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دور المجتمع المدني في تفعيل التنمية المحلية في  
 2012-1990الجزائر : 

 2015-2014السنة الجامعية:



 شكر و تقدٌر

حمد هلل على عظٌم فضله و كثٌر عطاه و له نسجد سجود الحامدٌن ال

 الشاكرٌن ألن و فقنا إلتمام هذا العمل.

من الحدٌث النبوي الشرٌف " ال ٌشكر هللا من ال ٌشكر الناس " طالقانا  

 نتوجه بشكرنا الجزٌل و عرفاننا الخالص إلى كل أولئك الذٌن علمونا 

أساتذتنا جزاهم هللا كل  الدراسً،و صبروا فً تعلٌمنا طوال مشوارنا 

خٌر . و فً هذا المقام نتقدم بالشكر و التقدٌر إلى األستاذة الفاضلة سالمً 

 سالف ، على قبولها اإلشراف على هذه المذكرة ، فلها منا أصدق

. االحترامو أسمى عبارات التقدٌر و    

ب أو من بعٌد فً إنجاز هذه المذكرة.كما نشكر كل من ساهم من قرٌ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلهداء

ى أعز الناس ، الوالدٌن الكرٌمٌن: أهدي هذا العمل إلى آنوار دربً إل

 أمً و أبً

 أمً الغالٌة رمز الحنان و التضحٌة

 أبً الذي منحنً الرعاٌة و األمان.

بذاله من جهد لما اعترافتعبٌرا عن حبً العمٌق لهما ، و شهادة   

هللا عمرهما. أطالو سهر لحسن رعاٌتً و تربٌتً    

األحباء أخوتًإلى   

 إلى كل أصدقائً و صدٌقاتً

ذكرٌات  أحلىإلى من عشت معهم   

 إلى كل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد فً إنجاز هذه المذكرة

 أهدي ثمرة جهدي .
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 اإلهداء
 

الجهد:أهدي هذا العمل وثمرة هذا   

دربً أنوارمن عمٌق قلبً إلى   

مصابٌح قلبً إلى  

مكامن حبً إلى  

وأبً أمًإلى اعز الناس الوالدٌن الكرٌمٌن:  

الغالٌة منبع العطاء والحنان ورمز التضحٌة التً أحً لها  أمً

 وأعٌش من أجلها حفظها هللا لنا وأطال فً عمرها.

حفظه هللا  واألمانالرعاٌة إلى أبً قدوتً فً الحٌاة الذي منحنً 

 ورزقه دوام الصحة والعافٌة.

إخوانً وأخواتً وأخص بالذكر أختً الصغٌرة الغالٌة ووردة  لىإ

العمل. احٌاتً التً وقفت معً وساندتنً طول إنجازي لهذ  

والعطاء ومن قاسمنً هموم إنجاز هذا  االحترام إلى رمز المحبة و

شرٌك العمل وصبر معً طول مشواري الدراسً، زوجً و

 حٌاتً"طاهر".

إلى جمٌع  االكتكوتة أمٌلٌ ابنتًبرعومة حٌاتً ونور عٌنً،  لىإ

 األقارب الكرام

 ذهبٌة



 



 ملخص:
تناولنا في ىذه الدراسة موضوع المجتمع المدني ودوره في تجسيد التنمية المحمية، حيث يعتبر 

المجتمع المدني مجموعة من التنظيمات التي تعمل مستقمة عن سمطة الدول وتتسم بالطوعية، أما التنمية 

اس. كما سعينا في المحمية فيي عممية تيدف إلى تكوين الوظائف الجيدة وتحسن نوعية الحياة لعموم الن

ىذه الدراسة إلى تحديد وتبيان العالقة بينيما ) المجتمع المدني والتنمية المحمية( إذ يعد المجتمع المدني 

إال أحد أىم الركائز التي تساىم في ترشيد العممية التنموية كونو يشكل حمقة وصل بين المجتمع والدولة. 

ة من التحديات التي تواجو المجتمع المدني وتقمص من أن ىذه الدراسة سمحت لنا بالوقوف عمى مجموع

 درجة فعاليتو في أداء وظائفو.

 



 خطة الدراسة:
 مقدمة

 للدراسة. نظريالفصل األول: اإلطار ال

 المبحث األول: مفهوم المجتمع المدني وخصائصه

 المطلب األول: تعريف المجتمع المدني.

 المطلب الثاني: نشأة المجتمع المدني.

 المطلب الثالث: خصائص المجتمع المدني.

 المطلب الرابع: وظائف المجتمع المدني.

 المحلية. ةالثاني: مفهوم التنميالمبحث 

 المطلب األول: مفهوم التنمية والمفاهيم المتشابهة.

 المطلب الثاني: مفهوم التنمية المحلية.

 الفصل الثاني: واقع المجتمع المدني والتنمية المحلية في الجزائر.

 المبحث األول: السيرورة التاريخية للمجتمع المدني الجزائري.

 .راالستعماجتمع المدني أثناء المطلب األول: الم

 .االستقاللالمطلب الثاني: المجتمع المدني بعد 

 المطلب الثالث: مرحلة التعددية السياسية

 المبحث الثاني: التنمية المحلية في الجزائر.

 المطلب األول: تعريف وأسس التنمية المحلية في الجزائر.

 السياسة التنموية المحلية في الجزائر. رالمطلب الثاني: محاو 

 التنمية المحلية في الجزائر.وآفاق المطلب الثالث: واقع 



 المبحث الثالث: عالقة المجتمع المدني بالتنمية المحلية في الجزائر 

 المجتمع المدني في ترسيخ التنمية المحلية.ة المطلب األول: أهمي

 والتنمية المحلية. المطلب الثاني: المجتمع المدني الجزائري

 الفصل الثالث: معوقات المجتمع المدني الجزائري وآليات تفعيله لتجسيد التنمية المحلية.

 المبحث األول: معوقات البيئة الخارجية.

 المطلب الثاني: معوقات البيئة الداخلية.

 المبحث الثاني: آليات تفعيل المجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر.

 : أسس المجتمع المدني.األولالمطلب 

 تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر. آلياتالمطلب الثاني: 

 خاتمة.
 



