمیة و الفكریة ة و طبیع رات نوعی ات و التغی  التي المتطلب

 1أخرى ناحیة من متطورة و جدیدة سیاسات و جھود من تستلزمھ ما و االجتماعیة عملیة التعبئة عن تنجم

ود في محوري دور من المشاركة تلعبھ مما الرغم على و       ة جھ ى و ، التنمی رغم عل ن ال ا م  و أھمیتھ

أ الجوھري الھادي عبد الدكتور عرفھا فقد ، علیھ متفق غیر یزال ال المشاركة مفھوم فإن ، اتھضرور ا نھب

ھلمج االجتماعیة و السیاسیة الحیاة في دورا الفرد یلعب خاللھا من التي العملیة ھ تكون و تمع  الفرصة لدی

 األھداف ھذه إنجاز و لتحقیق الوسائل أفضل كذلك و ، تمعلمجا لذلك العامة األھداف وضع في ألن یشارك

م من و ، ما منظمة في القرار متخذي و صانعي على للتأثیر محاولة انھبأ تعرف المشاركة كما. " ن ث  یمك

اك  الشعبیة المشاركة مستویات أدنى تمثل رغباتھ و احتیاجاتھ عن الفرد تعبیر أن القول ن وھن ا م  یعرفھ

وى تعبئة أساس على تقوم دیمقراطیة إیجابیة شعبیة إرادة عن تعبیر انھبأ ة ق اھیر لمواجھ  و المشاكل الجم

 دراستھما جورج دومینجاز في و ھنتجنتون صمویل یعرف و ،  التحرك و بالدینامیكیة تتمیز و المعوقات

 التأثیر دفبھ ، العادیون المواطنون بھ یقوم النشاط من نوع  انھبأ السیاسیة المشاركة-السیاسیة التنمیة عن

        2الحكومي  القرار صنع عملیة في

دیر        ذكر والج ة أن بال د السیاسیة التنمی ا تعتم ى أساس ود عل علمجا جھ دني تم ادة في الم م زی  ودع

دف السیاسیة المشاركة ألھمیة ونظرا لذلك ، المطلوب التغییر إحداث في للمشاركة ودفعھم المواطنین  كھ
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 ھي و ، بجالء السیاسیة المشاركة أزمة حیث تظھر النامیة الدول في خاصة- السیاسیة التنمیة أھداف من

دي المعاصرة السیاسیة األنظمة لجمیع  تشكل ر التح ن خطورة األكث ھ المتفق وم ع أن علی  المشاركة دواف

ا یتعرض التي السیاسیة المواقف ونوعیة كمیة على كبیر حد إلى تتوقف السیاسیة رد لھ ا ، الف  كثرت فكلم

ال ازداد المواقف ھذه وتنوعت ة في مشاركتھ احتم دى عمق وأزداد ، السیاسیة العملی ذه وم  المشاركة ھ

ذه لمثل التعرض أن غیر ، صحیح والعكس ده یكفي ال المواقف ھ دفع وح رد ل ى الف ا و ، المشاركة إل  إنم

در على نفسھ الفرد یكون أن أیضا یلزم ول ق ن معق ة م واعي اإلدراك و السیاسیة الثقاف ات ال اة لمعطی  الحی

 . المدني تمعلمجا لمنظمات المھم الدور یبرز ھنا و  1ا تھمتغیرا و السیاسیة

 ھذا یتوقف ،كما المعاصرة السیاسیة النظم من أي في مظاھر عدة في المشاركة عملیة في الدور ھذا یتمثل

ى أیضا الدور دة عل ارات ع ة تنظیم ضوابط تشكل اعتب دد المشاركة لعملی  صیغة نفسھ الوقت في ،وتح

علمجا داخل ابھ المسموح أو ابھ المعترف المشاركة ا ، تم علمجف دني تم ة كمنظمات الم أ ال ، طوعی  تنش

داف أجل من بل اتھلذا ة أھ دمتھا في معین ة تنظیم مق اھیر السیاسیة الحرك  في مشاركتھا تیسیر و ، للجم

نظم بشكل السیاسیة األنشطة مختلف ذا إطار في و ، مشروع و م دور ھ ن حتى و ال ذه یمك ة لھ  أن المھم

 الجماعات و األفراد تمكین في عادة تتمثل األدوار و الوظائف من بعدد المدني تمعلمجا یقوم بنجاح تتحقق

ا الفرصة یئةتھ و ، ناحیة من اتھمعتقدا و اتھورغبا عن مصالحھا التعبیر من دي لكي أمامھ ا تب ا رأیھ  فیم

ار و ، سیاسات و برامج من یطرح فیما أو ، قرارات من الحكومة تتخذه سلمجا أعضاء اختی ة ال  و النیابی

نظم دیمقراطي بأسلوب الحاكمة الھیئة أفراد ى یساعد مشروع و م د عل ة في المستمر التجدی  العمل حرك

 على حد سواء  الحاكمة الصفوة صفوف في و السیاسي

ى المدني تمعلمجا فكرة تقوم ا یبحث أن یجوز ال للشعب السیاسیة المشاركة أن عل ادة مجرد في عنھ  زی

 و المختلفة االجتماعیة للفئات الزائدة الفعالیة خالل من یظھر نظام ألي الدیمقراطي الطابع إن بل ، اآلراء

 في السیاسیة اآلراء كانت كلما و التحلیل ھذا أساس على و . السیاسیة المنافسة میدان في الجدي تصارعھا

ذا . دیمقراطیة أكثر تمعلمجا ھذا كان كلما تنوعا أكثر ما مجتمع رتبط التفسیر ھ ا ارتباطا ی ة وثیق  بالتعددی

 إشباع ذلك عن ینتج و تمع ،لمجا أصعدة مختلف على التنوع و التعدد من الممكن القدر بإبراز و السیاسیة

 بیرت ھوسیلتز ویضیف عموما، أھدافھم تحقیق و متھمشكال وحل متھاحتیاجا بیرت ھوسیلتز  یمكن حتى

ل من المھارات و الخبرات توفیر الضروري من تمعلمجا أھداف و رغبات تحقیق رز و .المشاركین قب  یب

 .المھارات و الخبرات ھذه مثل توفیر و تنشئة في المدني للمجتمع األساسي الدور عامة بصفة ھذا

ن مزید و المشاركة من المزید اتجاه في -االتجاه نفس– في تطور ھو الجزائر في حدث ما و  ، المحاسبة م

ا و ك م ة لعوامل إال ذل ة بنائی ة ھیكلی ة عوامل و ، داخلی ة و إقلیمی ات و .دولی علمجا تكوین دني تم  في الم

                                                             
  140املرجع السابق  ، ص  –1



المجتمع المدني في الجزائر                                                           : لفصل الثانيا  
 

 119 

ین الحاصل التفاعل إطار في المشاركة من مزید على إلحاحا و استجابة األكثر ھي الجزائر ا ب  في ھو م

 القرار صناعة في الشعبیة المشاركة و الدیمقراطیة نحو المتجھ العالمي الحراك مع یتجانس بما و ، الداخل

ادة ،1السیاسي  علمجا تنظیمات فزی دني تم ددا الم ى بالضرورة أدى عضویة و ع ادة إل ى الطلب زی  عل

 .السیاسیة المشاركة

دة بوجود ، السیاسیة المشاركة في بالجزائر منظماتھ و المدني تمعلمجا دور تدعم لقد  مساعدة تحوالت ع

ة ا مھم ة : منھ انوني اإلطار مالئم نظم التشریعي و الق اة الم ة نحو التحول و ، السیاسیة للحی  الدیمقراطی

 المرتبطة السیاسیة المشاركة توسیع طریق على متقدمة كخطوة یعتبر الذي و ، الجزائر في حالیا الجاري

دد و بإنشاء فعال دیمقراطي المسار تعزز التي المؤسسات تع األحزاب ال  و ، الضغط جماعات و ، ك

 في المشاركة ھذه مأسسة مالمح ترتسم فبدأت. الدولة و المواطن بین كوسیط تعمل التي المصالح جماعات

 : ب یتعلق فیما بخاصة و الجزائري السیاسي الحقل

ة إطار في تكریسھا و المؤسساتي العمل مستوى إلى السیاسیة الدیمقراطیة نقل -1 ة سیاسیة بنی  دیمقراطی

   الممارسات بعض في تناقض و غموض من ابھیشو ما رغم على ، واعدة

ین السیاسي الصراع تأطیر 2- وى ب رارات اتخاذ و صنع سلطة حول السیاسیة الق  وضع و السیاسیة الق

       سیاسیة مؤسسیة آلیات و بأطر ، العامة السیاسات

وم التي المدنیة الثقافة تعمیق و النتشار التدریجي التبلور - 3 ى تق رار عل تالف إق  اقتسام و الحكومي االئ

 المساواة مبدأ تكریس و الفكریة و السیاسیة التعددیة اعتماد و السیاسیة القوى بین  بخاصة السلطة التنفیذیة

  .القانون دولة تجسده التي

ین نحو المتنامي االتجاه -4 دود تعی ة عمل مجال في ح دخلھا و الدول دأت بحیث ، ت علمجا مؤسسات ب  تم

  .الدولة جانب من المباشر التدخل عن بعیدا الحركة حریة من بسیط لو و امشبھ تتمتع المدني

ل -5 د المی ة جعل نحو المتزای را السیاسیة العملی ن تعبی ن سلمیة مناقشة ع ة م ادئ تكریس و ، ناحی  مب

 . أخرى ناحیة من السیاسیین الفاعلین بین للمنافسة كقاعدة التوافق و التراضي

 . حریتھ ھامش محدودیة رغم لإلعالم الواسع االنتشار -6

اد عدم– اإلدارة تحیز من ابھشا ما رغم على ، الدوریة االنتخابات و الحزبیة التعددیة -7  – السیاسي الحی

  2مختلفة سیاسیة اتجاھات ذات جھات من التزویر وطعون

ى تشجیعھم في دورھا و االقتراع على الناخبین تحفیز في المدني تمعلمجا منظمات دور إن  التصویت عل

ان ھما الكفاءة و المصداقیة ذوي للمرشحین, ة وجھ دة لعمل ا ، واح دد زاد فكلم رعین ع  فرصة زادت المقت

ة ممارسة و التحدید ألجل المدني تمعلمجا إلیھ یتطلع ما ھذا و ، كفاءة و جدارة اكثر ھم من انتخاب  الرقاب
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ى ا ، السیاسیة السلطة  عل ن وأدائھ ل خالل م ذلك  السیاسیة المشاركة تفعی ا دورا تلعب فھي ك  في مھم

  1المرشحین  على للحكم مرجعیة بناء على الجمھور و األعضاء مساعدة

 

 . السیاسي واالستقرار المدني تمعلمجا : ثالثا 

 السلطة ھذه مؤسسات في ممثلیھ الختیار السلطة و الحكم في الشعب مشارآة ھي الدیمقراطیة أن عرفنا إذا

 القرار صنع في الشعب تأثیر لحضور أھمیة من لذلك ما نعرف ھنا ومن ، إلیھا متطلباتھ و حقوقھ إلیصال

ن حالة إلى یحتاج التأثیر ھذا ولكن ، ن م واطن تجعل االستقرار و األم ا الم ن واثق ا نفسھ م دما مطمئن  عن

 . رأیھ إبداء و السیاسي حقھ یبدي

ة الوقت ذات في یشكل فما ، التنمویة الجھود نجاح یقتضیھ أساسیا مطلبا یمثل السیاسي االستقرار إن  غای

ة ة لعملی ع مالحظة وتشیر2 السیاسیة التنمی ر السیاسي الواق دة عانت انھأ للجزائ ن بش ة م  االستقرار أزم

 .السیاسي

ا من بد ال أساسیة مقومات السیاسي لالستقرار أن الحقیقة في      ن حتى تحقیقھ دیث یمك ن الح  استقرار ع

ن ، حقیقي سیاسي ل خالل وم ذه تحلی ة المقومات ھ ھ المتحكم ن ، فی ا التساؤل یمك ان إذا عم  لمنظمات ك

 .؟ ذلك صور ھي ما و ؟ بالجزائر السیاسي االستقرار تحقیق في دورا المدني تمعلمجا

دني تمعلمجا منظمات تلعب       ا الم یا دورا عموم زا و أساس دعیم في ممی درات ت  في السیاسي النظام ق

ین القنوات بفتح تسمح آلیات من توفره لما ، السیاسي االستقرار أزمة ومنھا ، المختلفة األزمات مواجھة  ب

ة بتوفیر یسمح المدني تمعلمجا . السیاسي االستقرار مقوم تفعیل شأنھ من ھذا و ، النظام و الفرد  و المرون

ى السیاسي النظام یساعد مما ، تمعیةلمجا المطالب مع التعامل في والشفافیة السالسة ر منحھ عل درة أكب  ق

ك لمعالجة الي و ، المطالب تل ر تجنب بالت ن التعبی ر بطرق المطالب ع  حاالت امتصاص و ، سلمیة غی

رأي عن بالتعبیر سلمیا عنھا للتنفیس الباب فتح و ، السیاسي و االجتماعي االحتقان و الغضب  و العلني ال

ذاتي التنظیم على تمعلمجا مقدرة وتأكید ، المؤسسي العمل مفاھیم تعمیق الي و ، الجماعي العمل و ال  بالت

ر سلمیة نالحظ المطالب عن التعبیر تجنب ھ بطرق غی ة بسبب ان ا التي السیاسي االستقرار أزم  عرفتھ

 صاحبھ ما و السلطة طرف من قمعیة ممارسات من ذلك استتبع ما و االنتخابي المسار توقیف بعد الجزائر

ل في ضعیف جد دوره كان فقد ، المرحلة تلك في المدني للمجتمع تغییب من  و . السیاسي االستقرار تفعی

ان التي العسكریة المؤسسة و السلطة طرف من ، آنذاك سائدة كانت التي الممارسة أسالیب بسبب ذلك  ك

 المدني تمعلمج فعالیا طرف من الكثیرة المحاوالت رغم . الحدود ابعد على أمنیا تعامال األزمة مع تعاملھا
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ة لتجاوز – مقوماتھ و عملھا صمیم من تعتبر التي – السلمیة الطرق و األسالیب لتبني اتھودعو ،  و األزم

 . 1االستقرار  و األمن استعادة

دني تمعلمجا أن الفترة ھذه في المالحظ       م الم ھ رغ ن غیاب ھ إال الساحة ع ن خاصة ساھم أن  طرف م

ك و السیاسي االستقرار تدعیم في  اإلنسان حقوق كجمعیات السیاسیة المنظمات ن ذل  أو مشاركتھ خالل م

ة و مساندة لمواقف إتخاذھا و ، المرحلة بدایة في الحوار مبادرات من العدید على إشرافھ  لمساعي مدعم

ى أیضا المدني تمعلمجا منظمات تساعد ذلك بعد ، المصالحة و الوئام م عل  بشكل السیاسي االستقرار دع

ئتھ التي الحدیثة السیاسیة الثقافیة البیئة توفیر على بالعمل ذلك و ، مقبول علمجا ی ذه تم ة لھ ة النقل  ، المھم

الي یحافظ و ، السلمي السیاسي التطویر فرص یعزز مما ى بالت ن . السیاسي االستقرار عل ا لك  تنطوي م

 ظل في خاصة المدني للمجتمع فعال دور عن بالحدیث یسمح ال الجزائر في الثقافیة االجتماعیة البیئة علیھ

اني مجتمع ن یع ة مشكلة م ة و الھوی م . السیاسیة التعددی ذا رغ واء اتجاه في و ، الوضع ھ  عناصر إحت

ة د ، السیاسیة األزم علمجا منظمات ساھمت فق دني تم ة الممارسات و القناعات ترسیخ في الم  بأھمی

اطق من المنحدرین األفراد إندماج إمكانیة تیسیر و ، التعددیة مبدأ إقرار و االختالف ة شرائح و من  مختلف

ى القضاء و ، مشتركة مشاریع و أعمال إنجاز في ة ترسبات عل ة التفرق ة و المناطقی ة و الطائفی  و . الفئوی

ر في جلیا یظھر ما ھذا دد تغیی ر ع ن كبی ة الحركات م الیبھا االجتماعی ر في ألس ن التعبی  و ، المطالب ع

ى تؤكد مؤشرات ،كلھا 2السلمي  الضغط و التفاوض طرق تغلیب و الحوار في المشاركة ر عل  طفیف تغی

ا . تمعيلمجا و االستقرار السیاسي عودة على تساعد مدنیة ثقافة إرساء نحو تحسن و ا كم ابقا رأین إن س  ف

 في الحركة على القائمة السیاسیة و االجتماعیة الحیاة سیر تضمن آلیات توفیر في المدني تمعلمجا مساھمة

 تعزیز شأنھ من ، للسلطة السلمي التداول على قائمة حقیقیة دیمقراطیة ووجود ، المؤسسات و القانون ظل

ات حضور و ، حرة صحافة فوجود ، السیاسي االستقرار ات و جمعی ة و نقاب ة یشكل منظماتفاعل  جبھ

ى الوصول تسھل اسعة و مطلبیة ر إل در أكب ن ق ن ممك ة م ن و . العدال ل لك إن بالمقاب  و السلطة سیطرة ف

 الضغط من نوع سیادة إلى أدى المرحلة تلك في استقاللیتھا عدم و ، المدني تمعلمجا لمؤسسات إخضاعھا

دم و ات و بمظاھر تمیزت التي و السلطویة للممارسة نظرا الرضا ع ار آلی ق و إحتك واء و خن  و احت

 . المنظمات لھذه سیاسي توظیف

ة تلعب و       یا دورا الدول ذا في رئیس ن فھي ؛ اللمجا ھ أ م اع انھش ى تشجع سیاسات إتب ایش عل  و التع

راد ھو الجزائر في المالحظ و . االندماج ا و بالسلطة االنف ة اتھسیطر و ، احتكارھ ى الكلی  أشكال كل عل

 . الحكومیة القرارات مباركة مھمتھا " مؤممة " مؤسسات بمثابة أصبحت التي المدني تمعلمجا
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ن       م لك ك رغ د ذل دة لمرات و اتھمحاوال استمرت فق ر عدی ائم الوضع لتغیی د إرساء و الق م قواع  حك

ا و نشاطات من اإلنسان حقوق منظمات خاصة المنظمات بعض بھ تقوم ما بدلیل . دیمقراطي ھ م ن تقدم  م

ى العمل و السیاسي االستقرار حالة حول تقاریر ع عل ر استراتیجیات تبني نحو السلطة دف ا أكث  مع تالؤم

 1 االستقرار و األمن متطلبات

ر أن إال      ا و الجزائ ول كم اتیس ھانسبیتر " یق ك ال " م اون و للتفاعل استراتیجیة أي تمتل ین التع  ب

 تطور عدم ظل في یتأكد ما ھذا و.السیاسي  االستقرار قضیة بمعالجة یتعلق فیما السلطة و المدني تمعلمجا

 من مزید و المطالب من المزید سیعني تطورھا ألن " النقابات و الجمعیات قوانین " صعید على تحسن أو

ص فیما أیضا و الدیمقراطیة ، نحو التھافت ا و السلطة سیاسات استمرار یخ ى ھیمنتھ دم و الساحة عل  ع

ة تفعیل و السیاسي االستقرار تحقیق في للمساھمة المدني تمعلمجا لفعالیات اللمجا فتح لم ثقاف ن و الس  األم

ق في االستمرار ذلك على الدلیل و ة تطبی ا یغلب التي االجراءات و السیاسات في و الطوارئ حال  علیھ

ق ألجل ، االستبدادي/ التسلطي الطابع ات تحقی داف و غای ا أھ ول كم ق حسنین " یق راھیم توفی دم " إب  تخ

 .السلطة في االستمرار من النظام تمكین
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  :تمھید 
ر تشھده ما إطار في ن الجزائ ة تحوالت م ة، مجاالت في جوھری د التنمی ن، إستتباب وبع  إطار وفي األم

ھ في خاصة الثالث القطاع دور جاء المدني، المجتمع وحركات تنظیمات على وإنفتاحھا الدولة تشجیع  جانب

ق ات المتعل ً  بالجمعی اندا ً  مس ا ذه وداعم ذه ومستغالً  الورشة، لھ ة ھ ً  البیئ ا ا ومواكب ذ یالحظ ،إذ لتغیراتھ  من

ادین في المدني والمجتمع الدولة بین التفاعل من جدید نسق میالد الجدیدة األلفیة بدایات ة می ة التنمی  المحلی

ة یشھد النسق ھذا المواطن، بخدمة اإلرتقاء جوانب وفي دة حركی  للدراسة، المطروح النموذج في متزای

ا تقوم التي الخدمات خالل من وذلك ات بھ اء في الجمعی اف األحی دن واألری ن والم  محیط تحسین أجل م

رھم، الخاصة اإلحتیاجات وذوي والقاصرین بالمعوزین والتكفل العیش  إن ، المناسبات مختلف في وغی

ر ،في بالدراسة وإحاطتھا علیھا الضوء تسلیط إستدعت الحركیة ھذه ة وفي عام بشكل الجزائ سعیدة  والی

ً  ةبالوالی التعریف عبر وذلك خاص، تطبیقي بشكل ً  جغرافیا ً  واقعھا وكذا وإقتصادیا ً  تنمویا ً  وإداریا یا  وسیاس

ى إضافة المجتمع التعریف إل دني ب م ةللوالی الم ھ وأھ رز مكونات ھ إسھاماتھ وأب ة وآلیات ة في المتبع  التنمی

 السیاسیة 
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  اإلجراءات المنھجیة للدراسة  المیدانیة  : المبحث األول 

  أدوات جمع البیانات :  أوال

ى االجتماعي الباحث یلجأ ة وأدوات أسالیب إل رة منھجی دودة أو كثی ات لجمع مح  أو الظاھرة حول البیان

كلة ل المش ة، مح ل الدراس تمارة مث ة أو االس ة أو المقابل ل أو المالحظ مون تحلی ائق مض  للوث

ً  و .الخ...والمستندات ً  وكذلك ؛ الدراسة ھذه فية المعتمد ھجاللمن تبعا  البشري المجال خصائص مع تماشیا

ا قسمین من یتكون والذي للبحث، ادة ھم ة ق ة الحرك ذلك الجمعوی د ،األعضاء وك دة الباحث ستخدمإ فق  ع

 .المباشرة المالحظة أو بالمشاركة البسیطة والمالحظة والمقابلة ستمارةاإل ھي بحثیة أدوات

 التي في الجمعیات المنخرطینأعضاء و  على تطبیقھا وتم أساسي بشكل عتمدنھاإ التي وھو :ستبیان اإل -أ

ً  ھذه البحث ستمارةإ تضمنت ، وقد وحدة تمثل ً  عددا ا حیث المتنوعة؛ األسئلة من ما نوعا كبیرا  في راعین

ذلك والقصر الطول صیاغتھا وع المضمون وك ین المتن ائق أسئلة ب رأي وأسئلة والمعلومات الحق  ال

دوافع وأسئلة والمواقف ا واألسباب، ال ھ المبحوث الموضوع أن وبم ً  فی ا ن نوع  والمخاوف، الحساسیة م

 الجمل ستبعادإ تم فقد المالي، التسییر مسألة وكذلك والدولة الجمعویة الحركة بین العالقة جانب في خاصة

  .والموضوعیة العلمیة بالدقة االلتزام مع العبارات تلطیف وتعمدنا المستفزة أو المثیرة األلفاظ أو

ً  سؤاالً   69 األولى االستمارة أسئلة عدد وبلغ تم وحتى وتشعبھا، الموضوع جوانب تساعإل نظرا ة ی  تغطی

 األسئلة توزعت وقد فرضیات البحث، تضمنتھا والتي بالموضوع العالقة ذات والمؤشرات األبعاد مختلف

ى ا أقسام سبعة  عل ة والمعلومات وفرضیاتھا الدراسة لتساؤالت تبع م المطلوب  الظاھرة وتفسیر لفھ

  :یلي كما المدروسة

ات حول األساسیة للبیانات خصص  :األول المحور م الجمعی ا حول ث ة إطاراتھ ات خصائص لمعرف  البیان

ات حول األساسیة م الجمعی ا حول ث ة إطاراتھ ع خصائص لمعرف ات واق ا الجمعی ة وبنیتھ ة الداخلی  المادی

 11 رقم السؤال إلى 01 رقم السؤال من المحور ھذا أسئلة وجاءت .والبشریة

شخصیة و ذلك ألخذ صورة عن طبیعة الموارد البشریة المتوفرة داخل  أسئلة على حتوىإ :الثاني المحور

 )  الجنس ، السن والمستوى التعلیمي : ( ھذه الجمعیات ، من خالل أسئلة حول 

ئلة ن األس ة م ذه النوعی ة ، و ھ ي الجمعی ة ف ة و األقدمی ة العائلی ى الحال افة إل ط  إض م نم ى فھ اعد عل تس

 17 رقم إلى 12 رقم الشخصي  ألعضاء الجمعیات ، وجاءت أسئلة ھذا المحور من السؤال

 لمعرفة الجمعیات تقدمھا التي والخدمات األنشطة ونوعیة طبیعة حول أسئلة على حتوىإ:  الثالث المحور

دان ذي المی ة یحضى ال لم في باألولوی اإ س ا، ھتماماتھ د وأي وبرامجھ ده بع ي الوصول تعتم ى  ف إل

ار،  ذا الخی ي ھ م ف ا و أنشطتھا و العامل األساسي و المھ ا لبرامجھ  وتمثلت التنمیة،وكذلك كیفیة إختیارھ

  25 رقم إلى 18 رقم السؤال من المجال في المحور ھذا أسئلة
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ور دتركز على جانب التنمیة السیاسیة من خالل طرح تساؤالت حول  أسئلة على شتملإو :الرابع المحور

ة  رة الثقاف ي توسیع دائ ا  ف ذا دورھ ة ، و ك یم الوطنی ن ترسیخ للق ة م ذه العملی س ھ الجمعیات في تفعیل أس

م  ن السؤال رق ذا المحور م ئلة ھ ت أس ى  26السیاسیة ، و مھمتھا في تحقیق المشاركة السیاسیة ، و كان إل

 37قم السؤال ر

امس المحور ة في یبحث  :الخ ة طبیع ین العالق ة ب ة الحرك ة الجمعوی  المستوى في السلطات، أو والدول

د أي إلى لمعرفة المحلي، أو المركزي ة تساھم ح ھ، أو العمل الجمعوي أداء تحسین في الدول ن عرقلت  م

ك األسالیب، الضغوط بمختلف أو التمویل أو التشریعیة والنصوص القوانین خالل  السیاسي المحیط أن ذل

 خالل من ذلك جاء وقد .جمعوي عمل أي نجاح في بمكان األھمیة من لھ الجمعویة الحركة فیھ تعمل الذي

 .54 رقم إلى 38 رقم من األسئلة

ي  لعنصر تخصیصھ تم  :السادس المحور ات سواءا الناشطة ف ف الجمعی مھم ھو طبیعة العالقة بین مختل

اون  المجاالت االخرى،نفس المجال أو في  و ذلك لمعرفة حجم التنسیق و التعاون بینھا و مجاالت ھذا التع

  . 63إلى  55 رقم من األسئلة خالل من وذلك .یسمى بالعمل الجمعوي التشاركي  ما إطار في

ر : المحور السابع  ي الجزائ ات ف طرحنا فیھ أسئلة تبحث عن أھم المشاكل و المعوقات التي تعانیھا الجمعی

الل  ن خ ة م اط الجمعی الي لنش یم اإلجم ى التقی افة إل ا  ، باإلض ى  تخطیھ اعد عل ي التس ات الت ، و المقترح

 . 69إلى سؤال رقم  63تحقیقھا ألھدافھا المسطرة ، جاءت أسئلة ھذا المحور من السؤال رقم 

 .عام  بشكل اآللیات التي تساعد الجمعیات على تحقیق التنمیة السیاسیة الجزائر حول مفتوح سؤال جاء ثم

 أنھ إال الجمعیات، أعضاء من المبحوثین على عبئا تشكل وقد كثیرة أن أسئلة اإلستبیان جاءت  ورغم      

ا ى التغلب أمكنن ذه عل ن الصعوبة ھ ة وشرح محاورتھم خالل م م الموضوع أھمی م لكسب لھ  تفھمھ

  لإلجابة لھم المالئمة األوقات اختیار خالل من وكذلك وتعاونھم،

ة و ھي  مع المقابلة أداة استخدمنا :المقابلة -ب ة  12إطارات الجمعیات التي أخدناھا كعین ن والی ة م جمعی

ات  السعیدة ، ذه الجمعی امون لھ ن حیث ، وھم رؤساء و األمناء الع ن أمك ذه خالل م ابالت ھ ة المق  العلمی

بعض بعضھا مع وعالقاتھا الجمعیات، وتسییر عمل كوالیس وحتى والحیثیات اآلراء من الكثیر معرفة  ال

ذا األنشطة، وإقامة التمویل مجال في الدولة ومع ا وھ ا معلومات م ات أعطن ة وبیان ة، كیفی  أداء تفسر ھام

  .ومعوقاتھا الجمعویة الحركة

ر وتفسیر فھم في بالمشاركة،  البسیطة المالحظة أو المباشرة المالحظة ناستخدمإ :المالحظة- ج ن الكثی  م

ات بھا قامت التي األنشطة مختلف في الحضور خالل من الجمعوي، العمل جوانب د في الجمعی ن العدی  م

ر یشھد الذي العلمیة التسلیة مركز في سواء الفضاءات ن الكثی ة، النشاطات م  دورالشباب في أو الجمعوی

 .إلخ...الجامعة في أو المختلفة

  .نشاطاتھا لمختلف القریبة ومالحظتھ جمعویة، فعالیات عدة في للباحث الشخصیة المشاركة إلى باإلضافة
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  مجاالت الدراسة : ثانیا 

 حیث بالشمال الغربي للجزائر؛ الواقعة سعیدة  والیة إقلیم تراب في الدراسة إجراء تم :المكاني المجال1 -

ة الشمال ومن تیارت والیة الشرق من یحدھا اس،ومعسكر والی ا  سیدي بلعب ن غرب ي  ،وم وب والیت الجن

ً  عتبارھاإ ویمكن ، البیضو النعامة  وعي للتجانس نظرا البالد؛ والیات لبقیة مشابھا نموذجا ر الن  في الكبی

ة نشأتھا ظروف حیث من الجزائریة، الجمعویة الحركة عمل طبیعة ا التاریخی انوني واإلطار وتطورھ  الق

رد  أوضاع تشابھ إلى إضافة بالدولة، وعالقتھا ینظمھا الذي ة ظل في الجزائري الف ا یمر التي المرحل  بھ

 .الجزائري المجتمع

ان إلى الفینیقیین من تاریخیة، حقب بعدة المنطقة مرت       ً  الروم الفتح مرورا ى اإلسالمي ووصوالً  ب  إل

ة مكانة كسبتھاأ كبیرة نضالیة حركة الوالیة شھدت حیث الفرنسي؛ ستعماراإل اریخ في مھم  الجزائري الت

 .الحدیث

ع       ة تتموق ة ضمن مركزي محور في سعیدة والی ة الكتل ات المكون ا لوالی ا  بالھضاب یعرف م  العلی

 نسمة ،  330641  بحوالي یقدر سكانھا فعدد ،.)البیض – النعامة - سعیدة - تیارت - تیسمسیلت( الغربیة

وبكر، یوب، عین الحجر، سعیدة، :ھي دوائر 6 وبھا كلم، 6613 ب مساحتھا وتقدر راھیم  سیدي ب أوالد إب

 .بلدیة16 تضم كما ، الحساسنة ،

ة الزراعة بشقیھا فالفالحة والسیاحي، الفالحي الطابعین ھما االقتصادیة الناحیة من یمیزھا ما وأھم  وتربی

ً  الصدارة تحتل المواشي  ذات للحبوب صالحة خصبة بتربة الوالیة شمال ،ویتمیز أراضیھا لخصوبة نظرا

 التي السھبیة األراضي ذات رعوي طابع ذو جنوبھا و ، الخضروات بعض إلى إضافة العالیة المردودیة

 .بھا الوالیة  رھكتار، إضافة إلى الثروة المائیة التي تشتھ 59760 ـب تقدر وحلفیھ شوكیة نباتات تغطیھا

ز كما ة تتمی ا والی ر؛ السیاحي سعیدة بطابعھ ً  الكبی ا نظرا ى الحتوائھ دة عل ة حمامات ع  جودة ذات معدنی

   ...سیدي عیسي وحمام ،ربي حمام :مثل عالیة

ال 2- ذه في البحث مجتمع یتكون :البشري المج ن  ھ ة سعیدة  ،  12الدراسة م ي والی ة ناشطة ف جمعی

  : وقسمنا مجتمع البحث إلى قسمین 

ة  –أ  ادة الجمعی ً : إطارات و قی را اء و  نظ ا رؤس ع بھ ي یتمت ة الت ات القیم اءة و المعلوم رة و الكف ى الخب إل

ة   ق المقبل ن طری ة ع ذه العین ن ھ ات م ع المعطی ات  جم تنا للجمعی إطارات الجمعیات قررنا في إطار دراس

  المفتوحة 

ً : األعضاء  –ب  ة ، فأفسحنا مجال ألھمیة األعضاء كفواعل و القطع أساسیة ف إدراكا ة الجمعوی ي الحرك

  كبیر لھذه العینة في مجال مجتمع البحث الخاص بالدراسة و ذلك بجمع البیانات عن طریق اإلستبیان 
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 بمدیریة الجمعیات مكتب لدى و یجب ھنا أن ننوه بالعدد اإلجمالي للجمعیات من جمیع األصناف والمسجل

ة والشؤون التنظیم ة العام ى یشیر سعیدة لوالی ة 402 وجود إل دة جمعی ة معتم ة والئی اریخ حتى ومحلی  ت

  :كاآلتي  31/12/2015

  سعیدة لوالیة العامة والشؤون التنظیم مدیریة: المصدر 

 الجمعیات المحلیة المجموع النسبة المئویة
ات  الجمعی

 طابع الجمعیات الوالئیة

 المھنیة 12 3 15 73%,

 الدینیة 2 84 86 21,39%

30,85% 124 106 18 
ة  یة و التربی الریاض

 البدنیة

 الفن و الثقافة 10 28 38 9,45%

 أولیاء التالمیذ 0 13 13 3,23%

 العلوم و التقنیات 1 3 4 1,00%

9,45% 38 38 0 
رى و  اء ، الق األحی

 المناطق الریفیة

 البیئة و الوسط المعیشي 5 16 21 5,22%

1,74% 7 2 5 
ر  ون و الغی المعوق

 المؤھلین

 المستھلكون 0 0 0 0,00%

 الطفولةالشباب و  6 17 23 5,72%

 السیاحة و التسلیات 2 8 10 2,49%
 المتقاعدون و المسنون 0 0 0 0,00%

 النسویة 0 1 1 0,25%

4,23% 17 12 5 
عاف و  امن ، اإلس التض

 األعمال الخیریة

 التطوعیة 0 0 0 0,00%

 الصحة والطب 4 1 5 1,24%

 قدماء التالمیذ و الطلبة 0 0 0 0,00%

 المجموع 70 332 402 100,00%
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  ةجدول إحصائي للجمعیات الوالئیة و المحلیة في والیة سعید) :    1(الجدول  

دول  دد الج م یح ن )  1(رق عیدة فم ة الس ي والی ات و نسبتھا  ف دد الجمعی رة الع ة كبی ا بدق ة  402لن  -جمعی

ن  % 31، نجد ما یقارب  -والئیة و محلیة  داوال و ممارسة م ر ت منھا ذات طابع ریاضي ، كالنشاط األكث

در ب  ر  % 21,39بین المیادین التي  تتوزع فیھا الجمعیات ، ثم یأتي بعده المیدان الدیني بنسبة تق ، ویعتب

ھذان الطابعان ھما المھیمنان على طبیعة النشاط الجمعوي في والیة سعیدة وبفارق كبیر عن باقي المیادین 

ادى   دھما بنسب ال تتع أتي  % 10األخرى ، فبع م ت ن، ث ة والف ات الثقاف اء و جمعی ات األحی اك  جمعی ،ھن

ي یاحي ، البیئ باني ، الس امني و الش ابع التض ات ذات الط ین  الجمعی اوت ب ب تتف ي بنس  و % 2، و المھن

العلوم ،   5% ذلك الخاصة ب ات ، وك ،أما الجمعیات الناشطة في المجال الطبي و النسویة ، و ذوي اإلعاق

ً في حین أن ھناك بعض المیادین ال یوجد فیھا أي نشاط یذكر سواء ، % 1فال تشغل سوء نسبة ال تتعدى   ا

  .في الوالئي أو المحلي منھا المتقاعدون ، المستھلكون ، و قدماء التالمیذ 

 :و علیھ من إجمالي ھذه الجمعیات ، الجمعیات المعنیة بالدراسة في بحثنا  ھي التالیة        

  

   الجمعیات عینة الدراسة  ) :  2( جدول 

الرقم  إسم الجمعیة   نوع النشاط   سنة الـتأسیس   عدد المنخرطین 

 1 جمعیة  كافل الیتیم فرع والیة سعیدة  التضامني    06/25/ 2014 63

 2 جمعیة الوالئیة لسیاحة و التنمیة المستدامة  البیئي   26 /2013/01 33
 3 جمعیة محبي مدینة سعیدة  الثقافي    05/03/2007 54

 4 جمعیة حمایة الشباب  الشباني    2012/12/23 30

 5 جمعیة سینما و ثقافة لبلدیة سعیدة  الثقافي     2012/01/12 42
 6 جمعیة أولیاء التالمیذ إلبتدائیة عالل مدغري التربوي    2014/11/20 37

 7 جمعیة الدینیة لمسجد حذیفة إبن الیمن  الدیني   22/06/2009 45

ق ،  الشباني    05/12/2013 20 ادل جمعیة البراعم لألنشطة ھواء الطل ة و تب ترقی
 8 الشباب

 9 جمعیة ترقیة مدینة سعیدة  الثقافي  2013/04/15 61

ادل   الشباني  26/09/2013 38 ة و تب ق ، ترقی واء الطل طة ھ مة لألنش ة بس جمعی
 10 الشباب

 11 الجمعیة الوالئیة آفاق تنمیة المحیط  البیئي   20/03/2013 28

 12 للتضامن و التنمیة " رجاء " جمعیة تجمع الشباب  الشباني   12/01/2014 20
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ات  4و بذلك فإن مجتمع البحث یتكون بشكل أساسي من الجمعیات ذات الطابع  الشباني  جمعیات و الجمعی

وي و  3ذات الطابع الثقافي  دیني و الترب ات ذات طابع ال جمعیات ، الجمعیات البیئیة  جمعیتین ، و الجمعی

  .في كل میدان من ھذه المیادین التضامني بجمعیة 

ي  ا یل ى م ث إل ع البح ار المجتم بب إختی ع س ي : ویرج و األساس افي ھ باني و الثق دان الش ار المی ان إختی ك

اھیم و  ا المف ي تحملھ ارات الت ك إلعتب ة السیاسیة  ، و ذل ي التنمی أثیره ف وي و ت ن العمل الجمع كنموذج ع

ة السیاسیة ال ي التنمی ة و المشاركة السیاسیة ، المبادئ األساسیة ف ل التنشئة و الثقاف ى عوام ي ترتكز عل ت

 ً ا ذلك إنطالق ة ، و ك ات معین اص بفئ ي ، أو خ ھ  مھن ر من افي أكث ي ، ثق ري ، فن د فك ا بع الي  لھ ن  وبالت م

ة  ي عملی ات ف فرضیات الدراسة البحثیة التي تعتبر ھذا النوع من الجمعیات ھي لھا دور الكبیر بین الجمعی

  .السیاسیة  التنمیة

ل  ات األخرى ك اقي الجمعی ع ب ة م ات مقارن و ھناك سبب أخر لھذا اإلختیار ھو النشاط الفعلي لھذه الجمعی

ا  ع البحث أغلبھ ات المشكلة لمجتم ھذه األسباب أخذت بعین اإلعتبار خالل إختیار مجتمع البحث و الجمعی

ة ذات طابع محلي و ذلك لنسبة الكبیرة لھذه الفئة مقارنة بالج ات الوالئی ة ،  332( معی ة  70محلی ، ) والئی

  .و أخذنا كذلك الجمعیات ذات الطابع الوطني بجمعیتین و الوالئي كذلك بجمعیتین 

ة  5و تم إختیار         أعضاء من كل جمعیة ، لإلجابة عن أسئلة اإلستبیان ، فكان حجم العینة البحثیة الكلی

 بدعوة بالدراسة المعنیة الجمعیات إحدى رئیس یقوم :التالي لاالختیاربالشك عملیة عضوا ، وتمت 60ھي 

ا یكن لم إن الشباب مؤسسات إحدى في أو األعضاء إلى مقرالجمعیة من مجموعة ر، لھ د مق ك وبع تم ذل  ی

اد الشرح وبعد استبیان ، منھم واحد كل إعطاء دافھا الدراسة ألبع ة وأھ ة العلمی ى الشباب یجیب البحت  عل

ات بشكل منفصل ،  رئیس حضور وبدون ، أسئلتھا الجمعیة ، كما قمنا بإجراء مقابالت مع رؤساء الجمعی

  .مقابلة مع إطارات و قیادات جمعیات مجتمع البحث 13لتصبح لدینا إضافة إلى اإلستبان ، 

ات رؤساء البحث، مجتمع تشكل للجمعیات الرئیسیة الخصائص بعض وھذه ن الجمعی ث  واألعضاء م حی

   .الخ...التعلیمي والمستوى السن و الجنس حسب األعضاء وتوزیع البشریة وطاقاتھا المادیة إمكانیاتھا

  یبین مدى توفر الجمعیات على فروع  خارج المقر الرئیسي ) : 3(جدول 

 مدى توفر الجمعیات على فروع     العدد   النسبة المئویة 

 نعم      4 33%

 ال    8 67%

 المجموع    12 100%
  



 واقع العمل الجمعوي في والیة سعیدة و دورھا في التنمیة السیاسیة: الفصل الثالث 

 131 

 الجمعیة، مقر في الرئیسي مكتبھا غیر أخرى فروع على تتوفر ال الجمعیات أغلبیة أن الجدول ھذا یوضح

ى الجمعیات من % 33 تتوفر بینما  %67 بنسبة وذلك روع عل اطق في ف  مركز داخل سواء أخرى من

ة المراكز في تنشط نوادي شكل في وذلك الصغیرة، والقرى البلدیات في أو الوالیة  الشباب دور أو الثقافی

روع ھذه تعمل حیث البلدیات، تلك في الموجودة ى الف رام عل ات إب ة المؤسسات مع اتفاقی بابیة الثقافی  والش

  .والدینیة  الوطنیة المناسبات في أو دائمة بصفة معینة، أنشطة في شتراكلإل

  یبین مدى توفر الجمعیات على مقر و نوعھ ) : 4(جدول 

  

رات لھا التي الجمعیات نسبة أن إلى الجدول ھذا یشیر انوني  % 100نسبة  ھي مق الطبع شرط ق و ب ، وھ

رات  % 83لتأسیس جمعیة ، ونسبة  ذه المق يمن ھ بانیة مؤسسات ف  دور أو الشباب دور في وخاصة ش

دة جمعیةو مؤجرة، أنھا مقرات لھا التي الجمعیات من  %8 نسبة أكدت بینما للبلدیات، التابعة الثقافة  واح

 .التسعینات بدایة في علیھ حازت خاص مقر لھا أن قالت فقط

دان مشكلة من تعاني الجمعیات معظم أن النسب ھذه وتؤكد      رات فق ة المق ة المالئم  .والخاصة  والكافی

  .أنشطتھا وقلة ضعف إلى یؤدي وھذا ومستقلة ذاتیة بصفة نشاطاتھا ببرمجة لھا تسمح التي

  

  توفر الجمعیات 

  على مقر 

  

  العدد  

    

  نوع  المقر   

  

  العدد  

  

  نسبة  

  المئویة 

  

  نـــعم       

  

  

  

12  

  % 8  1  مقر خاص  

  % 8  1    محل مؤجر 

 % 83  10  مؤسسة شبانیة 

 % 00  0  دار الجمعیات 

 %00  0  أخرى 

     

  ال    

  

       00  

  

  

  المجموع   

  12          

        

  100%  
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  یبین رأي األعضاء في مدى كفایة المقر إلحتضان أنشطة الجمعیة ) :  5(جدول 

 مدى كفایة المقر   العدد    النسبة المئویة 

 كاف   49 82%

 غیر كاف    11 18%

 المجموع   60 100%
  

رة نسبة أن الجدول ھذا یوضح ن  %82 وھي كبی ات م د الجمعی ة تؤك ا بالنسبة أن كافی  لكون نظرا ، لھ

  تواألنشطة ، بینما قال البرامج لمختلف فضاءات و عدیدة قاعات وتضم واسعة تأویھا التي المؤسسات

  .أنشطتھا  حتضانإل كافیة غیر مقراتھا أن % 18 

  الجنس حسب الجمعیات رؤساء توزیع یبین) : 6( جدول

  

    

رأة مشاركة مدى عن تعبر التي والمؤشرات المتغیرات أھم من الجنس ادة في الم  في الجمعوي العمل قی

 الجمعیات، خالل من العامة الحیاة في المشاركة في المرأة دور وضعف بالمحافظة المتسم المحلي المجتمع

ادة في المرأة فان إسھام ولھذا .النصف تقارب ككل المجتمع في المرأة نسبة ألن  یجب الجمعوي العمل قی

 .الدیمغرافیة مكانتھا مع یتماشى أن

 91.66 بلغت حیث اإلناث نسبة من بكثیر اكبر ھي الجمعیات قیادة في الذكور نسبة أن الدراسة ھذه وتبین

د بلغت بینما % اث عن ذا ،% 08.33 اإلن ا وھ رعن م ادة في النسائیة المشاركة ضعف یعب ات  قی الجمعی

  .بشكل عام 

  

  

 الجنس العدد النسبة المئویة 
 الذكور     11 92%

 اإلناث     01 08%

 المجموع   12 100,00%



 واقع العمل الجمعوي في والیة سعیدة و دورھا في التنمیة السیاسیة: الفصل الثالث 

 133 

  الجنس حسب األعضاء المبحوثین  توزیع یبین) : 7( جدول

 الجنس العدد النسبة المئویة 
 الذكور     40 66,67%

 اإلناث     20 33,33%
 المجموع   60 100,00%

  

ع المشاركة النسویة  یظھر في الجدول دائما النسبة الكبیر للمشاركة الذكوریة في العمل الجمعوي مقارنة م

 .) 6(و لو أن النسبة إرتفعت بشكل ملحوظ عن جدول رقم  ، % 33,33 مقابل % 66,67بنسبة 

  السن حسب الجمعیات رؤساء توزیع یوضح ):8( رقم جدول

 الفئة العمریة  العدد نسبة المئویة 

  سنة  20أقل من   00 00%
 سنة  30سنة إلى  20من  01 %08 
 سنة  40سنة إلى  30من  05 %42
 سنة  40أكثر من  06 %50

 المجموع  12  %100
 

ا األعمار، جمیع لدى المشاركة نسبة معرفة في العمر مؤشر یفید ات كانت إن وم ا الجمعی  إطارات یقودھ

ذه أن أم شابة، ات ھ زال ال الجمعی ة تحت  ت ن ھیمن م م ر ھ ن أكث ن أي سنة، 40 م ة تجاوزوا مم  مرحل

 .للقیادة لھ الفرصة ترك مدى العمل الجمعوي في الشباب فئة انخراط مدى معرفة لنا یتیح كما ، الشباب

 ،%50 بنسبة الجمعیات رئاسة على استحواذا األكثر ھي سنة 40 من أكثر العمریة الفئة أن الجدول ویبین

م بعض  رغ ات أن دان الشباب تستھدف الجمعی م رئیسي، نشاط كمی ة ث ة الفئ ن العمری ى 30 م سنة  40 إل

ذلك الثانیة الفئة أن یعني مما ،8% بنسبة ثالثا سنة 30 إلى 20 من العمریة الفئة جاءت ثم ،%42بنسبة  ك

 بأي تحض لم سنة20 من األقل الفئة لكن .الشبانیة الجمعویة الحركة قیادة في متقارب نوعا ما  نصیب لھا

دة، وال لرئاسة فرصة ذا جمعیة واح ى منطقي أمر وھ د إل ر ح دحرج ظل في كبی ي العمر خرأوت ت  الفعل

ن أكبر عمر إلى لتحمل المسؤولیات ذي العمر م ان ال ة ظل في السابق في ك  واألوضاع المعیشیة البطال

  .الصعبة
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  السن حسب األعضاء المبحوثین  توزیع یوضح ) :9(رقم  جدول

 الفئة العمریة  العدد نسبة المئویة 
  سنة  20أقل من   00  00% 

 سنة  30سنة إلى  20من  29 %48,33  
 سنة  40سنة إلى  30من  25 %41,67
 سنة  40أكثر من  6 %10,00

 المجموع  60 %100,00
  

ن  ة م ة العمری د الفئ ث نج بانیة ، حی ة الش  20یوضح الجدول أن أغلبیة األعضاء و المنخرطین ھم من الفئ

ن %48سنة ھي الفئة أكثر حضورا بنسبة  30إلى  ى  30، تلیھا فئة م ة  %41سنة بنسبة  40إل ا الفئ ، أم

ة ، ، وھذا عكس القیادة الجمعویة التي كانت فیھا %10سنة فال تتجاوز  40أكثر من  ھذه الفئة ھي الطاغی

  .سنة  في أغلب الجمعیات  40إلى  20من ھنا نجد أن المشاركة الجمعویة تتشكل من الفئة الشبانیة من 

   التعلیمي المستوى حسب الجمعیات رؤساء توزیع  10 رقم جدول

 