 

 مقدمة
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و أصبح االىتمام الشعبي و الدولي بالمجتمع المدني ،  تزايدشيد العالم منذ بداية التسعينيات 

الحديث عنو في مختمف الفعاليات، إذا يعتبر أداة تساعد عمى إبراز نشاطات األفراد و تمكينيم في 

 .المجال العام بعيدا عن مؤسسات الدولة 

ظير مفيوم المجتمع المدني في الجزائر مع التحوالت السياسية و االجتماعية و االقتصادية التي 

إلى  االشتراكيمن النيج  االنتقال فيمى ىذه التحوالت جو تتسنوات.يعيشيا المجتمع الجزائري منذ عدة 

دورا في دخول  الخارجية لمضغوطاتالنيج الرأسمالي الذي يقوم عمى تقميص دور الدولة ، كما كان 

 أمام فتحت األبواب إصالحاتالتغيير والتحول في تطبيق  الجزائر في الحركية العالمية ، حيث بدأ

المجتمع المدني، بعد عقود من سيطرة الدولة واحتكارىا لكل جيود التنمية، حيث لم تترك الفرصة 

سمبا عمى بعض الفئات  أثرتلدولة التي قامت بيا ا اإلصالحاتلممبادرات الفردية في عممية التنمية، لكن 

تصنيف  إلىاالجتماعية بسبب تدني المستوى المعيشي ليا وظيور عدة ظواىر اجتماعية ، ما أدى 

استخدام  إلىالمتحدة لمتنمية البشرية، ما أدى  األممحسب تقارير برنامج  األخيرةمراتب الالجزائر في 

تفعيميا،  ىإلالتي ظيرت في الخطاب الرسمي والدعوة  األخرىيوم المجتمع المدني وغيره من المفاىيم فم

لمشاركة المجتمع في الشؤون العامة. ولقد أصبح لممجتمع المدني دورا ضروريا في  األساسيةكونو القاعدة 

جميع النواحي، حيث يساعد عمى تكريس الديمقراطية كما يبرز دوره في كونو يساىم في  فيتقدم الشعوب 

إذ اىتمت بو  جانب كل من القطاع العام والقطاع الخاص. إلىقطاعا ثالثا  يعدث دفع وتيرة النمو، حي

تحميل دور  إلىىذه الدراسة التي تيدف  تأتي اإلطارالجزائر كونو يدعم الدولة في دورىا التنموي وفي ىذا 

زائر في أىم ما قامت بو الج إليالمجتمع المدني في تفعيل التنمية المحمية في الجزائر، حيث سنتطرق 

 مجال التنمية.
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 أهمية الدراسة:

لقد أخذ موضوع المجتمع المدني وعالقتو بالتنمية المحمية حيزا معتبرا من اىتمام الباحثين والدارسين في 

عمى  األولىمجاالت متعددة ولعل المتمعن في الموضوع المعالج في ىذه الدراسة ، يقف منذ الوىمة 

تبيان دور فواعل المجتمع المدني في دفع عجمة التنمية المحمية  ىإلالعممية لو، حيث أنيا تيدف  األىمية

ير الشؤون يأن ىذه الدراسة تسعى لمعرفة دور المجتمع المدني في تس إلي باإلضافةالجزائر،  في بالدنا

والذي يفتح الباب لتقييم االجتماعية واالقتصادية والثقافية لممجتمع من خالل منظور السياسات العامة، 

الشراكة بين المجتمع المدني والدولة، إلى جانب أن ىذه الدراسة تسمح بفتح النقاش حول واقع المجتمع 

 المدني محميا.

 أهداف الدراسة:

 روابط بين المجتمع المدني والتنمية المحمية، ومدى مساىمتو في تحقيقيا. إيجادمحاولة  -

 ية المحمية في الجزائر.واقع التنم ىإلمحاولة التطرق  -

 المحمية. دةارشلمالبحث في موضوع التنمية التي تعتبر ىدفا  -

 البحث في واقع التنمية المحمية في الجزائر. -

 :الدراسة اختيار موضوع أسباب

بالدراسات  األمرخاصة إذا تعمق  األخرتجعمو يفضل موضوعا عن  األسبابتحيط بالباحث جممة من 

 الموضوعية والذاتية التي يمكن تحديدىا عمى النحو التالي: األسباب، لكن ال تخرج كميا عن األكاديمية

 

 

 



 
 

 ج
 

 الدوافع الذاتية:

 إثراء المكتبة الجامعية ومنو إفادة طمبة القانون والعموم السياسية.مساىمة ىذه المذكرة في  -

 .بموضوع المجتمع المدني والتنمية المحمية االىتمامالرغبة في  -

 ىذا الموضوع يندرج ضمن التخصص المدروس )اإلدارة المحمية(كون  -

 ميوالت شخصية ليذا الموضوع. -

 الرغبة في معرفة العالقة بين المجتمع المدني و التنمية المحمية. -

 الدوافع الموضوعية:

إلى جانب الدوافع الذاتية ىناك أخرى موضوعية تمثمت في أىمية موضوع بحثنا التي تعتبر 

 و تحميل دور المجتمع المدني و مساىمتو في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع .محاولة لعرض 

واقع المجتمع المدني في الجزائر من خالل عدة مؤشرات و نطاق مكاني  استعراضو ىذا عن طريق 

محدد، يتمثل أساسا في معرفة نقاط قوة أو ضعف منظماتو عمى المستوى المحمي . و كذلك ضرورة 

عل أخرى إلى جانب الدولة في تسيير الجماعات المحمية و السعي إلى تفعيل التنمية المحمية إشراك فوا

 فييا  كالمجتمع المدني.

 إشكالية الدراسة: 

برز مصطمح المجتمع المدني و ظيرت  ،9989منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر سنة 

ىذه حيث باتت  شكاليا،أالتنمية في جميع  تحقيقتعمل عمى العديد من الجمعيات و التنظيمات التي 

، وىدفو األساسي تحقيق التنمية المحمية حيث المدنيمن المواضيع الميمة التي ييتم بيا المجتمع  األخيرة 

 أصبح ىذا المفيوم من القضايا التي تشغل الباحثين و المسؤولين اليوم.

 المحمية.مع المدني و التنمية و ىذا ما نحاول تحديده من خالل تبيان العالقة بين المجت
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 :  ومن ىنا نطرح اإلشكالية التالية

 ؟في الجزائرإلى أي مدى  يساهم المجتمع المدني في تفعيل التنمية المحمية 

 و تحت ىذه اإلشكالية الرئيسة تندرج األسئمة الفرعية التالية : 

 ما المقصود بالمجتمع المدني و التنمية المحمية ؟ 

 العالقة بينيما ؟ما تتجمى يو ف

 ما ىو واقع المجتمع المدني في الجزائر ؟ -

 ىل تساىم منظمات المجتمع المدني في تفعيل التنمية المحمية في الجزائر ؟ -

 ىي أىم المشاكل التي تعيق عمل المجتمع المدني ؟ ما -

: لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية المطروحة و التساؤالت الفرعية نطرح الفرضيات الجزئية  فرضيات الدراسة

  :التالية

 عالية المجتمع المدني ، كمما أدى ذلك إلى تحقيق التنمية المحمية في الجزائر فما زادت مك -9

 الجزائر.كمما ساىم بشكل فعمي في تحقيق التنمية المحمية في  مستقال،كمما كان المجتمع المدني  -2

 البالد.االقتصادي في  تحسناليرتبط تحقيق المجتمع المدني لمتنمية المحمية بالتطور و  -3

 منهجية الدراسة : 

خطوات البحث العممي القائمة عمى توظيف مناىج البحث، والتي  إتباعلإلجابة عن إشكالية البحث، يجب 

ومن أجل  يتم اختيارىا عمى أساس األىداف الموضوعية لمبحث وطبيعة الموضوع واليدف المرجو منو،

  قدر المستطاع تم االعتماد عمى المناىج و اإلقترابات التالية:اسة شاممة ووافية ر أن تكون الد

 من بين مناىج البحث العممي، وىو الطريقة التاريخية التي تعمل عمى تحميل  يعتبر: المنهج التاريخي

وتفسير الحوادث التاريخية الماضية، كأساس لفيم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عميو المستقبل. 

أن فبواسطتو يفيم التاريخ ويعاد بناء الحدث، وعن طريق تأمل تاريخ البشرية، استطاع الفكر اإلنساني 
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يبمور منيجا تاريخيا سمح لو باستيعاب ماضيو وتوظيفو لفيم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وعميو فإن 

االستئناس بيذا المنيج يساعد عمى اإللمام بمسار منظمات المجتمع المدني في الجزائر من منطمق أن 

  دراسة الحاضر وفيمو ال يتم إال من خالل فيم الماضي واستيعابو.

  عمى ىذا المنيج في وصف تحميل تأثير منظمات المجتمع المدني  االعتمادتم : التحميمي صفيالمنهج الو

 بالتنمية المحمية في الجزائر، ودراسة مساىمتو )المجتمع المدني( في تحقيقيا )التنمية المحمية(.

 دراك خفاياىا ومعرفة  منهج دراسة الحالة : الذي يقتضى التعمق في دراسة الوحدة بغية اإلحاطة بيا وا 

براز االرتباطات بين أجزاء الوحدة، والوحدة في ىذه الدراسة ىي الدولة  العوامل المؤثرة في تمك الوحدة، وا 

 الجزائرية متناولين المجتمع المدني فييا ودوره في تحقيق التنمية المحمية.

ات المستخدمة في حقل العموم السياسية والمالئمة إلشكالية ببعض االقتراتوظيف عة الدراسة اقتضت طبي

 البحث وىي: 

   إذ يفيدنا ىذا االقتراب في تحديد طبيعة التفاعالت بين مكونات النسق السياسي، ومدى قياالقتراب النس :

السياسية وتنظيمات المجتمع المدني استجابة النظام لممدخالت السياسية الداخمية بما في ذلك األحزاب 

 ومختمف الفاعمين السياسيين.

 الذي يساعد عمى إبراز األدوار الوظيفية لعناصر التنمية المحمية ومنيا تنظيمات  االقتراب الوظيفي

 المجتمع المدني، وكذا يساىم في تحديد العالقات بين مختمف الفاعمين االجتماعيين و االقتصاديين.

  لشرح التأثير المتبادل المفتوح بين الدولة والمجتمع ذلك أن الترتيبات المؤسسية تؤثر  :سسياالقتراب المؤ

في الصراع بين فاعمي الدولة والمجتمع، حيث أن تمك الترتيبات توجد في المساحات التي تتصارع فييا 

سيط بين المؤسسات سوف تكون و  إنقوى المجتمع إلى جانب إيجاد الشروط والموارد المتاحة، كما 

المؤسسي يرى أن السياسة ىي ناتج  االقتراب فإنقدرات فاعمي الدولة والمجتمع وعموما  مصالح و
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المؤسسات التي تستطيع أن تؤثر بشكل كبير في العممية السياسية إال انو ينبغي أخذ دور األفراد وقيميم 

 .االعتبارعين بلممؤسسة  واالجتماعيوكذلك السياق الثقافي 

 واتجاىاتعمى مستويات  انعكاسياى د: لتحديد طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم وماالتصالي االقتراب 

 أداء المجتمع المدني من خالل قضية تجسيد التنمية المحمية.

 : حدود الدراسة -

التي  الشعبية،: تتناول الدراسة كحيز مكاني دولة. الجميورية الجزائرية الديمقراطية كانيةالحدود الم -

فريقيا، يحدىا شماال البحر  2كم 283898742تتربع عمى مساحة  ، اكبر دولة من حيث المساحة عربيا وا 

التشاد، ومن الغرب  األبيض المتوسط ومن الشرق دولتي تونس وليبيا، ومن الجنوب دولة مالي، النيجر و

ن نسمة حسب إحصائيات مميو  3985المممكة المغربية والجميورية الصحراوية، بتعداد سكاني قدره 

 ، حيث يتم إبراز المجتمع المدني كمتغير البد منو لكل عممية تنموية.2295

، كون ىذه الفترة عرفت 2292إلى غاية سنة  9992: أما زمنيا فتمتد الدراسة منذ الحدود الزمنية -

و باالتالي دخمت الجزائر مرحمة حديثة وظيور ما يعرف بالمجتمع  9989منذ إقرار دستور  اانفتاحا سياسي

 .المدني

 :أدبيات الدراسة

لمدراسات السابقة ىو تحديد اإلشكالية المدروسة، وأدوات التحميل والنتائج المتوصل  األساسيإن اليدف 

اإلشكالية المطروحة من قبل الباحثين الذين كانت ليم األسبقية في معالجة مواضيع عمى شاكمة إلييا 

 لمدراسة والتحميل في ىذا السياق، ومن أبرز ىذه الدراسات:

دراسة الباحثة حدة بوالفة، في مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجستير في السياسات العامة والحكومات  -9

فييا موضوع: واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة االستعمارية تناولت  ،2299المقارنة لسنة 



 
 

 ز
 

بعد االستقالل، والتي قامت بإبراز الفائدة الفعمية التي يمكن أن تنجم من العودة لمتاريخ في تحميل و 

التحول االجتماعي والسياسي والمدني في المجتمع الجزائري المعاصر، ورصدت ىذه الدراسة األدوات 

 المختمفة لممجتمع المدني من خالل مراحل تاريخية المختمفة.

 .2299-2292دراسة الباحث خنفري خيضر، في أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية لسنة   -2

المحمية في الجزائر واقع وأفاق، توصل فييا إلى نتائج ىامة لتحقيق  درس فييا موضوع: تمويل التنمية

عتباركل التنمية المحمية، فال يمكن أن تتحسن إال بتوفر عنصر التمويل لذلك تطرق ليذا العنصر با

المالية المتاحة والتي يمكن توفيرىا من مصادر مختمفة لتمويل التنمية المحمية عمى مستوى الموارد 

الوحدات المحمية بالصورة التي تحقق أكبر المعامالت لتمك التنمية عبر الزمن وتعظم استقاللية 

  الجماعات المحمية عن الحكومة المركزية.