 

 

 

 

  

  

ن التعلیم مؤشر یعتبر حیث تعلیمھم، مستوى حسب الجمعیات رؤساء توزیع أعاله الجدول یوضح رأ م  كب

ة المتعلقة الطبقة ھتمامإ مدى على الدالة المؤشرات ن والمثقف ا الجمعوي، بالعمل المجتمع م در لكونھ  األق

ا .وحاجاتھم خاصة والشباب عامة المجتمع لواقع العلمي والفھم والتسییر القیادة على یم أن كم  یجعل التعل

ً  أكثر خاصة الوسطى الطبقة من المتعلمین و فعالیة، أكثر الجمعیات على القائمین  النھوض بضرورة وعیا

 .التطوعي العمل خالل من وتنمیتھ بالمجتمع

ـ  الجامعي للمستوى ھي نسبة كبرإ أن الجدول ویبین           ذا ، %92ب م وھ ھ رق ھ ل ةاإل داللت  في یجابی

ادة ة قی ة الحرك ك ، الجمعوی د التعلیمي المستوى أن ذل ؤدي الجی ى ی ات أداء تحسین إل ن الجمعی  حیث م

دني الحس مستوى رتفاعإ إلى باإلضافة الشباب، مع التعامل وحسن وتنفیذھا األنشطة وبرمجة التسییر  الم

وعي ة وال ال الخالق ودوره الجمعوي العمل بأھمی م .المجتمع في والفع یم مستوى جاء ث انوي التعل  الث

 المستوى التعلیمي  العدد النسبة المئویة 

 متوسط 00 %00

 ثانوي  01 %08

 جامعي  11 92

 مجموع  12 100%
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ات لرؤساء د المستوى العلمي  ، 8% بنسبة الجمعی ذا یؤك ر موجود و ھ ان غی ا مستوى المتوسط فك أم

  .الرفیع للقیادة الجمعویة المجتمع البحثي 

  

  التعلیمي المستوى األعضاء المبحوثین حسب توزیع  :  11 رقم جدول

  

  

  

  

  

  

  

و ھذا كذلك  %43یبین الجدول مثل الجدول السابق أن نسبة كبیرة من األعضاء في مستوى جامعي بنسبة 

ات العمل الجمعوي بشكل  ي نشاط و فعالی ا ف ة و تأثیرھ ة المثقف دى الفئ ما یؤكد الوعي الثقافي الجمعوي ل

  . %23وھي متقاربة مع مستوى المتوسط ب %33عام ، أما الثانوي ھي النسبة الثانیة ب

  العائلیة الحالة حسب األعضاء توزیع یبین :  12رقم  جدول

 الحالة العائلیة   العدد  نسبة المئویة 
 ) ة ( متزوج   35 58,33%
 ) ة ( أعزب  25 41,67%

 المجموع  60 100,00%
  

 في المتغیر ھذا أھمیة وتكمن جتماعي،اإل ووضعھم العائلیة حالتھم حسب األعضاء توزیع الجدول یوضح

 في التركیز إلى یؤدي ستقراراإل ألن ذلك الجمعیات، ألعضاء جتماعيواإل النفسي ستقراراإل مدى معرفة

   .العمل

 جاءت ثم المتزوجین، لفئة % 58 ب األكبر وھي نسبتین األولى وجود على دالة النتائج جاءت وقد       

ي 42% بنسبة العزاب فئة وي الت اعي و النفسي و اإلستعداد المعن ،وتظھر ھذه النسبتین اإلستقرار اإلجتم

  .التي سینعكس على النشاط و تحقیق أھداف التي تصبو إلیھا الجمعیات یتمتع بھ أعضاء ھذه الجمعیات و 

  

  

  

  

 المستوى التعلیمي  العدد النسبة المئویة 

 متوسط 14 23%

 ثانوي  20 33%
 جامعي  26 43%

 مجموع  60 100%
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  األصلیة المھنة حسب الجمعیات رؤساء توزیع یوضح : 13 رقم جدول

 الوضع المھني  العدد       النسبة المئویة 
 موظف  6 %50

 متقاعد 4  %33
 إطار في مؤسسة إقتصادیة  2 %17

 المجموع  12 100%
  

اھي لمعرفة الجمعوي، العمل خارج األصلیة مھنتھم حسب الجمعیات رؤساء توزیع الجدول ھذا یوضح  م

ات رحاب في بالعمل لصاحبھا أكثر تسمح التي المھنة ة الجمعی ذل األھلی د وب ن المزی ده م ھ جھ  في ووقت

 .العام الصالح سبیل

ة موظف إداري بنسبة         ى  % 50فقد جاءت فئ د عل ذا یؤك ة و ھ ة البحثی ادل نصف العین ا یع ، أي م

دین  ة المتقاع ى فئ ي   %33الخبرة اإلداریة الكبیرة الموجودة في تسییر ھذه الجمعیات ، إضافة إل تصب ف

ذي  ھ ال س التوج ین نف ي ح ة ، ف ادة الجمعوی ي القی ة ف رة اإلداری ة الخب ر تراكمی ل  %17األول و یظھ تمث

ات  ة للجمعی ادة الجمعوی ي قی اإلطارات في المؤسسات اإلقتصادیة ، وھذا یبرز دور الكفاءات المؤسستیة ف

  .مجتمع البحث 

  األصلیة المھنة األعضاء المبحوثین حسب توزیع یوضح : 14 رقم جدول

 الوضع المھني  العدد       النسبة المئویة 
 طالب جامعي 7 12%
 موظف  24 40%
 عامل في عقود ما قبل التشغیل  16 27%

 متقاعد 4 7%
 أخرى  7 12%

 بدون عمل  2 3%
 المجموع  60 100%

  

ي  %40یبین الجدول أن النسبة األكبر تعود إلى فئة الموظفین اإلداریین بنسبة  ، و ھي الفئة التي جاءت ف

ل التشغیل بنسبة دالج  27ول السابق و تبین الكفاءات اإلداریة في الجمعیات ،و تأتي بعدھا  فئة عقود ما قب

ل % ا قب ود م ذه العق ار ھ ي إط ط ف ي تنش اء وھ ة األعض ل أغلبی بانیة تمث ة الش ارات أن فئ ك إلعتب ، وذل

س  %12لثالثة بالتشغیل ، ولنفس اإلعتبارات نجد أن فئة الطالب الجامعیین تأتي في المرتبة ا ، وھي  نف

 ً را ي نظ ات الت اقي الفئ بة لب ة  النس أتي فئ رى ، و ی ال أخ ة أعم ي فئ ا ف ف أجمعناھ غیر و مختل ددھا الص لع
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ي ، وذلك رغم توفر الوقت و الخبرة لھذه الفئة إال أن تعتب % 7المتقاعدین بنسبة  ى النسب ، و ف ر من أدن

  . % 3تي فئة البطالین بنسبة أاألخیر ت

  مناصبھم في قضاھا األعضاء المبحوثین  التي الزمنیة المدة یبین : 15 رقم جدول
  

  

  

  

  

  

ین سنة  %43أشھر إلى السنة ب 6یوضح الجدول أعاله أن النسب األعلى تتحد بین الفترتین ما بین  وما ب

ل  %42سنوات ب 3إلى  ، و ھذا راجع بالدرجة االولى إلى قلة النشاط الجمعوي في الوالیة بشكل عام قب

ل  4ما یقارب  ا جع ذا م رة و ھ ذه االعوام األخی ع ھ ة م ة الجمعی سنوات ، إضافة إلى التفتح و دخول الثقاق

ن  ل م رة أق أشھر بنسبة  6المشاركة الجمعویة ترتفع بشكل ملوحظ في الفترتین المذكورتین ، ثم جاءت فت

 8كثر من سنوات و أ 6سنوات إلى  3، و الفترتین من %5سنوات ب 8سنوات إلى  6، و بعدھا من  7%

  . %2سنوات جاءتا في األخیر بنسبة 

دایات مع التشخیصي أو االستطالعي بشكلھا المیدانیة الدراسة بدأت :الزماني المجال -3 ام ب  بالبحث القی

ات لجمع الحقیقیة العملیة لكن مباشرة، ن والمعلومات البیان ع م داني الواق دأ المدروسة للظاھرة المی  في ب

ات رؤساء مع األولیة االتصاالت خالل من ، 2015نوفمبر في وانتھى 2015 أفریل ورة الجمعی الم لبل  مع

ى وصوال الدراسة، أدوات ابالت إل ة المق م النھائی د ، معھ ذه وبع رة ھ ة الفت دأت الزمنی ات ب ل عملی  التحلی

  .النتائج واستخالص اإلحصائي

  

  

  

  

  

  

 أقدمیة في الجمعیة  العدد  نسبة المئویة 
 أشھر 6أقل من  4 7%

 أشھر إلى سنة  6من  26 43%
 سنوات  3من سنة إلى  25 42%

 سنوات  6سنوات إلى  3من  1 2%
 سنوات  8سنوات إلى  6من  3 5%
 سنوات  8أكثر من  1 2%

 المجموع  60 100%
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   النشاط الجمعوي و التنمیة السیاسیة  :المبحث الثاني 

  

ات تلعب ةإ وظائف الجمعی ة وسیاسیة قتصادیةإو جتماعی  ظل في خاصة البشریة، المجتمعات في ھام

روز منذ العالم یعرفھا التي نتقالیةاإل الظروف ات ب ة تجلی النظر السوق، قتصادإ نظام وسیطرة العولم  وب

ع، ومطالب حاجات لكثرة إن المجتم دمات األنشطة ف دمھا التي والخ ات تق ا الجمعی وع أن یجب لتلبیتھ  تتن

ا، وترفیھیة وریاضیة وصحیة ثقافیة أنشطة من وتتعدد ال دون وغیرھ  قتصادياإل أو المھني الجانب إغف

ى الحصول و الشغل عالم دخول على تساعدھم مالئمة إمكانیات أفراد المجتمع  إعطاء في اإلسھام أي  عل

 عن الدولة فعجز قتصادیة،اإل المشاكل نتیجة منھم واسع قطاع یعرفھا التي البطالة آثار لتقلیص الوظائف،

وفیر دعو العمل ت ات ی ى الجمعی ذ إل ام أخ ادرة زم دان، في المب ذا المی ات حصر ألن ھ  لنشاطھا الجمعی

 ال فارغة شبھ صاالت في المعارض إقامة أو الصیفیة والخیمات كالرحالت الترفیھي المیدان في الموجھة

  .حیاتھم ظروف لتحسین وملموسة كثیرة فوائد یجلب

ة تقدمھا التي والخدمات واألنشطة البرامج واقع بوصف المبحث ھذا في وسنقوم ات  الحرك ة للفئ  الجمعوی

  .الحقیقیة لحاجاتھم مع تالؤمھا مدى ومعرفة المستھدف

 تقدیما األكثر األنشطة نوعیة :أوال

 تسمتأ تطوعیة ممارسة عتبارهإب متعددة، بأشكال و كثیرة تطور بمراحل التاریخ عبر الجمعوي العمل مر

ة ادرة في بالعفوی ة، في المب م البدای ذأو نتظاماإل ث ح خ ى أعضائھا لعمل والرسمیة المؤسساتیة المالم  عل

ة صعید ة المشكالت مواجھ ا المجتمعی ة بجوانبھ ة المختلف ة وبطریق ة دینامیكی  المثبطة المظاھر متحدی

 ...والسیاسي والقانوني والثقافي قتصاديواإل جتماعياإل المحیط من النابعة والمعیقات

    

 المستھدفة، قضایاه التدخل أشكال من شكل جیل ولكل متعددة، أجیال للجمعیات فإن األساس ھذا وعلى    

ذلك ً  وك ا ً  نوع ا ة معین ة، مع الخارجي،وخاصة المحیط مع للعالق ن الدول م ولك دل سمات أھ ال تب  األجی

 أنشطتھا،ولكن كثرة في حتى وال الجمعیات كثرة في العبرة فلیس ونوعیتھ، النشاط من ھوالھدف الجمعویة

ات النشاطات ھذه نسجامإ مدى في العبرة ة ومتطلب ة وخصائص المرحل ة الفئ ا الموجھ  المستھدفة، أو إلیھ

دور فاعلیة مدى وكذا ذي ال وم ال ھ تق دتھا ب ا، التي القضایا لمعالجة لفائ داث تھمھ ر وإح  المرغوب، التغیی

درتھا ھو الجمعیات وفاعلیة قوة ومقیاس ى ق ات إشباع عل ات حاجی ادین، مختلف في المستھدف الفئ  المی

ین ذه بتمك ة ھ ن الفئ ا م ة حقوقھ ة المادی ر والمعنوی ات، عب ة الجمعی ة وترقی باتھا، وتنمی دي مكتس  والتص

م تواجھھا، التي للتحدیات د ول وم تع ات نشاطات الی ة األشكال في محصورة الجمعی ل التقلیدی ة مث  الرعای

ن لخإ...الفنیة المعارض و الغنائیة والمھرجانات الحفالت أوإقامة ، جتماعیةاإل ات أصبح ولك  دور للجمعی

ذ ق تنفی ة إستراتیجیة وتحقی دانھا، في الشاملة التنمی دما بل دول فشلت بع ك في ال ا، ذل ذي األمر بمفردھ  ال
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دني المجتمع مؤسسات فرض ة الم ات عام اإب خاصة، والجمعی ة مؤسسات عتبارھ اءة وذات مرن  في كف

اھیري التغلغل ة الجم ل الشعبیة والتعبئ ة وتفعی الي التطوع عملی ار تقلیص وبالت لبیة لإلصالحات اآلث  الس

 وذلك التنمیة، في والمجتمع المدني الجمعیات أھمیة على جمیعھا الدولیة المنظمات أكدت وقد .قتصادیةاإل

ات إشراك على الدول حث وكذا النامیة، للبلدان المقدمة المساعدات إطار في معھا التعامل بإعطاء  الجمعی

ة البرامج في ة الوطنی ةاإل للتنمی ة قتصادیة،واإل والبشریة جتماعی ة المشاریع في واإلسھام كالرعای  المھنی

افي الفكري الوعي ونشر التحسیس إلى إضافة والتوظیف خ،...والثق دورالحقیقي ال ات فال یس للجمعی  ھو ل

ل الخیري والعمل والترفیھ والثقافیة جتماعیةاإل الرعایة ر دور ھو ب ة أكث د ذات األنشطة وھو دینامی  البع

ل التنموي، دؤوب السعي مث ع السلطات ال ة م وفیر الخاص والقطاع العمومی د التوظیف فرص لت  وتحدی

ات جھة من األساسیة االحتیاجات أنواع وارد واإلمكانی ن المتاحة والم ة م ن أخرى جھ  الوساطة خالل م

 .والخواص الدولة مع والتنسیق

  

افي النشاط أن إال واحد، رئیسي نشاط من أكثر لدیھا الجمعیات غلبأ أن على النسب ھذه وتدل          الثق

ف، المفھوم في ومرونة تنوعا األكثر النشاط ألنھ ، تقدیما األكثر ھو ذا والتعری أ لھ ات جل تلج ى الجمعی  إل

ذه لسھولة رئیسي بشكل تبنیھ دافھا أن أي تنفی ة ھي الرئیسیة أھ ة النشاطات ترقی ا .الثقافی ا أم ص فیم  یخ

ر األنشطة تفاصیل دیما األكث ً  تق ا ن فعلی ات طرف م ا فھي الجمعی دول یوضحھ كم م الج ة 19 رق  إقام

ن النوع ھذا تطبیق بسھولة ذلك ویفسر % 62.5 بنسبة المعارض ذھا، األنشطة م ة مع وتنفی ا، قل  تكالیفھ

ر تتطلب ال فھي ن أكث دى في صالة أو قاعة م ة دور أو الشباب مؤسسات إح ة المراكز أو الثقاف  الثقافی

دیات كل في الموجودة ر، بل ل وجود مع الجزائ ن قلی ات لوضع كالطاوالت الوسائل م  المتنوعة المطوی

 معینة، بأخطار والتحسین التوعیة بھدف سواء الملصقات تلصیق أو لتعلیق الخشبیة الجدران أو األغراض

 وھو الممارسة من كبیرة بحصة حضي أخر نشاط ویلیھا ما، موضوع حول ورسومات صور لعرض أو

ع الصیف موسمي خالل والترفیھیة السیاحیة الرحالت تنظیم  ویرجع ،% 58.33 بنسبة خاصة، والربی

ك ى ذل ذا أن إل وع ھ ن الن ن الغالب في یمول األنشطة م  تتحمل ال بحیث أنفسھم، المستفیدین طرف م

 یحضى موسمي نشاط نھأ كما فقط، اإلشراف والتنظیم عملیة في دورھا ویتمثل مصاریف، أیة الجمعیات

 یضاف فقط، رمزي أو مجاني بشكل الجمعیات أعضاء منھ ویستفید التنفیذ، سھل ھو وأیضا ، كبیر بإقبال

وم منطقة سعیدة  بھا تزخر التي األثریة للمواقع زیارات الترفیھیة للرحالت ر وعم    %29 بنسبة الجزائ

ً  عموما مقبولة نسبة وھي % 45.83 بنسبة والندوات الملتقیات العلمیة تنظیم نشاط وجاء  للصعوبات نظرا

ل تعترض التي ذه مث راء المحاضرین حضور إیجاد كصعوبة األنشطة ھ ن والخب  الجامعات أساتذة م

رھم، ن وغی د ولك ات تشترك ق اربمنخ الجمعی ة بإسھامات أو طیھ ض مع معین ات المؤسسات بع  والھیئ

  .مقبولة النسبة ھذه جاءت ولھذا الملتقیات، من عدد تنظیم في الحكومیة
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ذ المساعي أو الشباب، لصالح تدریبیة دورات كإقامة التنموي البعد ذو النشاط جاء بینما        مشاریع لتنفی

 إلى تمیل الجمعیات معظم أن على یدل مما ،% 16.66 بنسبة الجمعویة، الحركة نجازاتإ أدنى في مھنیة

ونالرُ  د ك ر السھلة األنشطة عن ة، وغی ة األنشطة أي المكلف اد ذات أنشطة وھي والسریعة، الخفیف  أبع

دیث الجمعوي العمل نأل كالسیكیة، ا أصبح الح ة مرادف روات وخلف للتنمی وفیر الث داخیل وت ات م  للفئ

ى والعمل المستھدفة، ل عل ذاتي التموی ات ال ً  تكتسب حتى للجمعی دا ن مزی ن ستقاللیةاإل م  المحیط ع

 بعض وممارسات سلوكات ومن الجمعیات قانون من النابعة العدیدة بالعراقیل األمر ھذا ویفسر الخارجي،

   .معھا تتعامل التي أو الجمعویة الحركة على الوصیة اإلداریة المصالح أعوان

      

ح ھو كما الجمعیات بعض تقدم السابقة األنشطة إلى وإضافة          دول في موض م الج  عروض 16 رق

ص وعروض مسرحیة وغرافي التصویر في وأنشطة رق اء الفوت ة المناسبات وإحی ة الوطنی  مع والدینی

 .العمومیة السلطات

دى حول الجمعیات قادة رأي عن سؤال وفي        ع السماح م ة األنشطة بتنوی ا المقدم ً  و قانونی ا  أي إداری

 دون ممكنا ذلك بأن أكدت منھم % 66.66 نسبة أن 25 رقم الجدول یوضح العمومیة السلطات طرف من

 للجمعیات المنظم القانون أن  % 33.33   نسبة ردت بینما العام، القانون إطار في تمت ما إذا مشاكل أي

داخلي نظامھا في مسجلة محددة وغایات أھداف لھا جمعیة كل ألن األنشطة، بتعدد الیسمح ذي ال تإ ال  تفق

ً  عتمدتإ والذي تأسیسھا، أثناء علیھ م أنشطة تمارس أن یجوز فال لھ، وفقا درج ل ا في ت  األساسي، قانونھ

ذا في عقوبات على ینص الذي القانون طاولة تحت ستقع فإنھا وإال ى تصل المجال ھ د إل ة حل ح  الجمعی

  . قضائي قرار بعد

       

ا یفرض الجمعیات قانون أن والحقیقة        زام علیھ دافھا االلت م المسطرة، بأھ ھأ رغ ً  یعطي ن ا ا ھامش  لھ

 ً دان إطار في والنشاط للتحرك واسعا ذي النشاط می ھ تعرف ال ة ب ة كجمعی  أو ریاضیة أو أو صحیة ثقافی

ا المسألة ھذه فإن ھذا ومع لخ،إ...دینیة ر فیھ ن الكثی دى الغموض والضبابیة م ادة ل ات، ق د الجمعی ع فق  وق

 سؤال في أجاب ولكنھ أھداف، عدة لھا أو مجاالت عدة في تنشط جمعیتھ إن قال تناقض،حیث في بعضھم

 لكن السلیمة، الجمعویة للممارسة الدقیق الفھم عدم على یدل وھذا بتعدد األنشطة، یسمح ال القانون أن آخر

ا كانت فإذا للجمعیة، األساسیة األھداف ھي المسألة ھذه في یفصل ما داف لھ ددة أھ وم  أن یجوز فال مح تق

ً  أمرا األھداف ھذه من ألي التفسیریة القراءة إشكالیة تبقى ھذا ورغم خارجھا، بأنشطة  اتسمت ما إذا صعبا

  .الشمولیة أو الجمعیات لدى التخصص مسألة یطرح كما مثال، الشباب ترقیة مثل بالعمومیة
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 ختیارھاإ وكیفیة الجمعیات أنشطة ستمراریةإ :ثانیا

  

دمھا التي والخدمات األنشطة تعتبر ات تق ات الجمعی ة المستھدفة للفئ اة شھادة بمثاب ة والوجود الحی  الحقیقی

 كانت إذا قتصادیة،فالجمعیاتواإل والثقافیة جتماعیةاإل الساحة في حضورھا مدى على العملي والدلیل لھا،

 الجمعیات علیھا تحصل التي اإلداریة الوثیقة بتلك مرتبط غیر األمر نأل فعلیا، وجودا موجودة فإنھا تنشط

اإ على وافقت التي المختصة المصالح من ة كانت سواء عتمادھ ة، وزارة أو الوالی ر ألن الداخلی ن الكثی  م

ً  المعتمدة الجمعیات  في أو األحیاء في نشاطھا، محیط في لھا أي أثر على یعثر أن المرء یستطیع ال رسمیا

ً  الشبانیة، المؤسسات  .الدولة طرف من المالي الدعم أثناء إال العمیق سباتھا من تنبعث ال منھا وكثیرا

            

ادر ال فھي متقطع بشكل تنشط جمعیات توجد فإنھ سبق ما إلى وإضافة         ل تب دعوات تنتظر ب ن ال  م

ذكریات المناسبات في سوى تنشط ال الجمعیات من اآلخر والبعض للظھور، العمومیة الھیئات طرف  وال

دة داث المخل ة ألح ة، أو دینی ا تضع حیث وطنی ى السنوي برنامجھ ذه ضوء عل ا فال المناسبات، ھ  یھمھ

 یتم الجمعیات نشاط بأن 20 رقم الجدول في أنفسھم الجمعیات قادة أكد وقد.تنتظر ال التي المجتمع حاجیات

ن الظروف الموجودة، وحسب متقطع بشكل ل حیث م ة والتسھیالت التموی ن المقدم  السلطات طرف م

   .منھم % 41.66 بنسبة وذلك الجمعیة، ألعضاء الشخصیة الظروف وحتى العمومیة،

       

 مسطر سنوي لبرنامج وفقا دائم بشكل األنشطة تقدم جمعیاتھم بأن % 37.5 بنسبة القادة أجاب بینما        

ً  الرسمیة الرعایة من بنوع تحضى الجمعیات وھذه الرسمیة، الھیئات مع ومشترك  على قادتھا لمقدرة نظرا

دور ولین،ؤالمس مع التعامل م وت ا معظ ن % 20.83 نسبة وعبرت مستمر، بشكل فعالیاتھ دیمھا ع  تق

ط؛ المناسبات خالل للنشاطات اد في الرسمیة العطل تستغل حیث فق دوات أو مسابقات لتنظیم األعی  ن

ة السلطات مع باالشتراك ذه وترجع العمومی ات ھ دم أسباب الجمعی ى المستمر النشاط ع  الصعوبات إل

دم األموال و اإلمكانیات نقص وأولھا والعراقیل، اعيإ وعي وجود وع در ورسمي جتم افي بالق  یعمل الك

ة سریع وتدخل مبادرات ھو ما بقدر الجمعوي فالعمل .مھامھا ألداء الجمعیات مساعدة على ات لتلبی  حاجی

ا بقدر ، ملحة ً  یشترط م ا ة مساعدة ظروف ة و مادی ة؛ قانونی ة واجتماعی ل فالمادی وفر في تتمث ات  ت اإلمكانی

وال والوسائل رات واألم ة والمق ل والقانونی ن جو في تتمث ة م دم الحری دات وجود وع ات  تھدی ومتابع