اب التنمية المحمية، والذي من خاللو عالج جوانب التنمية اإلدارية دراسة األستاذ أحمد رشيد في كت -3

 خاصة في الدول النامية.والمحمية بصفة 

دراسة الدكتور ناجي عبد النور، بعنوان "النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية  -4

ل النظام السياسي في جامعة قالمة، يعالج في دراستو ىذه إشكالية إنتقا 2226السياسية، لسنة 

الجزائري من األحادية الحزبية إلى التعددية السياسية، فيتعرض فيو إلى طبيعة النظام السياسي قبل 

التحول "الحزب، الجيش، الرئاسة" ثم إلى األزمات السياسية" أزمة الشرعية، أزمة المشاركة السياسية" 

عممية التحول، ومن أىم مظاىر ىذا التحول كالعوامل المؤثرة عمى  واالقتصادية االجتماعيةواألزمات 

، والسياسة )التعددية الحزبية( االنتخابات، التعددية اإلعالمية 9989كدستور اإلصالحات الدستورية 

 والمجتمع المدني  

 



 
 

 ح
 

 : هيكمة الدراسة

تم االعتماد عمى خطة تتكون من ثالثة فصول، تسبقيا مقدمة وتنتيي  المطروحة،لمعالجة اإلشكالية 

 بخاتمة.

خصصناه لإلطار النظري لكل من المجتمع المدني والتنمية المحمية، وتم تقسيمو  :الفصل األول

إلى مبحثين، تناول المبحث األول مفيوم المجتمع المدني، حيث تعرضنا فيو لمتطور التاريخي ليذا األخير 

ن خالل التعرض لنشأتيا، ووظائفو وخصائصو، بينما تناول المبحث الثاني موضوع التنمية المحمية، م

 مجاالتيا، شروطيا، إضافة إلى أىدافيا .

األخر  وفقد خصصناه لواقع المجتمع المدني في الجزائر، حيث تم تقسيمو ى :الفصل الثاني أما

يرورة التاريخية لممجتمع المدني في الجزائر، أما إلى ثالثة مباحث. تطرقنا في المبحث األول منو إلى الس  

الثاني فقد تم تخصيصو لمتنمية المحمية في الجزائر. أما المبحث الثالث واألخير فقد خصص المبحث 

 بين كل من المجتمع المدني والتنمية المحمية. ةان العالقيلتب

واألخير فقد تناول المبحث األول منو معوقات المجتمع المدني أما في  :أما الفصل الثالث 

  ع المدني لتجسيد التنمية المحمية في الجزائرالمجتم تفعيل آلياتالمبحث الثاني 

 دراستنا عبارة عن خالصة واستنتاجات كانت خاتمة

 



 

 الفصل األول:
ي للدراسةلنظر اإلطار ا  

 



 تمهيد

يعد مفيوم المجتمع المدني من المفاىيم التي القت اىتمام العديد من المفكرين والباحثين رغم 

نو جزء أاختالف اتجاىاتيم وغايتيم. وقد نظر إلى المجتمع المدني بكثير من التفاؤل والتشجيع عمى 

من كل محاولة لإلصالح والتنمية والنيوض بالمجتمعات. كون دور المجتمع المدني في التنمية  أساسي

بيا )التنمية( بمختمف أشكاليا وميادينيا ولقد أكد العديد من المفكرين عمى العالقة  وغ األىمية الرتباطالب

جتمع المدني محور العممية التنموية التكاممية وعالقة التأثر والتأثير لكال المفيومين. وعميو تعتبر تنمية الم

ل توفر البيئة الديمقراطية التي تساىم في فتح المجال أمام المشاركة المجتمعية ونظرا لألىمية ظوذلك في 

الكبيرة التي يساىم بيا المجتمع المدني في التنمية خاصة في بعدىا المحمي قسمت ىذه الدراسة في 

المبحث األول تعريف المجتمع المدني، نشأتو، خصائصو فصميا األول إلى مبحثين، إذ يتناول 

أما المبحث الثاني فسيتطرق إلى التنمية المحمية، من خالل تعريفيا والتطرق إلى بعض المفاىيم ووظائفو.

 ومجاالتيا. أىدافياالمشابية ليا وكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول: مفهوم المجتمع المدني وخصائصه

تطور وتبمور عمى يد العديد من الباحثين  واحدة، إنمامفيوم المجتمع المدني لم يتطور دفعة  إن

المختمفة في ىذا الحقل. لذا سنتطرق في ىذا المبحث إلى التعريف  إسياماتيموالمفكرين، من خالل 

المفيوم في الدراسات لى إشكالية تأصيل ىذا إثم نتجو بعد ذلك  ىبالمجتمع المدني وتطوره في الفكر العرب

 العربية المعاصرة كما سيتم التطرق إلى ذكر أىم خصائص المجتمع المدني.

 المطمب األول: تعريف المجتمع المدني

 تعريف المجتمع المدني  -1

 sociétéتجدر اإلشارة بداية إلى أن مصطمح المجتمع المدني مصطمح يمفظ بالغة الفرنسية   

civil    فتعني كممةsociété  مجتمع، أما كممةcivil  فتعني المواطن وليست مشتقة من كممة

civilisation 1كما ىو شائع . 

 ويطمق مجازا عمى مجموعة من  االجتماع"مكان  أنو:يعرفو القاموس الجديد لمطالب عل  :مجتمع

 الناس خاضعين لقوانين عامة مثل: المجتمع القومي والمجتمع اإلنساني.

 2ىو الحضري المنتسب إلى المدينة مدني. 

 المجتمع المدني والمفاهيم المتشابهة

 التميز بين المجتمع المدني والمجتمع األهمي*

ل ولكنو يضم الحاكم والمحكوم، المستبد والعادل، الظالم والمظموم، يالمجتمع المدني تعبير أص

المتزمت والمتفتح، المعتدل والمتطرف،  فيؤالء جميعا يمكن أن يكونوا جزء من األىل، من القوم. وكذلك 

                                                           
 

1
"دور المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة بالجزائر:دراسة مٌدانٌة لوالٌتً المسٌلة وبرج بوعرٌرج" )مذكرة ماجستٌر ،عبد السالم عبد الالوي  

   01( ص0200-0202فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

 
2
ماجستٌر فً علوم اإلعالم واالتصال، جامعة  رسالة ")0202سنة  "دور المجتمع المدنً فً رسم السٌاسة اإلعالمٌة الجزائرهاجر بوشوخ:    

 .12( ض0202-0200الحاج لخضر، باتنة 



تطوعي يقوم بو أناس خارج أجيزة الدولة  3لى نشاط اجتماعي خيريإفإن عبارة الجمعيات األىمية تحيل 

دارت يا في المدينة. كما في البادية في إطار القبيمة والطائفة او خارجيا. في حين أن عبارة المجتمع وا 

المدني كما يتضح من توصيف المفيوم وتحميمو تحمل معنى أخر يجعميا الطرف المقابل لمدولة من جية 

"مدني" ىنا ال يحيل إلى  والطرف المقابل لكل من القبيمة والطائفة الكنيسة من جية أخرى. وذلك أن لفظ

 . 4يا نظام حياة يختمف عن نظام حياة البادية فحسب بل يحيل أيضا إلى معنى "المواطنة(صف"المدينة" بو 

 التمييز بين المجتمع المدني و األحزاب السياسية*

تتشكل من التنظيمات الطوعية التي ينتظم فييا اإلنسان، ويشغل المساحة بين المجتمع الطبيعي 

وبين الدولة أو المجتمع السياسي كما أنيا تمعب في ذات الوقت دور حمقة الوسط التي تسعى إلى التعرف 

طموحات وتحويميا عمى احتياجات الجماىير في المجتمع الطبيعي وطموحاتيم، ومن ثم التعبير عن ىذه ال

إلى ضغوط تفرض النظام السياسي االستجابة ليا، إذا كان الحزب في موقع  المعارضة او تحويمو إلى 

وىي تسعى جاىدة  6ىذه األحزاب إلى السمطة 5سياسات تستيدف إشباع ىذه الحاجات إذا وصمت 

اركة في االنتخابات لموصول إلى ىذا اليدف عن طريق القيام بعدة أنشطة سياسية عمى رأسيا المش

اىتماماتيا  األحيانوالحصول عمى أكبر قدر من األصوات . فاألحزاب السياسية، تحصر في غالب 

بالقضايا السياسية، بينما ال ييدف المجتمع المدني لموصول إلى السمطة، بل إلى مراقبتيا، كما ييتم 

ن مارست في الكثير من األحيان السياسة، وذلك بتدخميا في توجيات  بالقضايا البعيدة عن السياسة، وا 

صد مراقبة السمطة، لذا ال ينبغي إدخال ذات طابع سياسي بق باضطراباتالسياسة العامة لمبالد أو قياميا 

7ضمن مكونات المجتمع المدني  السياسيةاألحزاب 
. 
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ز اإلمارات للدراسات .)أبو ظبي: مرك1.طالمجتمع المدني والتنمية السياسية:الدراسة في اإلصالح والتحديج في العالم العربي ،محمد حامر كامل 

 .07،08، ص ص، (0212والبحوث اإلستراتيجية،
4

 .03،ص02صنفس المرجع،  

على لٌلة، المجتمع المدنً العربً: قضاٌا المواطنة وحقوق اإلنسان. ط0. )القاهرة: مكتبة األنجلو مصرٌة(، ص.022
5
  

.022، ص،نفس المرجع لٌلة  على 
6
  

.02عبد السالم عبد الالوي، مرجع سابق،ص 
7
  



بعدما تطرقنا إلى التمييز بين كل من المجتمع المدني والمجتمع األىمي، وكذلك الفرق بين 

 .المجتمع المدني واألحزاب السياسية، سنعرض جممة من التعاريف المتعمقة بالمجتمع المدني

: حيث عرفو عمى أساس وظيفتو وعالقتو بالمؤسسات اموس أكسفورد السياسيتعريف ق -1

والسياسية األخرى. أي أنو مجموعة من المؤسسات التطوعية والييئات التعاونية التي ال ترتبط  االجتماعية

 8تتبع أسرة أو حزب أو أي تنظيم من التنظيمات السياسية بالدولة وال

: ىو ذلك الفضاء الذي ينطوي عمى ضمان الظروف الكاممة التي تكفل الحياة تعريف والزر -2

االجتماعية الجيدة، فيو ذلك، المجال الذي يكون البشر في إطاره شكال اجتماعيا يتواصمون فيو ويرتبطون 

ببعضيم البعض، بغض النظر عن ماىية ىذا الشكل االجتماعي، سواء كان جماعة أو نقابة..الخ في 

 9ذا المجال الذي يجتمع فيو األفراد من أجل تحقيق ىدف واحد سام ىو حب االجتماع اإلنساني إطار ى

فعرفو بأنو: خمية التنافس الواسعة لممصالح االقتصادية  (:1113-1111ماركس )كارل  -3

ر البرجوازية، فالمجتمع المدني عنده ىو المجتمع البرجوازي، إنو فضاء لمصراع الطبقي، وىو بالتالي الجذ

 10الذي تمخضت عنو الدولة ومؤسساتيا المختمفة.

المجتمع المدني بأنو:"مجموعة التنظيمات التطوعية المستقمة عن الدولة،  عبد الغفار شكريعرف  -4

ومؤسسات الدولة التي ال مجال لالختبار في  أي بين مؤسسات القرابة )األسرة والقبيمة والعشيرة(

أ لتحقيق مصالح أعضائيا كالجمعيات األىمية والحركات ، ىذه التنظيمات التطوعية تنشعضويتيا

االجتماعية والمنظمات غير الحكومية، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات اجتماعية لممواطنين أو 

                                                           
 صالح السنوسً، إشكالٌة المجتمع المدنً العربً، العصبة والسلطة والؽرب )القاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، 0200( ص22

8
  

9
طنً األول حول المجتمع المدنً فؤاد أبركان"المجتمع المدنً فً الجزائر... بٌن الخطاب والممارسة" )ورقة بحث قدمت فً الملتقى الو  

 .والمسار الدٌمقراطً فً الجزائر، جامعة مولود معمري 

 ؼازي الصورانً، تطور مفهوم المجتمع المدنً وأزمة المجتمع العربً، ط0)ؼزة مركز الدراسات النقد العربً،0220( ص02
10

  



ر االحترام والتسامح والمشاركة يلممارسة أنشطة إنسانية متنوعة وىي تمتزم في وجودىا ونشاطيا بقيم ومعاي

 11" لمتنوع واالختالفواإلدارة السممية 

تمأل المجال العام بين  التي :" مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة  كما عرفه سعد الدين إبراهيم بأنه -5

و التراضي و التسامح  االحترامو الدولة لتحقيق مصالح أفرادىا ممتزمة في ذلك بقيم و معايير األسرة 

 .12و اإلدارة السممية لمتنوع و الخالف 

بمعنى أن المجتمع المدني يمعب دور الوسط بين أفراد المجتمع و الدولة و يعمل عمى تحقيق 

 بطرق سممية . مصالحيم،

  المدني:السابقة يمكن أن نقول أن المجتمع  التعارفو في ضوء 

 ألفراده.مجتمع يتكون باإلرادة الحرة  -

 يشتمل عمى مجموعة من المنظمات المدنية غير الحكومية  -

 المجتمع المدني ىي منظمات غير ربحية . منظمات -

 .يمارس نوعا من الرقابة عمى الدولة من خالل عدد من الضوابط  -

 .13 اآلخرينبين الذات و  االختالفقبول  -

إال أننا يمكن أن نعرفو بأنو: تمك التنظيمات المختمفة التي تعمل في استقالل نسبي عن سمطة 

 الدولة لتحقيق أغراض متعددة ، وتتسم باإلرادة والطوعية 
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". )رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، قسم العلوم سوفٌان رمٌالوي ."دور المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة فً الجزائر