 المجتمع أفراد مواكبة في فتتمثل جتماعیةاإل أما التطوعي، والنشاط العمل على وقضائیة أمنیة ومضایقات

ً  وتشجیعھا بالمتطوعین وإمدادھا للجمعیات  .عملھا على معنویا

ذلك المحددة العوامل أي لبرامجھا الجمعیات اختیار كیفیة عن سؤال وفي         إن لب دول ف م الج  22   رق

ى حسب سھولة لبرامجھا الجمعیات ختیارإ بأن یوضح تم عل ذ وأنشطتھا ی  تكون أن أي ،% 36 ب التنفی



 واقع العمل الجمعوي في والیة سعیدة و دورھا في التنمیة السیاسیة: الفصل الثالث 

 142 

رامج ة الب ل قابل داني، والتجسید للتفعی ن المی وادر وجود خالل م ة الك  النشاط جوانب لمختلف الالزم

ادین أو كالمحاضرات رإ...القاعات أو المی خ الغی ا شرعیة، ل ل سھولة حسب  %18بنسبة  وتلیھ  التموی

ود ھو التمویل أن باعتبار لألنشطة ذا النشاط، ونجاح الجمعوي العمل وق ات ولھ دربرنامجھا الجمعی  تص

التمویل و كذلك بنفس النسبة  وصعبة الواقعیة غیر األنشطة برمجة في فال تبالغ التمویل، سھولة لتوقع وفقا

ا ،وجاءت ة السلطات علیھ ا لموافق ات نشاطاتھا وفق رمج الجمعی ة تب ة الفئ ال الشباب في المتمثل ى إقب  عل

ار تؤخذ بعین ال الشباب رغبات أن على یدل مما ،% 26 بنسبة األنشطة افي بالشكل االعتب  وكأساس الك

ا، أول ك لبرمجتھ ادة ألن وذل ات یسعون ق ة في الجمعی دوا لكي البدای م یج دم موضع لھ  الفضاء في ق

ً  الشباب، جلب في التفكیر قبل الجمعوي، ل األنشطة ھذه رتباطإل نظرا تقبلي، بالتموی المھم المس رة ھو ف  كث

ى الظاھري أولویة أي نوعیتھ ولیس النشاط ذا الجوھري، عل ذلك وھ ا ك ده م ى الوصیة السلطات تری  عل

یم سھولة فئة أما الجمعوي، العمل ا التقی م فإنھ أي تحضى ل ا نسبة ب دل مم ى ی ال عل ذا إھم ن الجانب ھ  م

  .الجمعویة الحركة طرف

ة دراسة دون بالبرمجة تقوم الجمعیات ھذه أن یعني مما ة حتى أو میدانی ة، تأملی  مع تتعامل فھي ونظری

 .ألنشطتھا التخطیط تمارس وال رتجاليإ بشكل حینھ في الواقع

  

  

  الجمعیات و دورھا في التنمیة السیاسیة : ثالثا 

  

د م تؤك ات معظ اعيواإل السیاسیة األدبی دورھا جتم ى الحاضر الوقت في ب ة عل وم محوری ة مفھ  المقارب

ق التشاركیة ة إلشراك كطری ة الحرك دبیر في الجمعوی ي الشأن ت تم .المحل ا وی ى تعریفھ ا عل دى أنھ  إح

راد یمكن تواصلي مسلسل ضمن والوطني المحلي الشأن بتدبیر المرتبطة العمل منھجیات  واألطراف األف

رارات إلى ویؤدي والتزاماتھم، وأھدافھم احتیاجاتھم تحدید من المعنیة ذ مركزة ق ار في تأخ  حسب االعتب

 .المعنیة واألطراف المجموعات كل وتطلعات آراء اإلمكان

ز       ة تتمی دة التشاركیة المقارب ا بع ة في تساھم مزای دان في الجمعوي العمل وتنشیط ترقی ة می  التنمی

ذا للسكان الحقیقیة حتیاجاتاإل تحدید في تساھم أنھا بحكم وذلك المحلیة اماإل ینبغي التي المشاریع وك  ھتم

ً  ینجم الذي التصادم تفادي في وتساعد بھا  مع الرسمیة الجھات ومشاریع مقترحات تتعارض عندما أحیانا

 المشاریع وأھمیة بجدوى الخبراء تمد أنھا على إضافة .المحلي المستوى على السكان وتطلعات طموحات

 .فعالیتھا وكذا المقترحة

ر في الحالي الحزبي العمل فشل ظل وفي الجمعوي للعمل یمكن د یحقق أن الجزائ ن العدی  الطموحات م

اطرة یكون وأن السیاسیة، التنمیة رأسھا ولى التنمویة ق أساسیة ق داف لتحقی ة األھ ى التنموی  المستوى عل
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ي م المحل ھإ بحك ة حتالل ة لمكان أطیر في مھم ة ت د وتعبئ ن العدی ات م ةاإل الفئ ن جتماعی ق ع  العمل طری

أطیر في المساھمة یمكن الجمعوي، ن ت ن أساسي رك ان م ة أرك  فالعمل .البشري العنصر وھو أال التنمی

ً  حقالً  یعد قیم من یحملھ بما الجمعوي یم من الكثیر ترسیخ في یساھم خصبا ةاإل الق ة جتماعی  والجادة الھادف

 بتحریر منھا جتماعیةاإل الفئات من بالعدید والدفع جماعي بشكل المسؤولیة تحمل روح زرع رأسھا وعلى

 .المشاركاتیة الدیمقراطیة إلحالل التمھید وبالتالي ذواتھا، وتحقیق إبداعاتھا

  

ة عملیة في الجمعوي العمل مركزیة رغم           ة التنمی دارس أن إال المحلی تم ال ر بعمل والمھ ن الكثی  م

ً بتداءإ عدیدة، عوائق من یعاني الجزائر في الجمعوي النشاط أن یالحظ الجمعیات  الرسالة احترام عدم من ا

ة دافھا، الجمعوي للعمل الحقیقی ك وأھ ن وذل ة خالل م د محاول ن العدی ذا السلطة أجھزة م د وك ن العدی  م

ات نشاط وتوجیھ حتواءإ السیاسیة األحزاب ض في تكون ألغراض الجمعی ان بع ة األحی ذه بجعل زائل  ھ

ات دمات مكاتب الجمعی ة خ ذلك .ودعای ر وجود وك ن الكثی ق كراھاتاإل م ة والعوائ ة، اإلداری  والقانونی

 فئات في نحصارهإو ،اتراواألط الموارد وشح الوسائل وقلة الجمعوي العمل في العاملین حترافیةإ ونقص

  .وغیرھا الریفیة المناطق في نتشارهإ وقلة معینة، اجتماعیة

ة السیاسیة و ھل ھي ضمن            ة التنمی ي عملی ى العوامل األساسیة ف ا إل و من خالل الدراسة تطرقن

  .أجندة و أھداف الجمعیات بصفة عامة 

ت  26ففي الجدول رقم  وطني كان اتي ال ة الترسیخ الھوی ي عملی  %80و الذي  یتمثل في دور الجمعیات ف

ي من اإلجابات تصب في خانة أن جمعیات المدروسة دور  دور الت ن ال ر ع ا  ، وھي نسبة ساحقة تعب فیھ

ا  ة ، أم ذه العملی ي ھ ات ف ھ الجمعی ذا  %13تلعب ي ھ ات ف ذه الجمعی ود دور لھ النفي وج ابتھم ب ت إج فكان

ي المناسبات خاصة األ   %7المجال ، فیما إعتبر  ط ف دور فق ذا ال ة ، و أن الجمعیات تقوم بھ اد الوطنی عی

دل  ة  وت دوات وطنی ات و ن ة و تنظیم ملتقی ام الوطنی اء األی ق إحی ن طری دور ع ذا ال ا بھ تمثلت كیفیة قیامھ

وطن ،  النسب المأخوذة على اإلھتمام الكبیر من طرف الجمعیات بالجانب ترسیخ الروح الوطنیة  و حب ال

   كجانب أخر موازي للنشاطات األخرى لھا 

ات أما           ادة الجمعی د رأى ق فیما یخص دور الجمعیات في الثقافة السیاسیة والنشر الوعي السیاسي فق

داف األحزاب السیاسي بنسبة  دت  %58و األعضاء انھا لیست من أھداف الجمعیات و إنما من أھ ي أك ف

ذكیر بال %42نسبة  ة و الت ة الوطنی وري أن لھا دور من خالل قیامھا بترسیخ المبادئ الدیمقراطی اریخ الث ت

ة بشكل  للجزائر فإنھ تعمل بشكل تلقائي على ترقیة الثقافة السیاسیة ، والمالحظ ھنا تنصل الجمعیات الثقافی

  .نھا تندرج في األھداف األساسیة للجمعیات أخاص من ھذه األدوار رغم 

م  دول رق ا الج ین لن ي التنشئة السیاسیة فیب ات ف ر ، أ 29و في سؤال أخر حول دور الجمعی ن النسبة الكبی

ً  %90ـ المقدرة ب رفض رفضا ة و ت ذه العملی  من قادة و أعضاء الجمعیات ال ترى أن للجمعیات دور في ھ
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 ً ي حین ) أحیانا بنوع من التوتر (  قاطعا ة سیاسي ، ف ھ كلم أي نشاط فی ذین  % 10ربط جمعیاتھا ب ن ال م

یة  ئة السیاس ي التنش یط ف ات دور بس ذه الجمعی دون أن لھ كل األ و. یأك ا المش ي ھن ة أساس ة فئ ن أغلبی

ا تبسیط  م محوالتن ك رغ ة السیاسیة و ذل ى التنمی المدروسة ال تعي تماما المقصود بالتنشئة السیاسیة أو حت

 .المفاھیم وشرح أبعادھا

  

م                دول رق ي ج د ف ع  32فنج ات و المجتم رون أن دور الجمعی ات ی اء الجمعی ادة و أعض أن ق

ق في عملیة صناعة السیاسیات العامة بنسبة  ، و  %27المدني بصفة عامة صغیر و غیر مؤثر على اإلط

ن  8% بو ع ا یص د م ین یؤك ي ح الق ، ف ى اإلط ا عل رون ان ال دور لھ ن ی ام و  %23م ا دور ھ أن لھ

ل  %22 أساسي في ھذه العملیة ، أما دا ك ة بعی ة المحلی ي التنمی منھم یعتبرون أن الجمعیات لھا فقط دور ف

ق بالمسائل السیاسیة بالنسبة البعد  عن األ دما یتعل ردد عن ات و الت رر التخوف ا یب ذا م ور السیاسیة  ، وھ م

م  دول رق الل الج ن خ ات م ا 29للجمعی ي النش اعلین ف م الف ا أن معظ بن لن دول یتی ذا الج الل ھ ن خ ط ، فم

الجمعوي ال یعتبرون أو ینقصون من تأثیر و قدرة المجتمع المدني في صناعة السیاسة ، ویضعون حاجز 

ن  ات ع ادة الجمعی ات ق ض تعلیق ھ بع ر علی ا تعب ذا م ي ، وھ ل السیاس وي و العم ل الجمع ین العم ل ب فاص

ات و "، "  نحن بعیدون كل البعد عن كل ما ھو سیاسي" اإلجابة في المقابالت ما بین األسئلة  ن الجمعی نح

ا بالسیاسیة "،" لیس أحزاب سیاسیة  ة لھ ر " الجمعیات ال عالق ات تعب ادة الجمعی ن ق ابیر م ذه التع ، كل ھ

ادة  عن واقع ال تلعب فیھ الجمعیات دورھا الفعلي كشریك فعلي في عملیة صنع القرار السیاسي ما دام أن ق

ِؤمنون أصال بأھمی ً ھذه الجمعیات و أعضائھا ال ی یا امي سیاس ع ن ق مجتم و  ة و محوریة ھذا الدور في تحقی

 ً ً  إقتصادیا ً  ، محلیا   . ووطنیا

        ً من قادة و أعضاء الجمعیات ال یرون أن  %95، فنجد  35في جدول رقم  و ھذا ما یظھر أیضا جلیا

دان السیاسي و  ین المی ن فصل ب ا سبق م ا یكرس م ذا م ة ، و ھ د اإلنتخابی ي المواعی للجمعیات أي دور ف

ن % 5الجمعوي الصارم من قبل القادة و اإلعضاء ، في حین  د م ذه المواعی ي ھ  فقط یرون أن لھا دور ف

  .سس الدیمقراطیة التشاركیة شاركة السیاسیة و تركیز على األخالل التوعیة و التحفیز و تشجیع على الم

ن         دف م ة و ھ ة أولوی ت حقیق یة لیس ة السیاس ابقة أن التنمی داول الس الل الج ن خ ا م ین لن داف أیتب ھ

ادة المجتمع المدني و ذلك راجع بالدرجة األ وین جمعوي لق ولى إلى عدم إدراك و أیضا إلى عدم وجود تك

ات و الجمعیات و  ا كل الجمعی ى تفعیلھ ي تسعى إل زة األساسیة الت ر الركی ة السیاسیة تعتب أعضائھا فالتنمی

ة ألدالمجتمع الم دول المتقدم ین ني بصفة عامة في ال ا و ب ل بینھ اق التشارك و التنسیق المتكام تح آف ا تف نھ

ود  الدولة و السلطات العمومیة و بالتالي تحقیق أھدافھا في ظل جو یسوده الحریة و اإلستقاللیة و زوال القی

 .التي تعیق نشاطھا 
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 ً   التقییم اإلجمالي لنشاط الجمعیات :  رابعا

دى نجاح أو  ى م وف عل ك للوق ات و ذل ا الجمعی تم بھ تعتبر عملیة التقییم من أھم المراحل التي یجب أن تھ

فشل أنشطتھا من جھة ، وكذا مدى نجاعة الطرق و األلیات المتبعة في تحقیق االھداف المسطرة ، إضافة 

ا أن إلى مدى تأثیرھا في المجتمع ، و كلما كان التقییم دقیق  كلما كان كشف ال ا و واضحا ، كم ائص جلی نق

دفع  ي ت ات الت یات و اآللی ك المقتض د ذل راز بع یة و إف ة العكس ي التغذی اعد ف ة تس ر ھام یم تعتب ة التقی عملی

  الجمعیات إلى تحسین نشاطاتھا و تنویعھا لخدمة المجتمع ، و تحقیق أھدافھا 

ث  أن قادة الجمعیات و األعضاء في 68و یظھر في الجدول رقم          ن حی ات م یمھم لنشاط الجمعی تقی

یم نشاطاتھم  ي تقی ة ف ة الذاتی ور النزع ذا أمر معروف لظھ ة وھ ن المبالغ وع م تحقیقھا ألھداف كان فیھ  ن

م  %45فنجد  اتھم ت داف جمعی ن أھ ر م منھم یرون أن التقییم  اإلجمالي لنشاطھم ھو جید  ، و أن نسبة كبی

ي حین تحقیقھا ، و أن النشاطات المقدمة مست ا دمتھا ، ف رى  %22لشریحة الكبیرة من الفئات المراد خ ت

ة بأن تقییم یعت ة حدیث ا جمعی م أنھ ر حسن ، وأن ما زال ھناك ھامش للتطور من حیث تقدیم النشاطات بحك

بة  دافھا ، و نس ا ألھ دى تحقیقھ ي م ذا ف أت ، وك ق   %33النش ث تحقی ن حی ألداء م یمھم ل رون تقی یعتب

متوسط ، أي أن جمعیاتھم في طریق لكسب الخبرة في العمل الجمعوي ، لقادتھا و كذلك  واالھداف مقبول 

یقیة  ات تنس ي عالق دخولھا ف ك ب ائھا و ذل لطات  وألعض ة ، و الس ن جھ ات م اقي الجمعی ع ب ة م تعاونی

ي سعیھا مستقبالً  ة اخرى ، ف ة و المجتمع العمومیة من جھ ة الجمعوی ي الحرك ا ف دى تأثیرھ ادة م ى زی  إل

 ً    عموما

ذه               و نرى من خالل ھذا الجدول كما سبق القول المبالغة الكبیرة في التقییم اإلجمالي لنشاطات ھ

ة  ة االنشطة المقدم د أن أغلبی الواقع ، فنج ة ب ات مقارن ا لیستالجمعی نفس المواصفات كلھ ن ب  الجودة م

ة األھداف تحقیق إلى یصل ال منھا للمستھدفین،فالكثیر والفائدة ن الحقیقی  یطغى ،حیث الجمعوي العمل م

  .منھ والحكمة جوھره على للنشاط الشكلي الجانب

ً  یعد لم الجمعوي أو األھلي العمل مفھوم كما أن ة والمساعدات واإلحسان البر أعمال على مقتصرا  الخیری

ةاإل الرعایة أو ل عام، بشكل جتماعی ى تسعإ ب ة في اإلسھام إل د الشاملة التنمی ات وتحدی ة األولوی  الوطنی

ً  الحكومیة غیر المنظمات أصبحت حیث والدولیة؛   .العالمیة المؤتمرات كل في فعاالً  شریكا

رى        الي ن یم أو بالت ن التقی ة م ر جدی ذ بشكل أكث ات یجب أن یأخ ذه الجمعی الي لنشاط ھ یم اإلجم ن القی

ط  ا رب ا قلن ة كم ة ، ومحاول ن المبالغ اد ع الي و اإلبتع ھ و الح اعي من وي اإلجتم د التنم طة بالبع ذه األنش ھ

ي  دة ف اءات الرائ ع المختصین و الكف اإلقتصادي و خاصة السیاسي ، من خالل تنویع األنشطة و تنسیق م

 ً دا ب علمي تشاركي تنموي بعی ن جان ب الشكلي   المجاالت المختلفة لتنظیم و تقدیم النشاطات م ى الجان عل

اقي الفواعل ن في أالطاغي إلى حد كبیر اآل ع ب غلبیة األنشطة الجمعویة ، و ضرورة التنسیق و التشابك م

رات األ اءات و الخب رة الكف ذلك دائ ة و ك ن جھ ساسیة الرسمیة منھا و الغیر الرسمیة لتوسیع دائرة التأثیر م



 واقع العمل الجمعوي في والیة سعیدة و دورھا في التنمیة السیاسیة: الفصل الثالث 

 146 

داف الخا ى األھ صة المشاركة في األنشطة ، و بالتالي تحقیق األھداف األساسیة للعمل الجمعوي إضافة إل

 .بكل جمعیة على حدى في إطار میدان نشاطھا  

  

  حركیة العالقة بین الجمعیات و الدولة : المبحث الثالث 

  

 الدولة مع العالقة قضیة إال وكانت الثالث، العالم بلدان في الجمعویة الحركة أو الجمعیات ظاھرة تدرس لم

 نطلق أن جدیة تحدید في المفصلیة النقاط أھم ھي للدولة الجمعیات تبعیة أو الطرفیة بین ستقاللیةاإل ومدى

ً  عمالً  ونشاطاتھا إعمالھا على ً  جمعویا  .المدني للمجتمع علیھا والمتعارف السلیمة المفاھیم ضمن ،حقیقیا

ة الدراسات معظم تناولت لقد       ذه طبیع ة ھ ً  العالق ة نظرا ر ألھمی وء في ستقاللیةاإل متغی ات تب  الجمعی

ا اء في لمكانتھ اعياإل البن ات جتم ة، للجمعی ا الحدیث رتبط كم ل ت وة بالتموی أثیر ق دى الت ات ل  في الجمعی

رارات ة الق المجتمع المختلف ذلك ب داقیة وك ة مص راحاإل وواقعی ذي قت ةاإل القضایا لحل تطرحھ ال  جتماعی

ون، یعیشھا التي قتصادیةواإل والثقافیة ا المواطن واطنین یستمد كم ھ الم ى قدرت ة عل راز التھمیش إزال  وإب

 لفائدتھ، وتكاملھا الجھود وتجمیع التنسیق ومن تمثلھ، الجمعیات التي تحملھا التي المبادرات تلك من طاقاتھ

  .المشتركة األھداف لتحقیق

  

  موقف الدولة من مبادرات و نشاطات الجمعیات :  أوالً 

  

ر دني المجتمع یعتب ھ الم ة وحركت ا  األخرى التنظیمات ومختلف الجمعوی ً قطاع ا ى ثالث ة جانب إل  الدول

 طرف من المجتمع في المتاحة الحریة وبقدر ،)الثاني القطاع( الخاص والقطاع )األول القطاع( وأجھزتھا

اني القطاعین أنشطة تنمو الدولة ث، الث زداد والثال ادرات وت ات إلشباع المب ة الحاجی ات لكل المختلف  مكون

 .الكثیرة وفئاتھ وجماعاتھ المجتمع

ة والحركة الدولة بین العالقة میزة إن       ر في الجمعوی ا الجزائ الم في كم ن كجزء العربي الع الم م  الع

ة، وعدم التوترات تطبعھا والبحوث الدراسات من العدید حسب الثالث واءواإل ستقاللیةباإل متبوعة الثق  حت

ة ة بسبب والتبعی ة الھیمن ة والسیاسیة القانونی ة وحتى والمالی ة األمنی ى للدول وین جانب إل افي التك  الثق

 المفھوم من العكس على وفعال، حقیقي مدني مجتمع بروز نحو تحرك كل یعیق الذي السائد، جتماعيواإل

ات تنظرإلى التي الغربیة المجتمعات في المدني للمجتمع السائد ا الجمعی ات باعتبارھ ة آلی ھ و للمراقب  التنبی

ى كذلك الدولة قوة إلى تقود الجمعیات ھذه قوة نإل الدولة، ممثلي عن الصادرة والسلبیات النقائص عن  وإل

ذا العكس، ولیس ستقرارھاإ ان لھ ة ف ة والقضائیة التشریعیة بمؤسساتھا الدول  تضمن الغرب في والتنفیذی

  .الوسائل  بكل الجمعوي العمل ستقاللیةإو حریة
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ا في للجمعیات أن الدراسة وتبین        ة مع عالقتھ ة أراء الدول ى متباین د إل ا، ح ً  م ة نإل نظرا  كل جمعی

ن تختلف دى في األخرى ع ا م دھا أو قربھ ن بع ة اإلدارات ع دول العمومی م فالج ین 40 رق اك أن یب  ھن

 أنواع من نوع أي مباشرة جلأ من للترخیص السلطات شتراطإ حول الجمعیات رؤساء إجابات في ختالفاإ

ة أن أكد من نسبة كانت لھذا علیھا، المقدمة األنشطة رخیص،ومن تشترط الدول د الت ر أك ك غی ة ذل  متقارب

ا ا، نوع د م ن %88 رأى فق ات رؤساء م ى الحصول نشاطھا یتطلب و أعضائھا أن الجمعی  أو إذن عل

ة، أو إداریة كانت سواء العمومیة، السلطات طرف من مسبق ترخیص ن أمنی ذه وم ال النسبة ھ  % 37 ق

 بأن أكدت  %28و ، الجمعیة من السلطات مواقف حسب اإلداري یتم الترخیص على الحصول عملیة أن

تم ك ی ا حیث ، نسبیة بصعوبة ذل ا كانت كلم اإلدارة رتباطاتإ لھ ات ب دة شخصیة وعالق ا جی ان لقادتھ  ك

س صحیح،وجاءت سھالً  الترخیص على الحصول ن % 23 نسبة والعك رأ لم ة عتب ى الحصول عملی  عل

ة ھو والترخیص.سھلة الترخیص ة وثیق ة في تطلب رسمیة إداری ام حال ات قی  خارج بنشاطات الجمعی

 تجمعات النشاط نوع كان ومھما والمیادین، الساحات في أو العمومیة القاعات في سواء الخاصة، مقراتھا

ات مع اتفاقیات عقد أو مسابقات أو دورات أو ة، جمعی ا أجنبی دخل حاالت في حتى یطلب كم  لتنظیف الت

ا جماعي عمل إطار في مثال البیئة على والحفاظ المحیط بعض رأى كم ن ال ادة م ات واألعضاء ق  الجمعی

دافھا إطار في تنشط دامت ما ترخیص أي بدون الجمعیات حق من النشاط أن اآلخر البعض یرى لكن  أھ

 حیث النشاط أو للعرض طلب قاعات حالة في أو أساسھ، على عتمدتإ الذي األساسي القانون في المدرجة

ن المدیر، موافقة من بد ال م لك ذا رغ ة ھؤالء یشیر ھ ى إمكانی ل وجود إل ة عراقی ات أو بیروقراطی  تحقیق

اء أمنیة ة واألنشطة التجمعات أثن ذه .الجمعوی ة وھ ة أو المسبقة الرقاب ى القبلی ات أنشطة عل ق الجمعی  تعی

ا الفرق جوھر ھي التي ومبادرتھا تحركھا سرعة ین بینھ ة المؤسسات وب اعي،اإل العمل في الحكومی  جتم

 .الممولین طرف من الجمعیات علیھا تحصل التي لألموال التسییر على الرقابة غیاب یالحظ ھذا ومع

        

ین الطبیعیة العالقة إن              ة ب ة الدول ة والحرك ة حول تتمحور أن یجب الجمعوی  وأن  النشاط، حری