 .02( ص 0202،  2السٌاسٌة، جامعة الجزائر 
12
ة مرسً مشري: التحوالت السٌاسٌة وإشكالٌة التنمٌة فً الجزائر واقع وتحدٌات )المجتمع المدنً فً الجزائر: دراسة فً ألٌات تفعٌله، جامع 

 .002ص .(0223الشلؾ الجزائر،
13
: دراسة فً الجمعٌات األهلٌة من منظور التمكن والشفافٌة والمساءلة والقٌادة والتطوع ، إدارة منظمات المجتمع المدنًمحمود أبو النصر مدحت 

 .202( ص0222والتشبٌك والجودة،)مصر الجدٌدة، إٌتراك للنشر والتوزٌع 



 المطمب الثاني:نشأة المجتمع المدني

  المجتمع المدني في الفكر الغربي:أوال 

كون المجتمع المدني يضرب جذوره إلى الثقافة الغربية في أصوليا القديمة ، إذ تمتد جذوره إلى 

الفكر اليوناني و تحديدا إلى الفيمسوف أرسطو، إال أن ىذا المفيوم لم يتبمور بشكل جدي إال من خالل 

من أزمنة العصور  ءاالنتيامفكري القرنين السابع عشر و الثامن عشر، و الذين عبروا عن إرادتيم في 

  الوسطى و إعالن القطيعة عمى النظام القديم جممة و تفصيال و القيام بنظام جديد يقوم عمى أسس

 مختمفة

أولى األفكار التي عبرت عن إرادة الفكر  االجتماعيو مخالفة ، و لقد شكمت إسيامات فالسفة العقد  

 .14الغربي آنذاك في أبعاد السيطرة الدينية عن المجتمع 

المركزية  االجتماعيبقولو بدنيوية كل حكم ىو الذي دشن أول مفاىيم العقد  15*زبتوماس هو فقد كان 

 بمعانييا المعاصرة.

في غياب الدولة الحالة الطبيعية و في حالة التعاقد حالة شعور األفراد بضرورة حماية  هوبزرأى 

  .التي تفرضيا عمييم حالة الطبيعة االقتتالأنفسيم من الالعدل و الال مساواة و بالتالي النزاع و 

األفراد إلى التعاقد فيم يحتكمون إلى العقل في مقابل الحالة الطبيعية التي ينعدم فييا العقل :  باحتكامو 

حالة الطبيعة و األفراد بتعاقدىم يتنازلون طوعية عن حريتيم لصالح الدولة ، إحدى خالصات "ىوبز" 

أن المجتمع ال يتحقق إال عبر المجتمع  اعتبارهالمفيوم ، ىي  رفي تاريخ تطو   16التي ستترك بصمة 

 السياسي التعاقدي و بالتالي عبر المجتمع المدني.

                                                           
02عبد السالم عبد الآلوي ، مرجع سابق ص       

14
  

فً إنجلترا و اكثرهم شهرة خاصة فً المجال القانونً. كذلك ٌعتبر هوبز  02( ٌعد توماس هوبز أحد أكبر فالسفة القرن0124 -0233هوبز:)  **

  من الفالسفة الذٌن وظفوا مفهوم الحق الطبٌعً فً تفسٌر الكثٌر من القضاٌا المطروحة فً عصرهم.
16

  0222األردن ، دار الشروق للنشر و التوزٌع0ط قراءة تأصٌلٌة مع إحالة للواقع الفلسطًالمجتمع المدنً و الدولة عاطؾ أبو السٌؾ، 

  00ص 



و الفرد ال يذوب تماما في اإلدارة العامة التي يشكميا المجتمع المدني ، فالمجتمع المدني مجموع 

المصمحة العامة ، إن ما تطمح ىذه العبارة األخيرة لمتأكيد عميو اإلرادات المتنافرة متجسدة في إرادة تمثل 

  17المدني  المجتمع  ىو أن الفرد يبقى رغم التعاقد ىو جوىر

كان مباشرا وصريحا في رفضو لمفاىيم المجتمع اإلقطاعي،و لذلك فقد كانت  *جون لوكأما 

شر تتأكد عند سيطرة الحرية و المساواة رؤيتو مغايرة لكل من سبقوه حينما أعمن أن الحالة الطبيعية لمب

 كمفاىيم أساسية تحكم المجتمع .

عنده غاية معمومة ال تكون  االجتماعيإليو ، فالتعاقد  انتيىلقد تميز جون لوك بوضوحو فيما 

 االجتماعيليا ، فالغرض األساسي من التعاقد  اءصقإفيما نفي لتمك الغاية و  الخضوعو مع العبودية 

ىو المحافظة عمى األرواح و الممكية الخاصة و إلغاء النظام الممكي المطمق الذي ال يتفق مع طبيعة 

  18المجتمع المدني الذي ينطمق في األساس من مبدأ اإلرادة الحرة 

" فيو يرى أن حالة الطبيعة ال شرا خالصا وال خيرا خالصا، و 19*أما بالنسبة "لجان جاك روسو

سطا بين ىوبز ولوك في وصفو لحالة الطبيعة ، غير أن حالة الطبيعة عنده تتكون  بالتالي فيو يقف و

المساواة المطمقة و عاش اإلنسان في شبو معزل عن الناس ، يتمتع  تمن عدة مراحل، ففي البداية ساد

، لكن و بمرور الوقت و نتيجة لدخول األفراد في  اآلخرينببساطة الحياة ، و لم يكن في حاجة ماسة إلى 

مع بعضيم البعض بدأت المشاكل و الصراعات ، خاصة في ظل قمة الموارد و ندرتيا  اجتماعيةعالقات 

 .20، فضال عن ظيور الممكية الخاصة 

                                                           
.00، صمرجع سابق، عاطؾ أبو السٌؾ
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18
  22ؼازي الصورانً، مرجع سابق،ص   

 ( هو فٌلسوؾ تجرٌبً ومفكر سٌاسً إنجلٌزي.0220-0120*جون لوك:) 

جون جاك روسو * 
 
هو كاتب وأدٌب وفٌلسوؾ وعالم نبات جنٌفً ٌعد من أهم كتاب عصر العقل. 