اریر خالل من بعدیة الرقابة تكون ة الشفافة التق ة، األدبی ى والمالی ة فعل ا الدول ة وأجھزتھ ة اإلداری  المختلف

رامج وفق لھا المالي الدعم خالل من الجمعوي، للعمل والمشجع المالئم المناخ توفیر والمحلیة المركزیة  ب

ة، ك نإل دقیق ام ستثمارإ ذل اعي،اإل الرأسمال في ھ ن جتم ؤدي أن دون لك ك ی ى ذل ادة إل دخلھا زی  ت

ات تستغل ال وان وأنشطتھا، الجمعیات وقرارات توجھات في البیروقراطي وال حاجة الجمعی د لألم  لمزی

 .ستقاللیتھاإو حریتھا بذلك فتفقد علیھا والسیطرة الھیمنة من

ات تكون قد لكن       ان في الجمعی رة أحی ن كثی ص اإلداري الضعف م اءة ونق ة الكف ا التنظیمی ا یجعلھ  م

ن عاجزة وین ع ات تك ة ملف ة إداری ح دقیق ن توض ا م ة خاللھ ة طبیع دى النشاط ونوعی دواه وم ھ ج  وفائدت

 .الموضوعیة الدواعي نظرالھذه رفضھ إلى یؤدي مما للشباب،
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ات والتكامل المشترك والعمل التعاون مدى إلى 45 رقم الجدول ویشیر ین الجمعی بانیة ب ة، الش ن والدول  م

د حیث مشتركة، بأنشطة القیام خالل ن %87 أك ادة م ات ق م الجمعی ة مؤسسات مع شتركواإ أنھ  حكومی

دیم في رسمیة رامج أنشطة تق ة أو الشباب مؤسسات في وب ة الجماعات أو الثقاف ة أو المحلی  الحمای

د األنشطة ھذه بین ومن لخ،إ...المدنیة ة ،تنظیم  حمالت نج اد الوطنی االت باإلعی ة ، اإلحتف تحسیسیة بالبیئ

م یسبق لم أنھ الجمعیات رؤساء من % 13 عبر بینما الخ،...أنشطة ترفیھیة  ندوات علمیة ،ملتقیات و   لھ

 أو اإلدارة لمواقف الرافضة أو التصادمیة جمعیاتھم ھومواقف والسبب الدولة، مع مشترك نشاط بأي القیام

 .ولینؤالمس مع العالقات لسوء

       

ذا وفي       م العصر ھ و المتس دني المجتمع شأن بعل الم، في الم ى تنظر المجتمعات أصبحت الع  إل

 المجتمع رأي تأخذ أن دون أو بمعزل قراراتھا الدول تصدر فال العام، الشأن تسییر في كشریك الجمعیات

ن تصاالتإ تتلقى كل الجمعیات لم  أن 50 رقم الجدول ویوضح .حولھا المدني ة مؤسسات م  تطلب الدول

ض حول رأیھا فیھا م ذات الطابع السیاسي، المسائل بع  قضایا حول مشورة طلب أو دعوة أي تتلقى ول

 وحتى للخبرة یفتقدون شباب ویقودھا حدیثة النشأة، الجمعیات بعض كون إلى ذلك سبب ویرجع السیاسیة ،

ة في تزال ال فھي وبالتالي المحلي، المستوى على الجمعیة فرض في للجرأة ن البحث مرحل ة ع ا مكان  لھ

 ختراق، اإل صعبة بیروقراطیة ظل وفي الجمعوي الفضاء في

       

ن              م وم ددات أھ ة مح ین العالق ات ب ا الجمعی ام ومحیطھ وانین ھي الع ة  الق وائح التنظیمی  والل

وانین آخر 90/31 قانون ویعد الجمعوي، الفضاء تنظم التي التنفیذیة والمراسیم ات ق ر، في الجمعی  الجزائ

 فیفري دستور تبني بعد النظام الرأسمالي إلى شتراكياإل النظام من والتحول السیاسي المجال فتح مع جاء

ین ، 1989 دول  ویب م الج ة أن 51 رق ات غالبی أن ترى الجمعی انون  ب ات ق ول 90/31 الجمعی ك مقب  وذل

ى الصعوبات سبب ویرجعون ،% 75 بنسبة دم إل ھ ع ا تطبیق وب، كم ل ھومطل واده وتأوی وده م ن وبن  م

وى الضیقة الشخصیة المصالح أكثر یخدم بشكل المسؤولین طرف ة، وعصب لق یس فالعیب إداری واد ل  م

 %2الجمعیات،و ویالءم جیدا قانونا اعتبرتھ التي الجمعیات من % 20 نسبة تؤكده ما وھذا نفسھ، القانون

ع مع والتعامل والالمباالة، ھتماماإل عدم إلى یعود قد وذلك القانون، بتفاصیل الدرایة عدم عن عبرت  الواق

 التعلیمي المستوى ضعف إلى یعود كما یجري، ما تجاهإ فقط فعل كردود ولكن وتعمق واضح تصور بدون

  .األعضاءلبعض 

 حالة عن تعبر ضئیلة نسبة وھي فقط، %3 نسبتھا فبلغت سیئا القانون عتبرتإ التي الجمعیات أما          

 اإلدارة أعوان عن تصدر التي والممارسات السلوكات رفض عن أكثر تعبر وقد القانون، عن للرضا میل
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ن ولینؤوالمس ات؛ ع دون حیث الجمعی ى یفتق ة إل ة الثقاف ة الجمعوی  الفكر رواسب زالت وال والمدنی

 .تفكیرھم طریقة على مھیمنة قصائياإل

ً  لكن           ن المواقف لھذه وتبعا انون م ات ق دول نإف الجمعی م الج ح 52 رق ن % 55 نسبة أن یوض  م

ات رؤساء دون و األعضاء الجمعی ة یؤی رات إدخال عملی انون  تغی ى الق ون 90/31عل ك ،ویعلل  بكون ذل

 ومن الجمعویة، الحركة وكذا المجتمع عرفھا التي والمستجدات التطورات تواكب ال أصبحت مواده بعض

الي مردود ذات أنشطة بممارسة للجمعیات السماح ھي القادة ھؤالء بھا یطالب التي التعدیالت بین ود م  یع

بأ رضا من السابق الجدول في جاء ما عكس الرأي ھذا وظھر ادة غل ات ق ى الجمعی انون عل ا الق دل مم  ی

 في ولكنھ وإعفاءات تسھیالت ومنھا الجمعویة، للحركة بالنسبة یجابیاتاإل من الكثیر  فیھ القانون أن على

     .المناسب بالشكل للقانون فھم عدم كذلك یبین كما طموحاتھا، یلبي ال فقط الجوانب بعض

دیل مع ھي فال الشأن، ھذا في موقف بدون %10 نسبة وجاءت اء مع وال ، التع ى اإلبق س عل واد، نف  الم

ا دیل ترفض %35 بینم ا التع دل مم ى ی ذي والتشویش الغموض عل انون موضوع یكتنف ال  90/31 الق

  .الجمعیات لرؤساء و أعضاء

دول نإف العمومیة، السلطات مع لعالقاتھم وتقییمھم الجمعیات رؤساء و أعضاء رأي وعن         م الج  رق

ین 53 نھم % 78 نسبة أن یب ر م ا تعتب ة أنھ ذا  وتكامل، شراكة عالق ع مایتماشى مع وھ  تأسیس دواف

 التعایش ببعد مشبعة مواقف لھا الجمعیات أغلب أن یعني مما 38 رقم الجدول في تناولھا تم التي الجمعیات

ة ارإب السلطات، مع والمھادن م أن عتب تم باإل أنشطتھا معظ ة الشباب مؤسسات مع شتراكت ة التابع  للدول

ات رؤساء من  %18 نسبة عتبرتإ بینما الدولة، ھي األساسي مصدره التمویل أن إلى إضافة  أن الجمعی

ط، المعونات تلقي على تقتصر السلطات مع عالقتھا ة صراع  أن % 2 نسبة وذكرت فق ة ھي عالق العالق

ث اإلطار  ن حی ة م ة و ھي أقلی ة سیطرة وتبعی مواجھة ، وھي نفس النسبة التي ترى أن العالقة ھي عالق

  .العام لتصور الجمعیات للعالقة الموجودة بینھا و بین الدولة 

  

 ً   .الجمعیات ستقاللیةإ على وأثرھا التمویل طرق:  ثانیا

  

 شكل في حتى المنخرطین أو الداعمین أو المتبرعین من الجمعیات تتلقاھا التي األموال تلك ھو التمویل إن

واد خالل من التمویل یتم أن ویمكن والعضویة، شتراكاإل رسوم أو حقوق ة م ة عمل ووسائل عینی  مختلف

ة متنوعة مصادر من وتأتي وغیرھا، واألثاث كاألوراق ن أو حكومی دف الخاص القطاع م  مساعدتھا بھ

  .ككل المجتمع خاللھا ومن المستھدفة الفئات لخدمة أھدافھا وتحقیق برامجھا تنفیذ على

ل       ات بالنسبة والتموی ة للجمعی ابض القلب بمثاب ل لنشاطاتھا، والمحرك الن ك فقب م ذل  الخطط ترس

 وتنوعھا النشاطات تلك حجم أن كما وتنفیذھا، لتفعیلھا الكافیة المالیة الموارد توفر مدى على بناء والبرامج
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دى دیتھا وم الي ج ا وبالت ا في تأثیرھ ى یتوقف محیطھ ل، عل اة عصب إذا فھو التموی  الرئیسي الحی

ا وتطورالجمعیات ستمراریةإل ر في ونجاحھ ة وتلعب التغیی ل مصادر طبیع ً  التموی ً  دورا ا أثیر في مھم  الت

ان من كثیر في ألنھ المالئمة، األنشطة ختیارإ وفي العمل في الجمعیات تصرف حریة على  تمارس األحی

ل، مقابل شروط شكل في وذلك المانحین، طرف من معینة ضغوطا الجمعیات على ن منعت وإال التموی  م

رتبط التمویل عملیة نإل األموال من ستفادةاإل داف عادة ت ة أو سیاسیة بأھ ة، أو إیدیولوجی  وتستغل تجاری

وى مصالح تحقیق في ة، ق ا معین ؤدي مم ى ی وع إل ن ن ة م در اتجاه للجمعوي التبعی ل، مص دعم التموی  فال

د والحكم والدیمقراطیة اإلصالح شعار تحت یتم ما عادة مثال الخارجي ادرات وتشجیع الراش ة المب  الفردی

  .إیدیولوجیة مضامین من المفاھیم ھذه تحملھ بما

داخیل األعضاء شتراكاتإك الذاتیة المصادر ھناك حیث متنوعة؛ التمویل ومصادر        ن والم ض م  بع

ع كالمعارض األنشطة رادات أو المنتجات لبی ى إی أجیرأمالك عل ة، ت اك للجمعی در وھن  الحكومي المص

ك والمجاالت، القطاعات كل في الجمعوي العمل لدعم سنویة میزانیة الدولة تخصص حیث للتمویل؛  وذل

 األعمال رجال من الخواص طرف من تمویل مصادر توجد كما والتضامن، جتماعیةاإل السیاسیة إطار في

ض یحسبون أو یوصون الذین والمحسنین والتجار اتھم بع دة ممتلك ات لفائ ة، الجمعی دوافع نتیجة الخیری  ل

 أجنبیة منظمات طرف من المقدمة الخارجیة المساعدات توجد ھذه المصادر، جانب لىإو إنسانیة، أو دینیة

  .الیونسكو أو الیونیسیف أو األوروبي تحادكاإل ھیئات أو سفارات أو دول أو حكومیة غیر

وع المعنیة الوزارات خالل من األولى بالدرجة الحكومي المالي الدعم من الجزائریة الجمعیات وتستفید  بن

 النشاط و والسكان الصحة ومدیریة والریاضة الشباب كمدیریة المختلفة التنفیذیة بالمدیریات ممثلة النشاط،

 غیاب و التكافؤ عدم ومن األموال نقص من معظمھا تشتكي ھذا رغم ولكن والبلدیات والوالیة جتماعي،اإل

ا، الحصول في والشفافیة العدالة ى علیھ وع جانب إل ن ن زازاإل م نح والمساومات بت دعم لم ن ال  طرف م

 .ولینؤالمس بعض

    

 یمكنھ ال للجمعیات الدولة تمویل أن یعتقدون الجمعیات قادة من % 83 أن 46 رقم الجدول ویظھر        

 على واجب التمویل ھذا أن ھو والسبب لنشاطھا، المطلوبة ستقاللیةاإل یفقدھا وال لھا، التبعیة إلى یؤدي أن

ة ن وال الدول ا یمك ا لھ ھ وألعوانھ ر لغرض توظیف ھ غی ة وجھت الي الصحیحة، االجتماعی ل وبالت  فالتموی

ان إلى أیضا السبب یرجع كما الجمعویة، للحركة ومكسب حق الحكومي ادة ھؤالء إیم درة متالكھمإب الق  ق

یھم ومناعة ن تحم ة م انحین التبعی ة اإلدارات في للم ك العمومی دة معرفتھم بسبب وذل القوانین الجی  ب

 أن الجمعیات رؤساء من % 3 أكد فقط  بینما .الدولة مع وعالقتھا الجمعیات نشاط تحكم التي والتنظیمات

ؤدي للجمعیات المالي بالدعم الدولة نفرادإ ا ی ى حتم ة االنصیاع إل ة، للسلطة والتبعی دوافع سواء العمومی  ل

ة، ألھداف أو موضوعیة ى یشترط الممول نأل ذاتی ات عل وع الجمعی ذي النشاط ن ا ینبغي ال ھ علیھ  تقدیم
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ة ك وكیفی ان ذل ان والمك خ،إ...والزم ن ل اوم أو یرفض وم ذه یق ن یحرم الشروط ھ ل م  ویتعرض التموی

ل، الي لعراقی د وبالت ات تفق ا ستقاللیتھاإ الجمعی ارإ في وحریتھ بعض المناسبة، األنشطة ختی  المسئولین ف

ات على یشترطون ر الجمعی ل نظی دق مع تتعامل أن النشاط كل أو جزء تموی ھ فن م أو بعین وم، مطع  معل

أ الصعبة التمویلیة المعادلة ھذه ونتیجة دة یلج ات رؤساء ع ى للجمعی دم إل د الرضوخ ع  أو النشاط وتجمی

 رؤساء نسبة كانت أخرى جھة ومن .قبلھم من آخرون فعل كما الجمعوي العمل من نسحاباإل في التفكیر

م بالنسبة یھم ال األمر أن یدل مما ،% 13 ب تقدر درایتھم عدم عن عبروا الذین الجمعیات در لھ ة بق  أھمی

  .التمویل

ن الممارسات ھذه نفس سیاق وفي        ة اإلدارات في أطراف م درج العمومی ة تن ع طریق وال توزی  األم

د حیث التوزیع، في والعدالة الشفافیة للمبادئ تبني دون ة توج دد آلی دیم إجراءات تح دعم تق ات ال  والجمعی

ك، تستحق التي ل ذل ة في وتتمث ة المشتركة اللجن ن المتكون دة م ا أطراف ع ین ومنھ ن ممثل ة ع  الحرك

ة، ن الجمعوی اك لك ن ھن دة الشفافیة إجراءات في یشكك م ك نعكاسإو المعتم ً  ذل لبا ى س ة عل افؤ عدال  وتك

 .الدولة  طرف من التمویل فرص

ن % 12 نسبتھا تتجاوز فلم عادل التمویل لیس أن تعتقد التي الجمعیات أما         ات المدروسة م  الجمعی

 ً ن أكثر تستفید التي الجمعیات بعض ھناك نإل نظرا ا م ر غیرھ ا وأكث ا تستحق، مم ر ألنھ ا نشطة، غی  كم

 المالیة المساعدات توزیع في العدالة لةأمس نفي أو تأكید في تحفظھا عن الجمعیات من % 20 نسبة عبرت

ك الدولة، طرف من ً  وذل ذا لحساسیة نظرا ات لرؤساء بالنسبة الموضوع ھ ول فبعضھم الجمعی  خالل یق

 ضئیلة حصص من استفادوا أنھم ویقولوا یعودوا ثم الدولة، من تمویل أي من تستفد لم جمعیتھ نأب المقابلة

رى ان  %68طویلة ، و نسبة  زمنیة مدة خالل وذلك وفعالة جیدة أنشطة إلقامة األموال من كافیة وغیر ت

  .التمویل عادل من طرف الدولة 

ین          دول ویب م الج اییر أن 48 رق ل مع ات تموی ل رؤسائھا حسب المدروسة الجمعی  عامل في تتمث

اءإ یكون حیث ، فقط % 3 بنسبة الحزب أو السیاسیة العائلة لنفس نتماءاإل یس نتم ة رئ  ولؤوالمس الجمعی

ً  عامالً  الحزب لنفس التمویل عن  .التمویل في األولویة إعطائھ على محفزا

ادة بالنسبة و       ات لق ذین الجمعی رون ال ل الموضوعي العامل أن ی ل للتموی  كعامل النشاط في والمتمث

ي  ، % 97 ھي فنسبتھم لھ محددة تحفظ و الدبلوماسیة ف و یظھر من خالل المالحظة أثناء طرح السؤال ال

 ً لحساسیة  اإلجابة على ھذا السؤال ما یبین رغم اإلجابة و نسبتھا أنھ لیس اإلقتناع الفعلي لھم ، و لكن نظرا

 ً  ... لصراعات مع الدولة  الموضوع و إجتنابا

                

ات إن           م الجمعی ا ورغ ر مؤسسات أنھ ة غی ربح ھادف ا لل ة حاجة في لكنھ ى دائم  المساعدات إل

 دائمة أنشطة منھا ینتظر الذي المجتمع، حاجیات وإلشباع العامة للمنفعة الموجھة برامجھا لتنفیذ والتمویل
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رة مسؤولیة تتحمل فالدولة ولھذا لھ، ومالئمة ذه لتصحیح كبی ا ھ ات تشجع أن الوضعیة، فبإمكانھ  الجمعی

دور إطار في بمبادرات القیام على ن قتصادي،اإل ال ذ خالل م ة مشاریع تنفی ة إنتاجی  كالصناعات وخدماتی

ة التقلیدیة دریب والحرفی ل والحفالت والمعارض والت ة أسعار مقاب دف رمزی وفیر بھ وارد ت ة م ة ملی  ذاتی

 القوى تدخل ضد حصانة تمنحھا كما ستمرار،واإل بالنمو لھا وتسمح المجتمع لخدمة أنشطتھا في تستخدمھا

ة ن الخارجی ات ع الي الجمعی ال وبالت داقیة ستقاللیةاإل تن ن نشاطاتھا، لممارسة الضروریتین والمص  ویمك

ة ا للدول ن انطالق ة م ة دور أھمی ة الحرك ذلك الجمعوی دم أن ك ات تق اءات تسھیالت للجمعی  ضریبیة وإعف

 سھلة فریسة تقع ال حتى دقیق، رقابة ونظام لضوابط وفقا الخارجي التمویل من االستفادة وكذا وجمركیة،

ر أیضا اإلطار ھذا وفي الوطنیة، القیم مع والمتناقضة الھدامة األجنبیة األفكار لبعض  المحاسبة نظام یعتب

ة وال والمتابع دعم ألم الي ل ن الم ة طرف م ً  الدول را ً  أم تم حتى ،ضروریا ك صرف ی وال تل روح األم  ب

 .إلغراض شخصیة إلستغاللھا و لیس المجتمع ولخدمة المسؤولیة

  

 والتشبیك التنسیق إطار في الجمعیات بین العالقات :ثالثا

  

ین التنسیق مسألة إن ات ب د ھي الجمعی رز أح ات أب ة اآللی ة العملی ر بتجاوز الكفیل ن الكثی  صعوبات م

 الجمعوي، العمل على الدولة قبضة شتدادإ ظل في أھدافھا،خاصة تحقیق دون تحول التي األداء ومعیقات

ات وجمع السلطوي، التعسف جدار ختراقإ إلى المؤدي ستراتیجيإنشاءاإل أصبح فقط ولھذا درات طاق  وق

 .والمجتمع لصالح ستغاللھاإل واحدة مضلة تحت والتنظیمات الجمعیات وموارد

      

 أو تحادإ مضلة تحت نفسھ المجال في تعمل التي الجمعیات من مجموعة نضواءإ التشبیك ویعني          

دأ وقد واحدة، رابطة ن التشبیك یب ة م ارة بسیطة آلی ن عب ى اإل تشاوریة تصاالتإ ع  تنظیم في شتراكإل

ة وإداري تنظیمي إطار في أنشطة ن التشبیك واحد،وعملی تم أن یمك ة حسب ت  حسب أو األنشطة نوعی

ة اءاإل منطق ي، نتم م إتحاد أي الجغراف ات یض ة إطار في الناشطة الجمعی ة منطق دة،وھناك جغرافی  واح

ى والتشبیك التنسیق مستوى ي المستوى عل ى المحل وطني المستوى وعل ى ال دولي المستوى وعل ین ال  ب

 .مشتركة قضایا أجل من تناضل التي الجمعیات

ً  التشبیك أصبح لقد             ً  یسعى الذي العالمي المدني المجتمع مفھوم ظھور مع عالمیة ظاھرة إذا  جاھدا

ا شيء، كل على التجاري البعد وھیمنة الرأسمالیة، العولمة زحف لوقف دد مم ةاإل المنظومات یھ  جتماعی

ر المنظمات فتكتلت والحقوق، المكاسب عن بالتراجع للدول ة غی ة شبكات الحكومی ة مدنی ة إقلیمی  وعالمی

 .الضارة والسیاسات البرامج لرفض موحدة جبھة لتكون
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دني المجتمع ومنظمات الجمعیات بین التشبیك أھمیة وزادت روز مع الم ادة ب ا وزی  حیث التنموي، دورھ

 على المترتبة اآلثار مدى وتوسیع تصالاإل ستمرارإ أساس على تقوم عمق، أكثر ستراتیجیاتإ تتبنى بدأت

ال إال منافع أو عوائد أیة یحقق لن بمفردھا العمل أن المنظمات ھذه أدركت وقد أنشطتھا،  الصغیرة لألعم

 وشرط بل ھام، عامل والتشبیك التنسیق إلى الجمعیات حاجة فإن لذلك وتبعا الضیق، المحلي المستوى في

ذا الشباب، رعایة مجال في وخاصة المجاالت، كل في الجمعویة الحركة دور تفعیل شروط من د ولھ  توج

دة ا دول ع ة تشریعات لھ ات ملزم ى نضمامباإل للجمعی ة تحاداتإ إل ا نوعی  في أو متشابھة، نشاطات لھ

  .والتكامل التنسیق تحقیق إلى یھدف وكالھما ملزمة غیر تشریعات وھناك جغرافیة، تحاداتإ

 :یلي فیما جمعویة وشبكات تحالفات وتكوین التشبیك أھداف وتتمثل

ة السماح  - راكم بإمكانی ات المعلومات ت ات أو المجتمع حول والبیان  التجارب المستھدفة،وتبادل الفئ

 .الجمعیات بین والخبرات

 .المجتمع التخدم التي القاسیة السیاسات لمواجھة الدولة على والتأثیر الضغط على أكثر القدرة  -

 وضیاع الھدر لتجنب البشریة أو المالیة أو المادیة سواء الجمعیات موارد تعبئة  -

 .والمال والوقت الجھد

 .المشترك للعمل وأرضیة واضحة رؤیة إیجاد  -

              

ةعلیھا، دورھا أخذ في الجمعیات تنافس ال الجمعویة الشبكات فإن وأخیرا           ل اوالھیمن د ھي ب  توحی

ة آلرائھا وتقریب لجھودھا ا، وتقوی الي لھ د وبالت ن تزی دراتھا م ى ق ر عل أثیر التغیی  وفي المجتمع في والت

دى والتشبیك التنسیق ثقافة وجود مدى على التعرف الدراسة ھذه في حاولنا وقد .الدولة ات ل  ،ففي الجمعی

م الجدول أظھر بینھا، فیما باتصاالت المدروسة الجمعیات قیام عن سؤال ة أن 56 رق ات أغلبی ا الجمعی  لھ

 %70 بنسبة والتجارب المعلومات تبادل إلى األولى بالدرجة وتھدف ،% 92 بنسبة تصاالتاإل ھذه مثل

م االتصاالت، مجموع من ب االستشارات جاء ث ا ،% 12 بنسبة طل دل مم ى ی  واسعة أرضیة وجود عل

ات نطاق في كان وإن حتى الجمعیات بین والتشاور للتنسیق ین الشخصیة العالق ادة ب ة وإطارات ق  الحرك

م بینما التشبیك، أي المھیكل المؤسسي التنسیق مستوى إلى یرقى لم فھو الجمعویة، م ل ن % 3 سوى تق  م

ات دورات الجمعی ة ب م ، الجمعوي العمل حول مشتركة تدریبی ات نسبة تتجاوز ول م التي الجمعی م ل  تق

ً  بالضرورة یعني ال تصاالتإ وجود إذا8%  بینھا فیما تصاالتإب ً  تنسیقا ً  رسمیا  لكنھ الجمعیات بین مؤسسا

وفرت لو الشبكات من نوع لقیام بسیط بشكل ولو نواة وجود على نفسھ الوقت في یعبر  عوامل و شروط ت

 .مساعدة

 الناشطة المحلیة الجمعیات مع تصاالتاإل أجرت قد الجمعیات منالنسبة الكلیة  أن 58 رقم الجدول ویبین

 . األھداف نفس لھا جمعیات مع وذلك ،  الوالیة إقلیم في
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ة لكن واحدة، جمعویة شبكات في تشترك الجمعیات من % 62.5 أن 76 رقم الجدول ویبین          الحقیق

ارة الشبكات ھذه أن ن عب ة الرابطة ع واء لنشاطات الوالئی ق الھ ادل الطل ة والرابطة الشباب، وتب  الوالئی

ومیتین شبھ رابطتان وھما الثقافیة، لألنشطة د تضمان حك ات العدی ن الجمعی بانیة، م ا و الش  ترسمان أنھم

ا الجمعیات من % 37.5 نسبة أكدت بینما التكوینیة والتدریبیة، ومنھا الترفیھیة منھا مشتركة برامج  ال أنھ

 .الشباب مؤسسات مع بالتعاون أو منفردة تعمل فھي الشبكات، ھذه مثل في تشترك

         

ة حول الجمعیات قادة رأي 60 رقم الجدول ویوضح         ا التنسیق ودور أھمی ین فیم ات ب  حیث الجمعی

 النشاط القریبة الجمعیات تعارف مسالة على مركزة آراؤھم فكانت واحدة، عبارة من بأكثر معظمھم أجاب

 20 بنسبة الجمعوي العمل عن جیدة صورة أو وجھ تقدیم وھي أخرى أھمیة تلیھا ،% 63 بنسبة بینھا فیما

ى التنسیق یعمل حیث % ة عل ى المستمر والتواصل للتعارف جسر إقام ق صعید عل  في االنسجام تحقی

ة عال لقضایا الرؤی دة مجتم ت نسبة .المعق ى %13وكان ة عل ق ألھمی داف في التكامل تحقی والوسائل  األھ

ر جذب على یساعد مھم عامل الجمعیات بین والتنسیق التواصل أن فقط إلى % 3 نسبة ،وذھبت دد أكب  ع

ً  تتطلب األنشطة من العدید نأل ذلك المجتمع، ولخدمة الخیري للعمل المتطوعین من  المتطوعین من كثیرا

ات اطق في التحسیسة الخرجات أو التشجیر أو التنظیف كعملی دة المن ذا البعی ات وك دیم عملی ات تق  المعون

خ،...المناسبات في الفقیرة لألسر والمساعدات ذه فكل ال ات ھ ذھا یسھل العملی ا إذا تنفی ود تضافرت م  جھ

ن للمواطنین جیدة صورة تقدم وبالتالي الجمعیات ره حیث الجمعوي؛ العمل ع ن قطاع یعتب اس م ھ الن  بأن

 .والمسؤولیات المناصب على قادتھ بین الشخصي للصراع حلبة

             

ین وشبكات رابطات وخلق التنسیق تعیق التي المشترك الجمعوي العمل مشكالت وعن            أعضاء ب

دول فإن الجمعویة الحركة م الج ح 61 رق ق التي كبرالمشكالتأ أن یوض ین التنسیق تعی ات ب  ھي الجمعی

ردي العمل في ثم الرغبة 62%  بنسبة جاءت الشخصیة الصراعات دف حیث ؛% 20 بنسبة الف  كل یھ

د ینال حتى األولى بالدرجة ولینؤالمس لدى والرواج باإلشھار سمھإ یخص أن في جمعیة رئیس ن المزی  م

ة الحظوة راثإ دون والمكان داف كت ا الجمعوي، للعمل السامیة باألھ ل ،% 37.5 أن كم  سوء في وتتمث

اھم ات التف ل بعوامل أخرى المرتبطة والخالف ى الصراعات مث وال عل دعم ب أم افس % 12ال  والتن

ات ذكرت بینما  ،  %3  بنسبة اإلیدیولوجي م أن أخرى إجاب ق أھ  ھو الجمعوي والتنسیق التكامل عوائ

ى الشخصیة للمصالح الضیقة النظرة نتیجة السلبي والتفكیر المتخلفة العقلیة  الجماعة مصالح حساب عل

دخول ودوافعھ وأھدافھ الخاصة نظرتھ لھ جمعیة رئیس فكل والمجتمع، اك الجمعوي، العمل ل ن فھن ھ م  ل

ى كالوصول أخرى أغراض لھ من یوجد بالمقابل ولكن نبیلة أھداف ة، المؤسسات في ولینؤالمس إل  الدول
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ابر ستغاللإ أو ة من ة المتاحة الوسائل ستغاللإ أو المسؤولیات لتسلق الجمعی ام الشخصیة للمنفع  كالقی

 . وغیرھا الخارج إلى واألسفار بالرحالت

  

  معوقات العمل الجمعوي و آفاق حلھا : رابعا 

  

  المشاكل و المعوقات / 1

  

 والسیاسة المنھجیة رأسھا وعلى وذاتیة موضوعیة عوامل أفرزتھا حتمیة نتیجة الذكر اآلنفة المشكالت تعد

 السلطة تعاطي أن یالحظ إذ .عام بشكل الجمعوي والعمل الجمعیات مع التعاطي في الدولة نتھجتھاإ التي

د فال .والمناسباتیة رتجالیةباإل یتسم ككل المدني والمجتمع الجمعویة الحركة مع دى واضحة سیاسة توج  ل

 وبطریقة .المحلیة الشؤون تدبیر في الجمعیات ذلك في بما الشعبیة، كل المؤسسات إشراك على تقوم الدولة

ح قصور من تعاني السیاسة ھذه أن القول یمكن منھجیة دة مستویات ضمن واض ن عدی  في حصرھا یمك

 :أساسیین مستویین

ة تخصصھا التي المیزانیة ضعف رأسھا وعلى عدیدة مشكالت من للجمعیات التحتیة البنیة تعاني /ا  الدول

 في یساھم أن یمكن والذي الجزائر، في المنتج الخاص القطاع ضعف االعتبار في أخذنا فإذا .القطاع لھذا

م تصور عندئذ یمكن فإنھ الجمعوي، العمل تمویل اة حج ا التي المعان ات نشاط یواجھھ ا . الجمعی  ھو فكم

ات مؤسسات تمتلكھا التي الموارد تعد معروف، دني للمجتمع وجمعی ن الم م م ات أھ ھ متطلب أدواره قیام  ب

ة الرسمیة بالھیئات عالقتھ وإدارة المختلفة ا للدول ا التعاطي في ستقاللھإ یضمن بم در .معھ ا فبق د م  تعتم

 إلى ھنا ونشیر .نشاطھا ستقاللإ على سلبا ذلك یؤثر ما بقدر الدولة إعانات على المدني المجتمع مؤسسات

 وجود بمدى المدني المجتمع تشكیالت قوة تربط الحالیة والسیاسیة السوسیولوجیة الدراسات من العدید ان

 .لھا مادي سند او مادیة قاعدة

ى الجمعوي العمل تواجھ التي التحدیات وأعقد أبرز من المالیة الموارد شح یعد ي المستوى عل  في المحل

   .الجزائر

           

 یمكن ما بروز مع یتزامن والذي الوطني، قتصاداإل منھا یعاني التي العمیقة الھیكلیة ختالالتاإل إن         

ق أن ھ نطل ة صطالحإب علی دان الكسولة، البورجوازی ن عامالن یع ة م اء عطلت أخرى عوامل جمل  بن

ة مؤسسات م وحرة نشیطة جمعوی ادإ بحك د عتم ن العدی ذه م ى المؤسسات ھ ة عل ات الدول ة إعان  المالی

 أنھ القول یمكن وعلیھ .الجمعویة الحركة دعم في الخاص الرأسمال مجازفة عدم ظل في السیما والمادیة،
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 المجتمع مؤسسات مع التعاطي بمقتضاھا یتم التي والمنھجیة الجزائري قتصادلإل الحالیة الوضعیة ظل في

 .وجھ أكمل على بمھامھا تضطلع أن الجمعویة الحركة على فعالً  الصعب من یكون المدني،

 الجمعوي، العمل  مع الرسمي التعاطي زدواجیةإ وھي إضافیة مشكلة السابق التحدي عن ینبثق             

داق یالحظ إذ ض إغ ات بع المنح الجمعی ا ب ن وحجبھ ات ع ل أخرى، جمعی تم ب ى التضییق وی  نشاط عل

 المالحظة ھذه من التأكد ویمكن .آنیة أھداف ذات جمعیات نشاط دعم مقابل في جادة أھداف ذات جمعیات

 مھمة تولیھا بحكم نتخابیةاإل الفترات خالل الجمعیات بعض علیھ تحصل الذي الدعم تتبع خالل من السیما

 .معینة سیاسیة وشخصیات ألحزاب والسیاسیة نتخابیةاإل الدعایة

 وھو مفصلي عتبارهإ یمكن تحدیا الجزائر في الجمعوي العمل تواجھ التي األخرى التحدیات أبرز من /ب

ن العدید بسعى المتعلق ى والمؤسسات األطراف م ة السیاسیة السلطة رأسھا وعل واءإ القائم ات حت  جمعی

ً  ینعكس الذي األمر وھو أدوارھا منافستھا األقل على أو المدني المجتمع ا سلبا ق فیم اظإب یتعل ة حتف  الجمعی

 .بمھامھا والقیام بشخصیتھا

ة األجھزة ھیمنة الجزائریة التجربة سیاق وفي یالحظ      ى البیروقراطی  في وسجنھ الجمعوي العمل عل

ً  إستراتیجیات سیاق تم ال عندما سیما ال محدودة تكون ما كثیرا رامإ ی  وخلطھ الجمعوي العمل ضوابط حت

ة تصنیفھا یمكن ال مبادرات ظھور سابقة نتخابیةإ مواعید وخالل مثالً  الحظنا فقد .السیاسي العمل مع  البت

ة أھداف لتحقیق الجمعوي العمل وتوجیھ تعبئة حاولت بریئة، مبادرات أنھا على ة إنتخابی  بمجرد إذ . زائل

 .المبادرات تلك رافقت التي الدعایة معھا تنتھي نتخابیةاإل المواعید نتھاءإ

ً  التوجھ ھذا یعد األمر واقع في          ً  سلوكا ً  والتي كانت، أینما السیاسیة السلطة طبیعة یعكس نمطیا  غالبا

دني المجتمع بریق متصاصإل تسعى المعاصرة فالدولة .الدولة عقل لمنطق تخضع ما ن الم د خالل م  تبدی

ھ تیتھ طاقات ھ لتجعل وتش ة ظاھرة من ا .مائع ة فإمكانیاتھ بتھا الھائل رة أكس رویض في خب ات ت  التي الكیان

ھ .تنافسھا ذه وعلی ة فھ د ال الدول دني،بل المجتمع تبی وم الم ن بإفراغھ فقط تق ھ م ر أھداف  إستراتیجیات عب

  .متنوعة

  

م          ي  64و یتبین من جدول رق ل أساسا ف ات تتمث ا الجمعی ي تواجھھ ات الت م المشاكل و المعوق أن اھ

بة  ذا بنس ة و ھ لطات العمومی رف الس ن ط ادي م دعم الم ل و ال ص التموی اء %50نق ادة وأعض ن ق م

ات ،   %21الجمعیات ، في حین  ي نشاط الجمعی یرون أن نقص االعضاء و المنخرطین  عائق أساسي ف

بتھ  ا نس ك  م ي ذل ع ، یل ي المجتم ة ف ة الجمعوی دام  الثقاف ع إلنع ي  % 14وراج كل االساس ع المش ترج

دم  رات و ع ا  مشكلة المق د سواء ، أم ى ح ادة  و األعضاء عل وین الجمعوي للق للجمعیات في ضعف التك

  . % 12دائمة و كافیة إلحتضان نشاطات الجمعیة فكانت نسبتھ وجود مقرات 
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  :المقترحات و الحلول / 2

اطرة الجمعوي النشاط تواجھ والتي إلیھا، التطرق سبق التي والمشكالت التحدیات مواجھة إن ل كق  لتفعی

ا المشاركتیة، الدیمقراطیة وإحالل السیاسیة التنمیة ر یقودن دي بشكل للتفكی ن التي السبل أنجع في ج  تمك

 .العملیة ھذه في فعال بشكل المساھمة من المدني المجتمع

ا األھمیة إلى التشاركیة المقاربة موضوع إثارة تعود األمر واقع في ا یكتسیھا التي والمزای  العمل ویوفرھ

ذه حصر ویمكن .السیاسیة التنمیة أھداف خدمة في منھ المحلي السیما الجمعوي، ة ھ ا األھمی ا والمزای  فیم

 :یلي

ً  الجمعوي والعمل المدني المجتمع مؤسسات تعد  -أ ً  تعبیرا وم  لتصاقھاإ بحكم الشعبیة اإلرادة عن حقیقیا بھم

دو .المواطنین وتطلعات ذه وتب ة ھ ة األھمی اطق في محوری ة المن ى النائی ن الخصوص وجھ عل  تختفي أی

د ن العدی أطیر مظاھر م واطنین لھؤالء الت ان سواء الم ً  ك أطیرا ن ت ل م ة مؤسسات قب  األحزاب أو الدول

ھ السیاسیة، ات تصبح وعلی أ الفضاء الجمعی ذي الرئیسي األساسي والملج ن ال واطنین یمك ن الم  طرح م

 .نشغاالتھمإو قضایاھم

ن  -ب ص تعقب خالل م د تجارب وتفح ن العدی دول م ز التي ال ا یتمی ة الجمعوي النشاط فیھ  بالحیوی

 الخبرات تنمیة في المدني المجتمع جمعیات دور تعاظم مدى یالحظ المتقدمة البلدان في سیما ال والفعالیة،

ة مشاریع إنجاز خالل من المواطن وخدمة المحلیة ً  تكون مختلف درا وفیر مص دماج فرص لت  السیاسي إلن

 كإیجاد إقتصادیة مبادرات في الجمعوي العمل إنخراط مستوى فعلى .متنوعة مبادرات في اإلنخراط عبر

ز ، الشغل فرص ة البنى وتعزی إن التحتی ك ف نعكس ذل ً  ی ا ى إیجاب د الحقیقي اإلدماج عل ن للعدی ات م  الفئ

ا ویمكن .السیاسیة التنمیة عملیة من المقصیة جتماعیةاإل یس نتصور أن لن م فقط ل د حج ادي، العائ ل الم  ب

   .ھذه اإلدماج عملیة خالل من السیاسي والمعنوي وحتى

ج إن واطنین دم ً  الم ا ن محلی ل خالل م د الجمعوي العمل تفعی ة وسیلة یع د إلرساء ھام  االستقرار قواع

  االجتماعي والسلم السیاسي

ا إضافیة فوائد تحقیق في محلیا المني المجتمع تفعیل یساھم  -د المواطنین ستعانةاإل ومنھ ق ب دف لتحقی  ھ

 في األمیة لمحاربة فعالة أداة تعد التي إقرأ جمعیة بتجربة ھنا نستشھد أن لنا ویكفي .البشریة الموارد تنمیة

ة في مساھمتھا كذلك الفوائد ھذه ضمن من .الجزائر واطنین مشاركة ترقی اة في الم ة الحی الي المحلی  وبالت

ا واطنین تمكینھ ن للم یم م ار في النظر وإعادة تقی ذي االحتك یھم یمارسھ ال ومھم طرح في منتخب  ھم

واطنین بین جدیدة عالقة صیاغة في ھذه النظر إعادة وتؤدي بل .وقضایاھم یھم، ھؤالء الم  صیاغة وممثل

داء في الحق عتباراإل في تأخذ رأي إب ة ال یھم ومراقب را .ممثل ذه تضطلع وأخی ات ھ ة الجمعی ة بوظیف  ھام

  .المشاریع وتھیئة الحاجات وتحدید بتشخیص وتتعلق
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أن أغلبیة المقترحات من قادة و أعضاء الجمعیات تمحورت أساسا في  67و ھذا ما یتضح في الجدول رقم 

ات  بنسبة  ذي یحرك أنشطة  %35توفیر الدعم المالي و المادي  للجمعی ل ھو عصب ال ار التموی ، بإعتب

یم دورات  وین و تنظ رورة التك اك ض م ھن ة، ث ة التنموی ي العملی ام ف ل ھ دافھا ، عام ق أھ ات لتحقی الجمعی

ات بنسبة تدریبیة في ا اءات داخل الجمعی ة التنظیم و  %21لعمل الجمعوي لتنمیة الكف ك نظرا ألھمی و ذل

رات  اء المق ا بن ة األخرى ، و تلیھ التأطیر في الجمعیات مثلھا  مثل باقي المؤسسات السیاسیة و اإلجتماعی

ي ة ف ة الجمعوی ر الثقاف وي و نش ل الجمع ة العم یس بأھمی ذلك التحس ات و ك ة للجمعی راد  الدائم ط أف أواس

ث الوسائل  %3المجتمع ، وبعدھا بنسبة  ن حی ق تكامل م ات لتحقی ضرورة التنسیق و التعاون بین الجمعی

ي  المادیة و المعنویة من جھة  و تحقیق االھداف العامة للعمل الجمعوي و تحقیق أھداف ذات بعد تنموي ف

 .إطار شامل من جھة أخرى 
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 واستنتاجات خالصات

دت دیم السابقة الصفحات قص ة مناقشة تق یم حول عام ة تجاھاتاإل تقی علمجا مؤسسات ألدوار العام  تم

 السیاق في الدور لتقییم وأساسیة مھمة انھأ نعتقد التي المؤشرات من مجموعة ضوء في ذلك وكان المدني

علمجا لتشكل التاریخیة الصیرورة إلى تعرضنا ثم ومن كالجزائر، لبلد التنموي دني تم ر في الم م الجزائ  ث

 السیاسي التغییر تحقیق في مساھمتھ ومدى الواقع في المدني تمعلمجا یلعبھا التي األدوار ختبارإ إلى نتقلناإ

ا قتصادي،واإل والثقافي جتماعيواإل ذا في وفرقن ین السیاق ھ دمي الرعائي العمل ب م وھو الخ ین مھ  وب

ذي الشامل التنموي التوجھ ذ ال ارهإ في یأخ دیات عتب علمجا تواجھ التي األساسیة التح دني، تم ً  الم را  وأخی

 المدني تمعلمجا ألدوار أكبر وكفاءة أكثر فعالیة تحقیق إلى نصل أن في وآمالنا المستقبل إلى تطلعنا طرحنا

دني تمعلمجا فیھا یحتل واضحة شاملة إستراتیجیة خالل من وذلك الجزائر، في دور الم ا المتكامل ال  موقع

 ً  .األخالقیة الشرف مواثیق بموجھات ودمجھا القدرات لبناء رؤیة جانبھ وإلى ،متقدما

         

علمجا مفھوم انبثاق أن ھذه الدراسة  خالل من تبین كما               دني تم ر في الم ن ال الجزائ  فصلھ یمك

ن ةواإل السیاسیة التحوالت ع ا التي جتماعی ر، عرفتھ ن الجزائ ة سیطرة بقیت ولك ى الدول  مؤسسات عل

علمجا دني تم روز دون تحول الم یم یكرس دیمقراطي مجتمع ب ة ق ة المواطن دل والمساواة والحری  والع

دني مجتمع ظھور إلى أفضى السیاسي والنظام الدولة سیطرة أن كما جتماعي،اإل د م وفر مقی  مجاالت وت

ة تستعملھا باألساس ونخبویة احتفالیة وممارسة طقوسي لنشاط ة الدول ة والنخب ك الحاكم ن وذل  أن شأنھ م

 ومؤسساتھ المدني تمعلمجا ستقاللیةإ ألن والخالقة، المبدعة جتماعیةاإل الفاعلیة انبثاق على الفرصة یفوت

ل ى دلی علمجا تحرر عل ھ تم ل وتقدم ى ودلی ة سلطة وجود عل ة لسلطة موازی ن الدول أ م  تراقب أن انھش

ة وظیفة لھ تكن لم الجزائر في المدني تمعلمجا ألن السلطویة الممارسة نحرافاتإ در دفاعی ا بق ان م ن ك  م

 .الشدة أوقات في ویستعملھ علیھ یتكئ السیاسي النظام صنع

 الدیمقراطي التحول مسار تعمیق في تسھم الجزائر في المدني تمعلمجا مؤسسات أن فالمفترض              

ة من التنمیة وقضایا العامة السیاسات في والمشاركة جھة من ذا أخرى،وفي جھ دد ھ ن الص ل نح ى نمی  إل

 وأن التغییر، ولیس البطيء التدریجي اإلصالح قوى تسھم في الجزائري المدني تمعلمجا مؤسسات عتبارإ

ال ردود إطار الدور اإللحاقي أي في تقع المدني تمعلمجا مؤسسات تدخالت  ولیست المشكالت، إزاء أفع

 ً ة أدوارا دة، ریادی ل قائ ا وأمی ى أیًض ة إل ادإ رؤی ذه أغلب بتع ن المؤسسات ھ دمج ع ین وال وفیر التمك  ت

 من أثر مالحظ بمثابة وھو وخدمي رعائي بدور یقوم فأغلبھا تمع،لمجا في للمواطن والسیاسي االجتماعي

 .العامة للسیاسات ومسیر منفذ كونھ

م معالجة تم كما           ات أھ ام المعوق علمجا مؤسسات أم دني تم ا التي الم ن تمنعھ  سیاسي دور لعب م

ق السیاسي، النظام قرارات في ومؤثر فاعل ذه وتتعل ات ھ دات ختالفإب المعوق دخل نتیجة األجن وى ت  الق
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ن فضال السیاسي، النظام جانب من المفروضة والقیود المستمرة والممولة واإلعاقات الخارجیة ق ع  عوائ

دني تمعلمجا بمؤسسات تتعلق داخلیة ھ الم ل ذات اب مث دف غی ذي الھ ى نفسھ یفرض ال ة عل  مؤسسات كاف

اب الجزائر في المدني تمعلمجا یم وغی ات ق دم والحوار الحری اءة وع ائمین األشخاص كف  . العمل ذابھ الق

ا السیطرة دفبھ لیس المدني تمعلمجا مؤسسات في یتدخل السیاسي النظام فإن أخرى جھة ومن  فقط علیھ

 انھإ تركیبتھا بحكم الجزائر في لمدني تمعلمجا مؤسسات تجد وربما بخطابھ ابھخطا وإلحاق بتالعھاإ وإنما

 ود كسب مجرد أو جھة من الوعي عدم بحكم للحكومة السیاسي الخطاب وراء بأخرى أو بطریقة تنجرف

 نفسھا المدني تمعلمجا مؤسسات جانب من المعوقات بعض ھناك أخیرة جھة ومن ثانیة، جھة من الحكومة

ى مقتصرة اآلن حتى تبدو والتي المدني للعمل الحاكمة الفلسفة مثل مؤثر سیاسي بدور القیام من تمنعھا  إل

ن فضالً  فقط والخدمي الخیري الدور على كبیر حد ات أوضاع ع ض داخل الحری علمجا مؤسسات بع  تم

 .الذاتیة حركتھم وتكبیل أنفسھم أعضائھا على الدیمقراطي للتعبیر إعاقة تشھد والتي المدني

      

ع دراسة إن             علمجا واق دني تم ات الجزائري الم ل مؤسساتھ وأولوی  السیاسي اإلطار وتحلی

ك كل السیاسي، بالنظام عالقتھا ورصد المؤسسات ھذه عمل یحكم الذي جتماعيواإل قتصاديواإل د ذل  الب

د في یساھم وأن دني العمل نطالقإ مقومات تحدی ر في الم ن الجزائ د م ا جدی ى العمل :ومنھ  ترسیخ عل

علمجا في والتعاون الحوار وتنمیة المؤسسات بناء ثقافة وتطویر ن المدني،فضالً  تم ن البحث ع  أنشطة ع

ً  مؤثرة وتكون نفوذھا یتسع أن المدني تمعلمجا مؤسسات خاللھا من تستطیع جدیدة وفعالیات یا  وفي .سیاس

ن المطلوب فإن ذلك ضوء علمجا مؤسسات م دني تم ى العمل الم ات تطویر عل ة آلی  نحو واالتجاه الحرك

دة صیغة وضع وفر جدی ة السیاسات صنع في المشاركة ت ذھا العام اك .وتنفی ل حاجة وھن  الوسائل لتفعی

 التي المصیریة والقضایا الفئویة القضایا في فقط لیس األجھزة  الحكومیة مع دائمة عالقة وإقامة اإلعالمیة

ةاإل المشكالت في أیضا وإنما معینة فئة مومبھ تعنى ا التي قتصادیةواإل جتماعی علمجتعصف ب دور .تم  ف

ً  یواجھ المدني تمعلمجا دیا ً  تح را ً  كبی ذي واإلجتماعي اإلقتصادي اإلطار وأن خصوصا ھ نشأت ال ي ظل  ف