19
  

20
فً الدراسات المؽاربٌة ، قسم  ماجستٌرمحً الدٌن بٌاض ،" المجتمع المدنً فً دول المؽرب العربً و دوره فً التنمٌة السٌاسٌة ) مذكرة 

  .  02( ص 0200/ 0200العلوم السٌاسٌة ، جامعة بسكرة. السنة الجامعٌة 



من قول روسو:" إن الشخص األول الذي  االجتماعيال يوجد مقطع أكثر شيرة في نظرية العقد 

 كان المؤسس الحقيقي لممجتمع المدني ". هضا و قال ىذه لي ووجد أناسا بسطاء ليصد قو ور أر ص

اإلنسان من كونو إنسان الطبيعة إلى كونو إنسان اإلنسان ، و الممكية ىي خالقة  انتقالىذا ما جسد 

حرية الحاجة لممجتمع المدني حيث توجب وجوده لتجاوز حالة الال مساواة بين البشر من خالل وصفة س

الذي يقوم فيو األفراد بالتنازل عن كامل حقوقيم لكل الجماعة التي تتجسد و  االجتماعيتتمثل في العقد 

 21تحسين اإلرادة العامة 

 أعالمحول المجتمع المدني مختمفة إلى حد كبيير عن نظريات سابقية من  هيجلجاءت نظرية 

ألنو أعطى األولوية في إصالح  22ع المدني ، فقد كان معاديا نسبيا ألىداف المجتماالجتماعيالعقد 

في المصالح العامة  يفتياظالمجتمع و بموغ الفضيمة و الحرية و تحقيق التنظيم ، إلى الدولة التي تتمثل و 

ر ير كباعتبابدل المصالح الشخصية التي يسعى لتحقيقيا أعضاء المجتمع المدني و روابطو دون 

  .لمصالح األخر

 االعتقادكون المجتمع المدني يتكون من أفراد ال تجمعيم مصالحيم الخاصة ، دفعت ىيجل  إلى 

ل بين المجتمع المدني و الدولة صو إطار لمحرية و ىنا فإن ىيجل يف 23بأن المجتمع المدني ليس شرطا 

ري التنوير سميث وزمالؤه من مفك أدام، ألن مصالح الطرفين متناقضة و متباعدة ، تبنى ىيجل فكرة 

الشخصية ، يؤدي إلى  االقتصاديةالتي ترى أن السعي نحو تحقيق المصالح المادية و االسكتمنديين 

 . 24مصمحة العمومية ال

                                                           
 .02،صعاطؾ أبو السٌؾ، مرجع سابق 
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، كلٌة العلوم  دكتوراهفً مجال رعاٌة الشباب "رسالة  االجتماعٌةالحركة الجمعوٌة فً الجزائر و دورها فً ترقٌة الخدمة  عبد هللا بوضوبر ة "

  04.ص  (0200، 0202 االجتماع م، قسم عل االجتماعٌةاإلنسانٌة و 
23
 .22نفس المرجع ص  

. 20نفس المرجع ص  
24

 



و  العمل . حيث يعرف ىيجل المجتمع المدني بأنو " مجال إشباع الرغبات و الحاجات من خالل

ىيجل ىي الميدان األخالقي لمكمية والتكامل الذي والدولة كما يراىا 25ىو مجال يؤطره الحق و التعاونيات 

وىي استكمال لمحظة العائمية  26يختتم الضرورة المتحكمة بالمجتمع المدني وحق الخصوصية السائدة فيو

  27االثنينولحظة المجتمع المدني، ألنيا تقف بمعزل عن 

إن مساىمات ىيجل الميمة في نظريات المجتمع المدني أتاحت لو تصور ىذا المجتمع بصيغة  

قائم عمى السوق، ويتكون من أشخاص  اقتصاديبسبب وجود نظام  28وذلك سابقيومختمفة جذريا عن 

 والناس برجوازيون في ىذا المجتمع المدني ألنيم، مستقمين، ليم مصالحيم التي تعد متميزة عن الدولة

توجد بمعزل عن يعنون بمصالحيم الخاصة. ولكن حتى لو كان منطق الدولة مختمفا فإنيا ال تستطيع أن 

  29المجتمع المدني

ىيجل لممجتمع المدني، لكن استفاد منو في نقد الدولة،  تحميلمن  انطمق* فقد كارل ماركس أما 

ذا بينما استعممو ىيجل إل ضفاء الشرعية عمييا، حيث يرى ماركس أن الدولة بنية فوقية لممجتمع المدني، وا 

يسير عمى أساس  االقتصاديكان المجتمع المدني يعد مجاال لممصمحة الخاصة واألنانية بحكم النظام 

 . 30قوانينو، فإن الدولة تكون كذلك

يمكن أن يوجد بشكل تطوعي ويكون مستقال عن  فالمجتمع المدني الذي تحدث عنو ىيجل ال 

فالمجتمع المدني عند  31اإلنتاجالدولة، مادامت الطبقة البرجوازية تمسك بزمام الحكم وتسيطر عمى وسائل 
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 .032ص 0220) لبنان: دار الهادي للطباعة و النشر و التوزٌع (0ط  المجتمع المدنً : حججه، مفارقاته و  مصائرهمحمد الؽٌالنً " 

 جون إهرنبرغ، المجتمع المدنً التارٌخ النقدي للفكرة ط0 )بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،0223( ص 004.  
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 .022ص  نفس الرجع،
28

 .020نفس المرجع، ص 

.022نفس المرجع، ص  
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.21لٌلة على، مرجع سابق، ص 
30

  
31

 .2.ص00 دراساتمصطفى عبد هللا أبو القاسم خشٌم،"المجتمع المدنً بٌن النظرٌة والتطبٌق"، 



"ماركس" ىو مجال لمصراع الطبقي وىو يشكل كل الحياة االجتماعية قبل نشوء الدولة، وىنا يظير نقده 

 دني يتشكل بعد نشوء الدولة.لييجل الذي اعتبر المجتمع الم

 32ومسرحا لمتاريخ االقتصاديلمتنافس  مجاالكما أن المجتمع المدني عنده )ماركس( عموما يمثل  

:* فيما يتعمق بتطور مفيوم المجتمع المدني فقد استعار غرامشي مصطمح المجتمع أنطونيو غرامشي

المفيوم  أصبحن ا  و  وتحديدا من كتاب "ىيجل"المدني والمجتمع السياسي من منظومة الفكر البرجوازي، 

 لديو منقطع الصمة عن دالالتو السابقة.

عمى ىذا النحو يتمثل الجديد في تحديد غرامشي لممجتمع المدني في أنو لم يعد مجاال لممنافسة  

كان  اإليديولوجيمجاال لمتنافس  أضحىاالقتصادية، كما ذىب ىيجل وماركس كل بطريقتو الخاصة. بل 

فإن تحويل غرامشي لممجتمع المدني من البنية مجتمع المدني لدى ماركس يتطابق مع البنية التحتية. ال

تعديل حاسم في العالقات الجدلية بين البنية التحتية والبنية  إلىالبنية الفوقية يؤدي حتما  إلىالتحتية 

عمى ىذا النحو  الفوقية. فالبنية التحتية لدى ماركس ىي المييمنة بينما الغمبة عند غرامشي لمبنية الفوقية.