ن یختلف السابق الوقت في مؤسساتھ ع ع راھن الواق ھ ال اك كانت إذا وأن ات ھن ة المطالب مئ  المتعلق

إن باإلصالح ن اإلصالح ف دث ل ده یح دني للمجتمع یكون أن دون وح  األوضاع تحسین في دور الم

 الظروف ظل وفي جتماعیةواإل قتصادیةاإل المشاكل ظل في وخاصة واألخالقیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة

ر ابھ تمر التي علمجا مؤسسات تكون أن تتطلب والتي الجزائ دني تم ام بمستوى الجزائري الم  التي المھ

  .تنتظرھا
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  الخاتمة

 إستعملتھا حیث العشرین، القرن ثمانینیات في وتتأسس تظھر بدأت حدیثة، عالقة والتنمیة المدني المجتمع

دیولوجیتھا لتسویق اللیبرالیة القوى ن أفضل كنقیض أی ائم اإلشتراكي التسییر م ى الق ات عل د التعاونی  ولق

ذه تطورت ة ھ ا التي النجاحات بفعل العالق ة المجتمعات حققتھ ع في الغربی  وبفضل المجاالت جمی

ل أجل من وناضلوا أسسو الذین األكادیمیین والمنظرین للمفكرین الفكریة اإلسھامات  المجتمع فكرة تحوی

ة وممارسة ثقافة إلى نظریة ومفاھیم أفكار مجرد من المدني ى ، فعلی ن والتطور للنمو مؤشر وإل  أجل م

دني المجتمع دور وفاعلیة ولنجاعة والدیمقراطیة، التنمیة تحقیق ة في الم دأ والتطور، التنمی رواج في ب  ال

ا اإلشتراكیة خاصة العالم دول من الكثیر شھدت حیث العالم، أنحاء جمیع في واإلنتشار ً  تحوالً  منھ ا  عمیق

ار تبنت التي الجزائر ومنھا التسییر في جدید وتوجھا الحكم أنماط في دیمقراطي الخی ھ ال يیاللب بمفھوم  رال

 .منھ البد مفروض كحل جاء الجدید التوجھ ھذا أن والحقیقة والرأسمالیة، والحریة التعددیة على القائم

        

دني المجتمع دور وتكریس تعزیز نحو تتجھ الدولة سیاسات أن من برغم أنھ  ناالحظ ولقد                        الم

ة في ة التنمی ن المحلی ة الجوانب في إشراكھ خالل م ة اإلجتماعی  في ھامشي بقي دوره أن إال والثقافی

ا التي التحوالت ورغم إذ واإلقتصادیة السیاسیة المسائل ر عرفتھ ذ الجزائ زال ال سنة عشرین من  دور ی

دني المجتمع ا الم دات وفق ومستغالً  موجھ ة وسیاسات أجن ك الدول ح بشكل وذل ق إذا خاصة فاض  تعل

 في المدني المجتمع یستغل للدولة وإضافة الجماھیریة، للتعبئة بحاجة برامج أو سیاسیة األمربإستحقاقات

ً  والتي األحزاب قبل من الجزائر دني، المجتمع بفاعلي قیاداتھا ترتبط ما غالبا ذا الم ا ھ ص م ن قل  دور م

ن الدراسة فرضیات عن وكإجابة الحقة، أھدافھ عن ووجھھ المدني المجتمع ة في البحث خالل م  العالق

ذ الجزائر أن نالحظ بالجزائر السیاسیة  والتنمیة المدني المجتمع بین ة من ا بدای ة في إنتقالھ  التحول عملی

دیمقراطي، دفت ال ى ھ م تشجیع إل دني، المجتمع مؤسسات ودع ك الم ن وذل دیم خالل م  المساعدات تق

 .القانونیة والتسھیالت المادیة

دني المجتمع أن إال ى السنوات في عجز الجزائري الم وره األول ن لظھ ام ع ھ المنتظرة بالوظائف القی  من

 :في والمتمثلة

 .السوق إقتصاد نظام تطبق عن ترتبت التي اإلنعكاسات حدة من والمخفف اإلجتماعي الضابط وظیفة -

ً  المواطنین تنشأ التي المدرسة وظیفة -  .والدیمقراطیة المدنیة قیم على سیاسیا

ین الوسیط - ة، المجتمع ب ام أن إذ والدول دني المجتمع قی واطنین وإحتیاجات مطالب بتوصیل الم ى الم  إل

 الدولة

 .وقبولھ العام الصالح تخدم التي القرارات وإتخاذ رسم في األخیرة ھذه یساعد
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اء إنجاح في مساھمتھ - دیمقراطي، البن ھ ال ل كون ة شریكا یمث ق في للدول ة تحقی والتطور  والرقي التنمی

 .للبالد

     

رئیس السبب لعل و         دم في ال درة ع دني المجتمع ق ى الجزائري الم ام عل  كانت التي بالوظائف القی

ن عودت أن غیر األمن، وغیاب وتزامنھا حداثتھ ھو التسعینیات زمن في أساسیة وطن واإلستقرار األم  لل

ر ھذاى أعط المدني المجتمع بتنظیمات الدولة إھتمام وزیادة ة األخی ة البیئ ھ للنشاط، المالئم ً  وجعلت را  مجب

ى دارك عل ھ نقائصھ ت ة ومعوقات ام الداخلی ھ والقی ا المنوطة، بمھام ا مم ول أمكنن  المساھمة فرضیة أن الق

دیم اإلنجازات بعض تحقیق في المدني المجتمع بنجاح خاصة مقبولة والبشریة المادیة دمات وتق رة خ  معتب

اعي، الثقافي المجال وفي التضامني المجال في ر واإلجتم زال ال المشوار أن غی ل ی ة طوی  صعبة والمھم

ة لذا ولضمان النظر، إلعادة تحتاج دني المجتمع مساھمة ونجاعة فعالی ة في الم ة، التنمی د المحلی ن الب  م

ن بھا النأي إلى إضافة المدني المجتمع تنظیمات داخل والدیمقراطیة الشفافیة تكریس والءات ع ة ال  الحزبی

 .وحقیقي فعلي بشكل المدني بالمجتمع أكثر الدولة إھتمام وكذا الضیقة الشخصیة والمصالح

دني للمجتمع دور من البحث ھذا في دراستھ تمت ما خالل ومن ة في الم ة التنمی الجزائر المحلی ً  ب دا  وتحدی

ة سعیدة نستنتج في دني للمجتمع أن والی ر الجزائري الم ھ المعب ذا في عن ات البحث ھ دایات بالجمعی  ب

ل حیث الكمي للظھور رة سنوات العشر في إنتق ن األخی ة 56000 م ى 2000 سنة في جمعی  حوالي إل

ل تطور یواكبھ لم العدد في الكبیر التطور ھذا أن غیر 2010 سنة في جمعیة 84000 ى مماث  المستوى عل

 المجاالت في التطوعي الخیري العمل على باألساس مقتصرة بسیطة التنمویة إسھاماتھ بقیت حیث الكیفي

م حیث ككل، الجزائر في تقریبا متماثل ھنا والحال مناسباتي، موسمي نشاط وذات اإلجتماعیة ذ ل  نشاط یش

ً  وبقي القاعدة، عن والیة سعیدة في الجمعیات ً  تطورا ً  ذلك موازاة دون كمیا  .كیفیا

در المدنیة والتنظیمات الجمعیات من الھائلة األعداد إلى بحاجة لیس الجزائري الشعب إن ا بق  بحاجة ھو م

 :خالل من الجمعیات عمل تقویم من البد كان لذا الوطن، ومصلحة مصلحتھ یخدم الذي النشاط إلى ماسة

 .النشاط من النوع ھذا إلى مامضاإلن على والنخب اإلطارات وتحفیز بھا المنتسبین وتأھیل تكوین/ 1

 .الشخصیة مصالحھم نحو الجمعیات نشاط یوجھون الذین اإلستغاللیین معاقبة/ 2

 .نشاطاتھا تطویر القیام أجل من للجمعیات الكافي الدعم تقدیم/ 3

ة الخارجیة المشاكل أن حیث الداخلیة، ومصاعبھ مشاكلھ على تغلبھ من تنبع المدني المجتمع قوة إن  النابع

دني المجتمع كان إذا عنھا یتغلب أن الممكن من الدولة وسیاسة القوانین من وي الم ً  ق ا ا داخلی ھ كم  أن یمكن

 في واإلستقاللیة الموارد في اإلستقاللیة أن إذ الداخلي، بإستقراره فقط وذلك وتحركاتھ، نشاطاتھ من یوسع

ھ لفرض الكافیة القوة المدني المجتمع تعطي والوالء والتوجھ الفكر ام مطالب دور وللقی  والحسیب الرقیب ب

ا ولألسف وھذا والمسائل ده م دني المجتمع تنظیمات تفتق ا ككل الجزائري الم ا بم ات فیھ ة الجمعی  الوطنی
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اج بعید مازال حدیث الدولة لدور الجزائري المدني للمجتمع موازي دور عن فالحدیث والمحلیة ى ویحت  إل

د الشفافیة من المزید ن والمزی د م ذا والنشاط، الجھ دني المجتمع دور أن یالحظ ل ات وخاصة الم  الجمعی

 :في النظر إعادة ضرورة یطرح مما التضامني النشاط على مقتصر

ى یجب - ذي الجزائري النظام عل ة تبنى وال دیمقراطي التحول تجرب دد أن السوق، وإقتصاد ال  دور یح

ة من المدني المجتمع لیتمكن تدخلھا، تستدعي التي والحاالت عمومیة كقوة الدولة ھ تأدی ى وظائف  أكمل عل

 .والدیمقراطیة المدنیة الثقافة وتنمیة بترسیخ یتعلق فیما خاصة وجھ

 على البد الصدد ھذا في السیاسیة،و المشاركة أشكال من شكال لكونھ المدني المجتمع ترقیة من البد كما -

دني المجتمع مؤسسات أمام المجال تفتح أن الدولة تثناء دون الم ة السیاسات صنع في للمشاركة إس  العام

ین التمییز دون ومراقبتھا، للبالد ذه ب ً  المؤسسات ھ اءا ى بن دأ عل ً  والمبني المفاضلة مب ا ى أساس ة عل  معادل

  .لھا تبعیتھا ودرجة الدولة عن واإلبتعاد اإلقتراب

دني المجتمع لتنظیمات الداخلیة والخالفات التباینات على القضاء یجب أیضا - ا في تكون والتي الم  أغلبھ

 المدنیة التنظیمات أعضاء یتبنى أن یجب لذا المؤسسات، ھذه ھشاشة من یزید مما الذاتیة، المصالح بسبب

 .الداخلیة مشاكلھم حل وفي البعض بعضھم مع التعامل في دیمقراطیة سلوكیات

ً  تعود وقادتھا التنظیمات أعضاء بین الضیقة المصلحیة الصراعات ھذه إن         في طموحاتھم إلى أساسا

ولي ة، سیاسیة ومراكز مناصب ت ا معین د وھن ط نج ین الخل ا ب ا سیاسي ھو م دني، ھو وم تستخدم  إذ م

ى للوصول كوسیلة المدنیة التنظیمات داف إل ذا سیاسیة أھ افي وھ ا من داف تمام ادئ لألھ وم التي والمب  یق

دد ھذا وفي السیاسي والعمل المدني العمل بین التام الفصل من البد ومنھ المدني، المجتمع علیھا د الص  الب

 ما والكفاءة، الخبرة قلة تولد ألنھا وذلك مؤسسیھا، بزوال المدنیة التنظیمات زوال ظاھرة على القضاء من

 اإلستفادة تضر ال كما والتجربة، الخبرة توارث من البد أي والتقدیر، والتخطیط التسییر ضعف إلى یؤدي

اك واإلجتماعیة، الدینیة القیم وفق بالدنا في تطبیقھا ومحاولة األجنبیة التجارب من د أخرى نقطة وھن  الب

 المدني المجتمع مؤسسات تتمكن وحتى الدولة، عن المدني المجتمع إستقاللیة مسألة وھي إلیھا اإلشارة من

ؤثر مسموعة وقوة اإلجتماعیة، العدالة تحقیق في فاعلة قوة تكون أن من رارات، في ت ة وتراقب الق  الدول

 كل تحقق وإذا والمثمر، الجاد بالعمل وھذا المواطنین، ثقة تكسب أن من بد ال العام، الصالح یخدم ما وفق

 فیما الثقافة ھذه تنتقل وقد الناس وتبرعات إعانات على الحصول من المدني المجتمع مؤسسات تمكنت ذلك

ادي دعم تقدیم بإمكانھم والذین األعمال رجال لدى بعد وي م ا ق ة المشكلة أن ،كم دني للمجتمع الحقیقی  الم

ن القوانین ھذه إخراج أي التطبیق، مشكلة ھي وإنما جدواھا عدم أو القوانین قلة لیس ز م ى النظري حی  إل

ھ الجھات كافة إحترام مع والتطبیق، الممارسة حیز ن ل ر م ل غی ذلك تالعب، أو تحای  المجتمع یتحرر وب

ة الضغوطات من المدني ا البیروقراطی ن یجعل م دني المجتمع مؤسسات م ن الم ا وم دفا فعلھ  للمساواة ھ

 ً ا ن ودفاع ة، ع ى والقضاء الدیمقراطی لبیة الظواھر عل ع، تواجھ التي المشاكل وحل الس الي المجتم  وبالت



 الخاتمة                                                                                                      

 165 

دني المجتمع مؤسسات تصبح ر الم ة أكث ات مع مرون ة متطلب ة البیئ ا الخارجی ة تستطیع كم  مواكب

ن ال ذلك كل إن المستجدات، م إذ یتحقق أن یمك خ ل ة القناعة ترس ة واإلرادة الواعی ة والعزیم ة الفعلی  لترقی

   .واإلیدیولوجیة السیاسیة إنتماءاتھ كانت مھما اآلخر

ر بضرورة واعیة القیادات تكون أن من بد فال وعلیھ         دي والعمل التغیی ھ، الج ل وتكون والنزی  المث

 .الدیمقراطیة وترقیة الوطن ترقیة في المساھمة أجل من لآلخرین األعلى

دني المجتمع وإسھام دور مجال في و ة في الم ة التنمی الجزائر المحلی ن ب ة أن نستنتج أن یمك  في العالق

رامج الدولة وفتح األمن رجوع مع خاصة واعد بمستقبل وتنبأ الزجاجة عنق من خرجت ما بعد بدایاتھا  لب

داث من حملتھ وما العربیة البلدان في األخیرة الثورات أن واألكید عمالقة، تنمویة ن ستسرع أح ة م  عملی

اح ر في اإلنفت ر ذات وتكون الجزائ ى إیجابي أث ة عل دني المجتمع عالق ة، الم ذا بالتنمی ال دون وھ ا  إغف م

 .خبرات من الجزائریة للتجربة

د د أجمعت فق ن العدی ى الدراسات م ة أن عل ة التجرب الرغم الجزائری ن ب ا م ة في تعثرھ ق  بدای الطری

ا دھور اإلقتصادي والتراجع والتخریب العنف وحاالت اإلستقرار بحاالت وإمتزاجھ  األمني الوضع وت

 تسعى فھي وسطیة، مرتبة إلى وترقى العربي الوطن مستوى على رائدة تجربة تعد أنھا إال واإلجتماعي،

 ھذا ومعوقات، نقائص من تشوبھا ما رغم األصعدة مختلف في إصالحات عدة إلى إقامة الراھن الوقت في

ا ن یجعل م ة الفرضیة م ذا المركزی ا صحیحة، فرضیة البحث لھ دني المجتمع ساھم فحق  الجزائري الم

  يالتضامن المجال في التطوعي العمل خالل من بالتنمیة بالجمعیات المتعلق شقھ في خاصة
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  : قائمة المراجع 

  :الوثائق الرسمیة /  1

   40، المادة  1989لسنة  الشعبیة ، ،دستورالجزائر الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -

الطابع السیاسي  ذات بالجمعیات ،المتعلق 89/11الشعبیة ، قانون  الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة -

  1989جویلیة  5بتاریخ  27الرسمیة، رقم  ،الجریدة

 56، المادة  1996لشعبیة ، دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة ا -

  30/07/1967 بتاریخ ، 61 عدد الرسمیة، الجریدة الوطني، المیثاق -

  1971 دیسمبر 3 في المؤرخ 79/71 رقم األمر -

  :الكتب /  2

  الكتب باللغة العربیة  -أ

 في ودوره المدني المجتمع ندوة ، والكیفیة الكمیة المؤسسات المدني، المجتمع ،توفیق حسینإبراھیم   -

  1992،  1، ط العربیة الوحدة دراسات مركز ، العربي في الوطن الدیمقراطیة تحقیق

 والنشر للطباعة قباء دار ،العربي الوطن في الدیمقراطي والتحول المدني المجتمع ، الدین سعدإبراھیم  -

  2000،  القاھرة والتوزیع

مركز دراسات :بیروت ( ،1، ط في الوطن العربي، مستقبل المجتمع المدني أحمد شكر الصبیحي  -

  )2000الوحدة العربیة ، 

  )ت .مكتبة لبنان ،د: بیروت ( ، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعیةأحمد زكي بدوي ،  -

  2003الدار الجامعة ،: مصرالتخلف السیاسي و غایات التنمیة السیاسیة  ،  أحمد وھبان ، -

المجلس الوطني للثقافة و الفنون :الكویت ب السیاسیة في العالم الثالث ، األحزا أسامة الغزالي حرب ،  -

 ، سلسلة عالم المعرفة  1978و اآلداب ،

 للمجاھد، الوطني المتحف منشورات ،الجزائر حول وأدبیة تاریخیة ودراسات محاضرات :بركات أنیسة -

  1995 الجزائر،
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، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب بومدین طاشمة ،  -

   2011الجزائر ، 

، من منشورات إتحاد الكتاب  المجتمع المدني و الدولة السیاسیة في الوطن العربيتوفیق المدیني ،  -

  1997العرب ،

مركز دراسات الوحدة : ،بیوت 1ط ،العربي الوطن في الدیمقراطي التغیر آلیات هللا، عبد فؤاد ثناء -

  1997العربیة ،

( ناظم،  حسن.د و صالح حاكم علي.د ، ترجمةللفكرة  النقدي التاریخ المدني المجتمعإھرنبرغ ، جون  -

  ) 2008،  1المنظمة العربیة للترجمة ، ط :بیروت

 للنشر، القصبة دار ،القادر عبد إلى القادر عبد األمیر من الجزائر في والدولة الدین :الراسي جورج- 

   2008،الجزائر

 الدار الزمن، منشورات ،العربي الوطن في الدیمقراطي والتحول المدني المجتمع الجنحاني، حبیب -

  2006،  المغرب البیضاء،

 دیوان المطبوعات حداد، سلیم :ترجمة االجتماع، لعلم النقدي المعجم بوریكو، رنسواف بودون،ریمون  -

  1986، 1الجزائر، طالجامعیة، 

 دیوان :الجزائر، السیاسي االجتماع علم في دراسة والتنمیة السیاسیة القوى الدین، نور زمام،  -

  2007،  الجامعیة المطبوعات

 المجلس وھبة، ربیع ترجمة ،السیاسیة والنظریة السیاسي التفكیر بین المدني المجتمع دیلو، ستیفن، -

  2003للثقافة، القاھرة ،  األعلى 

  1993 ، النشر و للطباعة الھدى دار : الجزائر ، 2 ط ، الجزائري السیاسي النظام ، الشعیر بو سعید  -

 نشأة " الدیمقراطیة تحقیق في ودورو العربي الوطن في المدني المجتمع العلوي، سعد بن سعید   -

  1992.العربیة الوحدة دراسات مركز ، بیروت، 1ط ."الحدیث العربي الفكر في المدني المجتمع وتطور

  1990بیروت، الجدید، الفكر دار ،التاریخیة المادیة عن دفاعا العظم، جالل صادق -
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 : في " الغربیة السیاسیة والممارسة الفكر في والدولة المدني المجتمع " الھرماسي، الباقي عبد -

 العربیة، الوحدة دراسات مركز:بیروت الدیمقراطیة، تحقیق في العربي ودوره الوطن في المدني المجتمع

  1992سبتمبر

  االبعاد المعرفیة و المنھجیة:لتنمیة السیاسیة ، دراسة في علم االجتماع السیاسي عبد الحلیم زیات ، ا -

  2004 ،  الفكر دار :بیروت ،"خلدون إبن مقدمة":خلدون بنإ الرحمان عبد   -

المركز العربي لألبحاث و دراسة : ، بیروت  6، ط  ،المجتمع المدني دراسة نقدیة عزمي بشارة -

  2012السیاسیات ، 

 والنشر للطباعة الحداثة دار ،1 ط سوسیولوجیة، دراسة ،الحدیث الجزائر تاریخ جغلول، القادر عبد -

  1983الجزائر، والتوزیع،

 للنشر، برتقالدار  ،العربي المغرب في المدني المجتمع عن :بذاتھ المجتمع وعي ،حمودي هللا عبد -

  1998، 1البیضاء، المغرب ، ط الدار

 والنشر للطباعة األمین دار القاھرة، ،بالجزائر والتمرد الدیمقراطیة سوسیولوجیا :العیاشي عنصر -

  1999 والتوزیع،

والنشر  للثقافة المدى دار سوریا، ،1 ط ،المدني والمجتمع الدیمقراطي التحول رشید، أحمد الوھاب عبد -

 ،2003   

 والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة ، المؤسسةالعولمة عصر دیمقراطیة مراد، عباس علي، -

  2007،  1بیروت،ط

  1997 بیروت، والنشر، للطباعة الطلیعة دار ،الناقص التحریر الجزائر:حیدوسي غازي -

مكتبة جزیرة : القاھرة ( ، 3ط  تطور المجتمع المدني و أزمة المجتمع العربي ،غازي الصوراني ،  -

  )2010الورد ، 

 للنشر، القصبة دار وآخرون، مسعود حاج .م ترجمة ،الفرانكوفونیة الجزائریة النخبة: برفیلیي غي -

  2007 الجزائر،

  2008الھیئة المصریة العامة للكتاب ،:، القاھرة الموسوعة العربیة للمجتمع المدنيقندیل أماني ،  - 
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مركز دراسات الوحدة : ( ، بیروت  1طمستقبل الدیموقراطیة في الجزائر ، قیرة إسماعیل و أخرون ،  -

  ) 2002العربیة ، 

التغیر و التنمیة  -الثالث العالم في تمعلمجوا السیاسة :السیاسي االجتماع أصول محمد، علي، محمد  -

  1986الجامعیة ،دار المعرفة : یة ر، الجزء الثالث ، اإلسكند - السیاسیة 

 للدراسات الفلسطیني لمركزا ،السیاسیة المشار تعزیز في المدني المجتمع دور علي، الشیخ ناصر، -

  2010الحضارات، وحوار

  2009 الجزائر، األمة، دار ،السیاسیة األحزاب حاروش، الدین نور  -

  :الكتب اللغة االجنبیة  -ب

-  Benoît Frydman «vers un statut de la société civile dans l’ordre 

international» , Droits fondamentaux , l’Université Panthéon-Assas Paris II 

- Adam Ferguson. essai sur lhistoire de la société civile. PUF. leviathan. paris. 
france. 1ere édition. 1992.  
 
- Alexis de Tocqueville De la démocratie en Amérique. tom 02. ENAG Alger. 
2eme ed 1991،p155 
  
- Percy Blehningm، vers une société civile multiculturelle :le rôle du capital 
social et de la citoyennetee. 
 
Bertrand , Badie, le développement Politique., 5 ed, paris (n.p) , 1998,  
 
 

  :و األطروحات  رسائلال/   3

، أطروحة دكتوراه  "الجزائر" سیاسیة - المجتمع المدني و الدولة  دراسة سوسیوالطیب بلوصیف ،   -

، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة و العلوم اإلسالمیة ، قسم علم اإلجتماع ، 

2012/2013 

الجامعة اإلسالمیة غزة ، كلیة ) رسالة ماجستیرالسیاسیة ، دراسات في التنمیة(أمین محمد علي دبور ،-

  .2012 – 2011العلوم السیاسیة ،  التجارة ، قسم اإلقتصاد و
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 - دراسة حالة الجزائر –دور المجتمع المدني في بناء األمن الھویاتي في العالم العربي أوشن سمیة ،   -

  . 2010/ 2009ة الحقوق والعلوم السیاسیة ،، كلی –باتنة  –رسالة ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ،

رسالة ماجستیر ،جامعة دور األحزاب السیاسیة الجزائریة في التنمیة السیاسیة ،  بوعلي حمزة ،   -

  وھران ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

)  1992– 1988(مسألة التنمیة السیاسیة و التجربة الدیموقراطیة في الجزائر   بومدین الطاشمة ، -

رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر ،كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم  ، قسم العلوم السیاسیة و العالقات ،

    2001 – 2000الدولیة ، 

دراسة حالة الجزائر   –دور المجتمع المدني في صنع و تنفیذ و تقییم السیاسة العامة ( بونوة نادیة  -

   2010/  2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : ، جامعة باتنة ) رسالة ماجستیر   -  2009 – 1989

میة السیاسیة  رسالة ماجستیر المجتمع المدني في المغرب العربي و دوره في التن( بیاضي محي الدین ،  -

    2012/  2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : جامعة بسكرة ) 

، جامعة الحاج ) رسالة ماجستیر: التنمیة السیاسیة في الوطن العربي و آفاقھا (حسن بن كادي ، -

  2008-  2007الدولیة ،لخضر ، باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم العلوم السیاسیة و العالقات 
  
أسالیب التغییر السیاسي لدى الحركات اإلسالم السیاسي بین الفكر و  (رائد محمد عبد الفاتح دبعي ، -

،جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس، ) رسالة ماجستیر، ) اإلخوان المسلمون في مصر نموذجا ( الممارسة 

   2012فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ،

دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددیة السیاسیة   رسالة ماجستیر ( ،  سالمي سالف -

  2010/ 2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : جامعة بسكرة ) 

واقع المجتمع المدني في الجزائر دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة شاوش اخوان جھیدة ،  -

عة محمد خیضر بسكرة ، كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، قسم ، أطروحة دكتوراة ،جامأنموذجا 

  2014/2015العلوم اإلجتماعیة ،

إستراتجیة التنمیة السیاسیة دراسة تحلیلیة لمتغیر البیروقراطیة في الجزائر   ( طاشمة بومدین ،  -

   2007/  2006كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم  ، : جامعة الجزائر ) أطروحة دكتوراه  
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دراسة میدانیة لوالیتي : دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر ( عبد السالم عبد الالوي ،  -

/ 2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  : ، جامعة ورقلة ) المسیلة و برج بوعریریج  رسالة ماجستیر 

2011 

تونس   : موقراطیة في دول المغرب العربي مثال إشكالیة التنمیة السیاسیة و الدی( عباش عائشة ،  -

   2008/  2007سیاسیة واإلعالم  ، كلیة العلوم ال: جامعة الجزائر ) رسالة ماجستیر 

الحركة الجمعویة في الجزائر و دورھا في ترقیة طرق الخدمة االجتماعیة في (عبد هللا بوصنوبرة ،-

قسنطینة ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، قسم علم ، جامعة )، أطروحة دكتوراه مجال رعایة الشباب 

  2011/  2010االجتماع ، 

رسالة  ، - دراسة حالة الجزائر–دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسیات البیئیة غنیة ابریر ،  -

  2009/2010،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، -باتنة–ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر 

 رسالة ،المعاصر الفكرالعربي في وتجلیاتھ وتطوره المدني المجتمع مفھوم نشأة حالوة، ، أبو كریم -

  دمشق جامعة واالجتماعیة، الدراسات الفلسفیة قسم اإلنسانیة، والعلوم اآلداب كلیة دكتوراه،

لة رسا  1999 - 1989المجتمع المدني و دوره في التنمیة السیاسیة في الجزائر ( ھشام عبد الكریم ، -

   2006كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم ، مارس : جامعة الجزائر ) ماجستیر 

  

  :المقاالت و المدخالت  / د 

، الصادر بتاریخ  15646الدستور ،العدد،" المعنى و المفھوم "اإلصالح السیاسي أمین المشاقبة  ،  -

06 - 02 – 2011  -http://www.addustour.com/   2014-04-20، تم التصفح  

المشروع القومي و "ورقة مقدمة لندوة (، " ما ھو المجتمع المدني؟ الجزائر نموذجا "العیاشي عنصر، -

  ) . 2000ماي 12 -7، جامعة دمشق ، سوریا ،" المجتمع المدني

، مجلة العلوم اإلنسانیة ، بسكرة "  المجتمع المدني كبدیل سیاسي في الوطن العربي" بلعیور الطاھر ، -

   2006نوفمبر   10، عدد 

 ، 60 / 21 القانون ضوء في تقدیة قراءة الجزائر في للجمعیات القانوني النظام :بوطیب ناصر بن -

  2014العدد العاشر جانفي ،دفاترالسیاسیة والقانون، ورقلة،الجزائر   مجلة
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مجلة علوم ، "مورفولوجیة المجتمع المدني في الجزائر " عبد الرحمان برقوق و جھیدة شاوش ، -

  2012، جوان  02:اإلنسان و المجتمع ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد 

ورقة "( المجتمع المدني و التحول الدیمقراطي في الجزائر"عبد الرحمان برقوق و صونیا العیدي ،  -

،جامعة محمد خیضر "التحول الدیمقراطي في الجزائر :"بحث قدمت في الملتقى الوطني األول حول 

  ) 2004دیسمبر  11- 10بسكرة ،الجزائر ،

 في ،العربي المغرب في اإلیدیولوجیة الھیمنة أجل من والصراع المدني المجتمع :الزغل القادر عبد -

 نظمھا التي الندوة ومناقشات بحوث "الدیمقراطیة تحقیق في ودوره العربي الوطن في المدني المجتمع"

  . العربیة الوحدة دراسات مركز

 مركز ،المجتمع وشروخ الوطنیة الدولة أزمة بین الجزائر في االجتماعیة الحركات :جابي الناصر عبد -

  )ت د(الجزائر، التنمیة،جامعة أجل من االقتصادیة البحوث

 للعمل، الوطني المعھد ،االحتجاجیة الحركة إلى العمالیة الحركة من الجزائر :جابي الناصر عبد -

  2001الجزائر ، 

مجلة الوسیط ، عالقة بین البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع و آفاق ، عبد الناصر جابي ، -

2006 

 إنسانیات مجلة ،وآفاق واقع :الجزائر في الجاریة اإلصالحات ظل في الجمعویة الظاھرة :دراس عمر -

  2001 ، 73 العدد ،)اجتماعیة األنثروبولوجیاوالعلوم في المجلة الجزائریة(

 مجلة ،الوطنیة الھویة على الحفاظ في الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة مساھمةعجالي،  كمال -

  103 ص ، 2001 دیسمبر ،16 قسنطینة،العدد منتوري، جامعة اإلنسانیة، العلوم

 تحقیق في مساھمتھا ومدى تطورھا وطبیعة نشأتھا الجزائر في الجمعویة الحركة بوسنة، محمود -

  . 2002 جوان ، 17 قسنطینة،العدد منتوري، جامعة العلوم اإلنسانیة، مجلة ،والتنمیة األمن

عالقة المجتمع المدني بالدولة و تأثیرھا على العملیة االنتخابیة في الجزائر مباركیة منیر ،  -

  2011عدد خاص أفریل ،،دفاترالسیاسیة والقانون، ورقلة،الجزائر 

جانفي    167، المستقبل العربي ، عدد إشكالیة الدیموقراطیة و المجتمع المدني محمد عابد الجابري ،  –

1993  

 ،"الراھن العربي والواقع المدني المجتمع"الجابري، عابد محمد -

http://hem.bredband.net/b155908/m510.htm  
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  :المالحق 

  دلیل المقابلة /  1

  دلیل المقابلة  

  :معلومات شخصیة    – 1

  

  اإلسم و اللقب  ؟:   1س 

  الجمعیة  ؟المنصب في :  2س 

  سنة تأسیس  الجمعیة ؟ :  3س 

  المھنة األصلیة  ؟ :  4س 

  المستوى التعلیمي  ؟:  5س 

  معلومات  خاصة بالجمعیة  ؟ – 2

 

  ما ھو المیدان الرئیسي الذي تنشط فیھ الجمعیة  ؟ :   6س 

  ما ھي طبیعة البرامج و األنشطة التي تقوم بھا الجمعیة  ؟:  7س 

  الجمعیة برامجھا  ؟كیف تختار :  8س 

  الجمعیات و التنمیة السیاسیة   – 3

 

  ھل ھناك توجھ حزبي أو سیاسي بالجمعیة  ؟ :  9س 

  ھل للجمعیة دور في ترسیخ الھویة الوطنیة و اإلنتماء الوطني و إبراز صفة المواطنة ؟:  10س 

  ما ھو دور التي تلعبھ الجمعیة في عملیة ترقیة الثقافة السیاسیة و نشر الوعي السیاسي ؟ :  11س 

  ھل  للجمعیة دور في التنشئة السیاسیة بإعتبارھا مؤسسة إجتماعیة  ؟ :  12س 

  ھل للجمعیات بصفة عامة دور في صناعة السیاسیات العامة المحلیة وتحقیق التنمیة المحلیة  ؟:  13س 

  ھل  للجمعیة إقتراحات أو برامج یمكن تحویلھا إلى سیاسیات عامة تنمویة  ؟:  14س 

  ما ھو دور الجمعیة في المواعید اإلنتخابیة  ؟:  15س 
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  ھل یعتیر تفعیل و الرفع من المشاركة السیاسیة ھدف من أھداف الجمعیة  ؟ :  16س 

  ما ھو الھدف األساسي من نشاط الجمعیات  ؟ :  17س 

  العالقة بین الجمعیة  و الدولة   – 4

 

  كیف جاءت فكرة تأسیس الجمعیة :  18س 

  ھل قدمت الجمعیة أنشطة مشتركة مع السلطات العمومیة  ؟:  19س 

  ھل تعتقد أن التمویل من طرف الدولة عامال مؤدیا للتبعیة لھا  ؟:  20س 

  معیة ؟ھل تتدخل شخصیات حزبیة أو سیاسیة لتأثیر على قرارات الج:  21س 

  ھل طلبت السلطات العمومیة رأي الجمعیة في مسائل ذات طابع سیاسي ؟:  22س 

  ما رأیك في القانون المسیر و المنظم للجمعیات  ؟ :  23س 

  ؟)  قانون الجمعیات ( ھل تعتقد بضرورة إحداث تغیرات علیھ  :  24س 

  ؟ كیف تقیم طبیعة العالقة بین جمعیتكم و السلطات العمومیة:  25س 

  العوائق و تحدیات التي تواجھ الجمعیات  – 5

 

  ما ھي أھم العوائق التي توجھ العمل الجمعوي سواءا المحلي أو الوطني  ؟ :  26س 

  ما ھي مقترحاتك لتخطى ھذه المشاكل و الصعوبات ؟:  27س 
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  :الجداول / 3

  یوضح مدى توفر الجمعیة على فروع :  03جدول رقم 

 مدى توفر الجمعیات على فروع     العدد   النسبة المئویة  

 نعم      4 33%

 ال    8 67%

 المجموع    12 100%
  

  یوضح مدى كفایة المقر :  04جدول رقم  

 مدى كفایة المقر   العدد    النسبة المئویة 

 كاف   49 82%

 غیر كاف    11 18%

 المجموع   60 100%
  

  یبین كیفیة التفاعل مع أنشطة الجمعیة:  21جدول رقم 

  إیجابي       مقبول عموما    سلبي         مجموع 

60 0 25 35 
100,00% 0 41,67% 58,33% 
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  یوضح كیفیة إختیار الجمعیات لألنشطة :  22جدول رقم 

 المجموع
إقبال الشباب 

 علیھا

سھولة 
تقییمھا 
 المالي

سھولة 
 تمویلھا

ة اإلدارة  موافق
 علیھا

سھولة 
 تنفیذھا

60 16 00 11 11 22 

100% 26% 00% 18,33% 18,33% 36,67 
 

  یبین دور الجمعیات في ترسیخ الھویة الوطنیة :  26جدول رقم 

 نعم    ال       في المناسبات   المجموع   

60 4 8 48 
100% 7% 13% 80% 

  

  یوضح ألیات ترسیخ الھویة الوطنیة من طرف الجمعیات :  27جدول رقم 

  

  یوضح دور الجمعیات في عملیة ترقیة الثقافة السیاسیة :  28جدول 

  
 المجموع 

ال یوجد للجمعیة دور في ترقیة الثقافة 
 السیاسیة

جمعیة لھا دور في ترقیة الثقافة 
 السیاسیة

60 35 25 
100% 58% 42% 

  

  یوضح ھل  للجمعیات دور في التنشئة السیاسیة :  29جدول رقم 

 نعم     ال       في مناسبات     مجموع    

60 0 54 6 

100% 0% 90% 10% 
 

 المجموع   
تنظیم ملتقیات و ندوات  

 إحیاء األیام الوطنیة     التوعیة  والتحسیس وطنیة

52 13 6 33 

100% 25% 12% 63% 



 المالحق 
 

 
 

  یبین  دور الجمعیات في صناعة السیاسیات العامة و التنمیة :  32جدول رقم 

  

  

  یوضح وجود إقتراحات الجمعیات التي یمكن تحویلھا إلى سیاسیات عامة :  33جدول رقم 

  

  

  یوضح دور الجمعیات في المواعید اإلنتخابیة :  35جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 ال دور للجمعیة في المواعید اإلنتخابیة 57 95%

 نعم للجمعیة دور في المواعید اإلنتخابیة 3 5%

 المجموع 60 100%
  

  یبین إذا كانت المشاركة السیاسیة ھدف من أھداف الجمعیة :  36جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 نعم 5 8%

 ال 55 92%

 المجموع 60 100%

 اإلجابات   العدد    النسبة المئویة 
 الجمعیة لھا دور في صناعة سیاسات العامة    9 15%
 الجمعیة ال دور لھا في صناعة السیاسیة العامة  5 8%
 دور كبیر في صناعة سیاسیة العامة  14 23%
 دور صغیر في صناعة السیاسیة العامة   16 27%
 لھا دور فقط في التنمیة المحلیة  13 22%
 بدون إجابة  3 5%
 المجموع    60 100%

 اإلجابات العدد نسبة  المئویة

 نعم 6 10%

 ال 53 88%

 ال أدري 1 2%

 المجموع 60 100%



 المالحق 
 

 
 

  یبین الھدف من نشاط الجمعیات :  38جدول رقم 

 اإلجابات العدد نسبة المئویة
 تغطیة عجز الدولة 0 0%
 مراقبة عمل الدولة 0 0%

 التكامل مع دور الدولة 47 78%
 نقد و مواجھة الدولة 0 0%

 التعبیر عن إنشغاالت المجتمع 13 28%
 المجموع 60 100%

  

  الجمعیات إلى ترخیص یبین ھل تحتاج:  40جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 نعم 53 88%
 ال 7 12%
 المجموع 60 100%

  

  یبین كیفیة الحصول على الترخیص:  41جدول رقم 

 اإلجابات العدد نسبة المئویة
 بسھولة 14 23%
 بصعوبة نسبیة 17 28%
 بصعوبة كبیرة 0 0%

 حسب مواقف الجمعیة 22 37%
 ال 7 12%
 المجموع 60 100%

  

  

  یوضح أنشطة الجمعیات المشتركة مع الدولة :  45جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 نعم 52 87%
 ال 8 13%
 المجموع 60 100%

  



 المالحق 
 

 
 

  یبین عالقة التمویل بتبعیة للدولة :  46جدول رقم 

 اإلجابات العدد نسبة المئویة
 نعم 2 3%

 ال 50 83%
 ال أدري 8 13%
 المجموع 60 100%

  

  یوضح مدى عدالة الدولة في تمویل الجمعیات :  47جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 نعم 41 68%
 ال 7 12%
 ال أدري 12 20%
 المجموع 60 100%

  

  یبین أولویة التمویل :  48جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 األكثر نشاطا 58 97%
 المقربین سیاسیا 2 3%
 المقربین جھویا 0 0%

 المجموع 60 100%
  

  یوضح رأي الجمعیات في قانون الجمعیات :  51جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 جید 12 20%

 مقبول 45 75%

 سيء 2 3%

 ال أدري 1 2%

 المجموع 60 100%
  



 المالحق 
 

 
 

  یبین إمكانیة تغییر قانون الجمعیات :  52جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 نعم 33 55%

 ال 21 35%

 ال أدري 6 10%

 المجموع 60 100%
  

  یوضح طبیعة العالقة بین الجمعیات و الدولة :  53جدول رقم 

  

  

  

  

  

  یبین الجھات الحكومیة التي تنسق معھا الجمعیات :  54جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 مدیریة الثقافة 3 27%

 مدیریة الشباب و الریاضة 2 18%
 مدیریة شؤون الدینیة 2 18%
 مدیریة النشاط اإلجتماعي 1 9%

 مدیریة البیئة 3 27%
 مدیریة السیاحة 1 9%

 مدیریة التربیة و التعلیم 1 9%

 المجموع 11 100%
  

 

 

 اإلجابات العدد النسبة  المئویة

 عالقة شراكة  وتكامل 47 78%

 عالقة معونات فقط 11 18%

 عالقة صراع و مواجھة 1 2%

 عالقة سیطرة و تبعیة 1 2%

 المجموع 60 100%



 المالحق 
 

 
 

  یبین طبیعة العالقة بین مختلف الجمعیات :  55جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 جیدة 13 22%

 عادیة 30 50%

 تعاونیة 17 28%

 المجموع 60 100%
  

  یوضح نوع اإلتصاالت بین الجمعیات :  57جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة  المئویة

 طلب إستشارات 7 12%

 طلب مساعادات مادیة و بشریة 4 7%

 تبادل خبرات ومعلومات 42 70%

 دورات تدریبیة مشتركة 2 3%

 إجراء بحوث مشتركة 0 0%

 المجموع 60 100%
  

  

  

  یبین أھمیة التنسیق بین مختلف الجمعیات :  60جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 تعارف بین الجمعیات المتشابھة 38 63%

 تحقیق التكامل في األھداف و والوسائل 8 13%

 تقدیم صورة جیدة عن العمل الجمعوي 12 20%
 قدرة أكبر على جذب المتطوعین 2 3%

 المجموع 60 100%



 المالحق 
 

 
 

  یوضح أسباب عدم التنسیق بین الجمعیات :  61جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 صراعات الشخصیة 37 62%
 رغبة في العمل الفردي 12 20%

12% 7 
التنافس على أموال 

 الدعم

 التنافس اإلیدیولوجي 2 3%
 المجموع 60 100%

  

  یوضح معوقات العمل الجمعوي المشترك :  62جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 الصراعات الشخصیة 24 40%

 رغبة في العمل الفردي 12 20%
 تنافس على أموال الدعم الحكومي 9 15%
 ضعف التكوین الجمعوي 6 10%
 قلة النمخرطین و دعم المالي 9 15%

 المجموع 60 100%
  

  

  یبین نوعیة الجمعیات المنسقة فیما بینھا :  63جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 الجمعیات ثقافیة 5 36%
 الجمعیات الصحیة 1 7%

 الجمعیات السیاحیة 2 14%
 الجمعیات ریاضیة 1 7%
 الجمعیات خیریة 1 7%
 الجمعیات دینیة 1 7%
 الجمعیات تربویة 1 7%

 بیئیةالجمعیات  2 14%
 المجموع 14 100%

  

  



 المالحق 
 

 
 

  أھم مشاكل التي تواجھ الجمعیات :  64جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 نقص المنخرطین 16 21%
 نقص التمویل 39 50%
 ضعف التكوین الجمعوي 11 14%
 المقرات 9 12%
 عدم التنسیق بین الجمعیات 3 4%

 المجموع 78 100%
  

  

  

  أھم معوقات الجمعیات المحلیة و الوطنیة :  66جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 نقص التمویل 33 40%
 مشكلة المقرات 29 35%
 ضعف التكوین  الجمعوي 4 5%
 عدم وجود تنسیق بین الجمعیات 4 5%
 صراعات الشخصیة 5 6%
 عزوف المواطنین عن العمل الجمعوي 7 9%

 المجموع 82 100%
  

  

  

  یوضح أھم مقترحات حل مشاكل التي تواجھھا الجمعیات :  67جدول رقم 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة
 تكوین و تدریب في المجال الجمعوي 16 21%
 بناء مقرات دائمة 27 35%
 توفیر الدعم  المالي 24 31%
 التنسیق  بین مختلف  الجمعیات 2 3%

 الجمعويالتحسیس بالعمل  8 10%
 المجموع 77 100%
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  یوضح التقییم العام للجمعیات من حیث تحقیق أھدافھا :  68جدول رقم 

  

  

  

  

 

 

 

  یوضح ألیات تفعیل التنمیة السیاسیة من طرف الجمعیات :  69جدول رقم 

 اإلجابات العدد المئویةالنسبة 
 نشر الوعي السیاسي 13 20%
 ترسیخ الروح الوطنیة 6 9%
 تشجیع العمل السیاسي 4 6%

 تشجیع على المشاركة السیاسیة الفعالة 21 32%

 تبني القیم الدیمقراطیة 15 23%
 ترسیخ الثقافة السیاسیة لدى الشبان 6 9%

 المجموع 65 100%
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 اإلجابات العدد النسبة المئویة

 حسن 13 22%

 مقبول 20 33%

 جید 27 45%

 المجموع 60 100%
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 " Résumé :   
Le terme de la société civile l’un des concepts principaux les plus négociés actuellement des concepts 
politiques et sociaux, et par conséquent, cette étude met en évidence la société civile en termes de concept 
problématique et le développement à travers différentes périodes historiques et l'analyse des écoles 
théoriques et idéologiques  les plus concernées  ainsi que l'étendue de la notion appropriée de la réalité 
arabe en général et la réalité algérienne en particulier, où l'étude a porté sur la réalité de la société civile 
algérienne et son développement historique sur la scène politique et sociale vécue par l'Algérie et sa 
relation avec le développement, en particulier  le développement politique important dans la réalisation de 
la démocratie.  
L’étude a également cherché à dépeindre la nature qui caractérise la relation entre l'Etat et la société civile 
en Algérie et en essayant de faire la distinction entre  la société moderne et traditionnelle. 
L étude détermine les éléments de base nécessaires au développement de la société dans les différents 
domaines ; politique, économique, social et culturel. 
 Mots clés : société civil  , développement politique ,  
Abstract : 
 The civil society is considered to be one of the most talked-about concepts lately among variable 
political and social concepts, therefore, the theme of this study is to shed light on the civil society first as a 
concept, and later on to its progress and evolvement through different historical phases, in addition to 
analyzing the studies of the most important intellectual and theoretical schools that had shown interest in 
the subject, also to measure up the extent of the convenience of this concept in relation to the Arab reality 
in general and the Algerian reality in specific, in which this study have focused her attention on the reality 
of the Algerian civil society and its historical progress across the political and social stages that Algeria has 
been through, and also its relation to the development, especially the political development as an 
important pillar in realizing democracy. Moreover, this study sought to portray and describe the features of 
the relationship between the civil society and the state in Algeria, and attempted to distinguish between 
modernity and traditions related to the civil society. 

       Furthermore, in this study we have enumerated the important basics and fundamentals of the 
execution of the civil society in Algeria from all aspects such as; legal, political, economic and social basics 
as well as cultural ideologies, also we have stipulated the most important mechanisms which were helpful 
to the civil society in realizing the political development. 

       Thus, this study has taken “SAIDA” as its research sample in an attempt to discover the true reality of 
the civil society and its role in realizing development generally and the political development specifically. 

Key words :civil society , political development ,   

: صالملخ  
اإلجتماعیة، و ال حالیا من المفاھیم السیاسیة ويعد مفھوم المجتمع المدني  من أبرز المفاھیم و المصطلحات األكثر تداو

علیه فإن ھذه الدراسة تسلط الضوء على المجتمع المدني  من ناحیة إشكالیة المفھوم و تطوره عبر المراحل التاريخیة 
حلیل دراسات أبرز المدارس الفكرية و النظرية المھتمة به ، وكذا مدى مالئمة المفھوم للواقع العربي بصفة المختلفة و ت

عامة و الواقع  الجزائري  بصفة خاصة ، حیث ركزت الدراسة على واقع المجتمع المدني الجزائري و تطوره التاريخي عبر 
ر و عالقته بالتنمیة و خاصة التنمیة السیاسیة  كمرتكز ھام في المراحل السیاسیة و اإلجتماعیة التي مرت بھا الجزائ

تحقیق الديمقراطیة ،كما سعت الدراسة إلى تصوير الطابع التي تتصف به العالقة بین المجتمع المدني و الدولة في 
أخرى بما يمثله  الجزائر و محاولة التمییز بین المجتمع المدني من جھة بما يمثله من حداثة و المجتمع األھلي من جھة

  .من التقالید

كما عددنا في ھذه الدراسة  األبرز أسس تفعیل المجتمع المدني في الجزائر من كافة الجوانب من أسس قانونیة و 
سیاسیة و إقتصادية و إجتماعیة إضافة إلى اإليديولوجیة الثقافیة ، وحددنا أھم المیكنزمات المساعدة للمجتمع المدني 

   .السیاسیة في تحقیق التنمیة

و أخذت الدراسة والية سعیدة في جانبھا المیداني كعینة بحثیة في محاولة معرفة الواقع الحقیقي للمجتمع المدني و 
   دوره في تحقیق التنمیة عامة و التنمیة السیاسیة خاصة

 
  المجتمع المدني ، التنمیة السیاسیة ، الحركة الجمعوية: الكلمات المفتاحیة 