التي قدميا غرامشي لمفيوم المجتمع المدني من أكثر التطورات التي قدمت فيما يتعمق  اإلسياماتتعد 

 33لتحقيق استقرار سيطرة البرجوازية آلياتجتمع المدني. حيث يرى أن الدولة والمجتمع المدني ىي بالم

 (1151-1185: )الكسيس دي توكفيل

ازدواجية توكفيل* بإزاء الثورة الفرنسية في إدراكو أن "النظام القديم" كان يتقيقر تقيقرا  تانعكس 

مونتسكيو مخاوفو من السمطة المركزية، وأراد الحد من مؤكدا أمام زحف المساواة والديمقراطية، لكنو شارك 

كان  ألنويحمي التحرر،  اإنمن المجتمع المدني عنده أنطاقيا بالمؤسسات المحمية والتجمعات الطوعية، و 
                                                           

32
السٌاسة العامة واإلدارة المحلٌة، قسم العلوم لٌلى عمارة،"دور المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة" )مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر فً   

 .02ص ( 0202-0200ر ضالسٌاسٌة، جامعة محمد خٌ
33

 .04ص مرجع سابق،  ،ىعللٌلى   

 ، انضم إلى الحزب الشٌوعً االٌطالً.0401( فٌلسوؾ ومناضل ماركسً اٌطالً عمل ناقدا مسرحٌا عام 0422-0340أنطونٌو ؼرامشً: )-*



الراسخ، كان بمستطاع توكفيل، غير المعني نسبيا  قائما عمى النزعة المحمية والخصوصية واالمتياز

عن مساواة األمريكيين أزالت  توبالحيوية الداخمية لالقتصاد، أن يدعم السوق خارج مخططو الن فرضي

إشكاليا، وعمى  1882مثل ىذا الجزم في العام  من النقد الديمقراطي، وكان طرح االقتصادعمى نحو مؤثر 

توكفيل  إلىمرة أخرى  بيينو األور لم تكن أي ىذه األفكار لتحول دون عودة بعض المثقفين  34أي حال 

 35والى تصوره المثالي عن أمريكا

 عمى عكس ىيجل ال يرى توكفيل أن الديمقراطية تمثل نفيا لمجتمع مدني حيث لم يعد الخيار 

الحاجة الى  يديمقراطي ينفتمثمو، وبين مجتمع  ألنيادولة ديمقراطية تنفي الحاجة إلى مجتمع مدني 

تتعايش في   ديمقراطيةدولة  وع عند توكفيل موضوعضالدولة ألنو قادر عمى إدارة شؤونو، ويصبح المو 

  36الوقت نفسو وتتوازن مع مجتمع مدني يحدىا و يكمميا 

 في الوطن العربيثانيا : المجتمع المدني 

إن ما يجدر ذكره حول المجتمع المدني في الفكر العربي ىو أنو رغم شيوع استخدام ىذا المصطمح في 

النظري  التأصيلالخطاب الفكري و السياسي العربي ، إال أنو يعاني من اإلختالط و اإلختالف و ضعف 

محور إىتمام العديد من المفكرين  وا أن، رغم كونو موضوع العديد من الندوات و الممتقيات الفكرية ، كم

آمثال : سعد الدين إبراىيم ، أماني قنديل ، أحمد شكر الصبحي ، برىان غميون و غيرىم ممن تناولوا 

المجتمع المدني باإلىتمام و البحث ، غير أن ىذه الجيود لم ترقي إلى مستوى وضع معمم نظرية عممية 

و التنوع ضمن إتجاىات عممية واضحة ، و إنما بقيت جيودا عربية ، آو خمق مدارس تؤطر اإلختالف 
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 .200سابق،صجون اهرنبػ، مرجع    
35

 .002نفس المرجع،ص،   

(: مؤرخ ومنظور فرنسً، اهتم بالسٌاسة فً بعدها التارٌخً أشهر أثاره "الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة " والنظام القدٌم 0324-0322ألٌكس توكفٌل: )

 والثورة.
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 (0221، القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، مركز)القاهرة 0ط والمواطنة، واقع التربٌة المدنٌة فً المدرسة المصرٌةمصطفى قاسم"التعلٌم   

 .02ص



ثمة لموافق الفكر العربي المعاصر إزاء اتة تجعل من الصعوبات بمكان العثور عمى نماذج ممتفردية متش

 37مفيوم المجتمع المدني عمى عكس الحال بالنسبة لمفكر العربي

 المطمب الثالث: خصائص المجتمع المدني

تاريخية المفيوم، والمنظومة المفاىيمية التي انبثقت منيا والتعريفات المعاصرة، ومن بعد أن استعرضنا 

ىذا التحميل السابق سوف نحاول تبيان مقومات المجتمع المدني، أي تمك الخصائص أو السمات. ومن 

 أىم ىذه الخصائص:

ي وجود المكونات أو العناصر المختمفة لممجتمع المدني أو عمى األقل عن: وتالتعدية التنظيمية -1

وجود ىذا المجتمع  ىلممجتمع المدني، وينف 38ن ىذه المكونات تمثل البنية التحتيةأعدد كبير منيا ، حيث 

نسان، والمنظمات بدونيا، ومن ىذه المكونات، المنظمات السياسية كاألحزاب وجماعات حقوق اإل

 . 39االجتماعيةلنقابات، والمنظمات الثقافية كاتحادات الكتاب والمثقفين والمنظمات المييمنة كا

: بمعنى أال تكون المؤسسة خاضعة لغيرىا من المؤسسات أو الجماعات أو األفراد، أو اللقاالست -0

ويمكن تحديد  40تابعة ليا، بحيث يسيل السيطرة عمييا وتوجب نشاطيا الوجية التي تتفق مع رؤيا السيطرة

 استقاللية المجتمع المدني عن الدولة من خالل المؤشرات التالية:

 

ويظير ذلك من خالل مصادر االتمويل، ىل ىو :االستقالل المالي لمؤسسات المجتمع المدني -

ىو تمويل ذاتي من خالل مساىمات  أمالخارجية،  الجياتبعض  أوتمويل خارجي تمنحو الدولة 

 أو عوائد نشاطاتيا الخدماتية أو اإلنتاجية. األعضاء أو التبرعات
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 )دبن( 00( ص0222" )مطبعة زانا،دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة اإلجتماعٌةمحمد أحمد براوي،"  



أي مدى استقالليتيا في إدارة شؤونيا الداخمية، طبقا لموائحيا  :االستقالل اإلداري والتنظيمي -

41وقوانينيا الداخمية بعيدا عن تدخل الدولة. 
 

المنظمات اليادفة إلى الربح من منظمات  باعتباريتعمق فيما  االختالفاتىناك بعض  الالربحية: -8

المجتمع المدني أم ال، مع العمم بأنيا يمكن أن تغمب الدوافع الربحية الخاصة عمى الصالح العام، لكن من 

الضروري أن يقوم قطاع المجتمع خارج اعتبارات الربح القائمة في السوق، والسبب المنطقي لذلك ىو أن 

افسية نظام السوق، ومع استبعاد الربح يظل أساس ء ليخفف من وطأة تنجزءا كبيرا من ىذا القطاع جا

عميو وىو ليس الربح 42التالحم بين األفراد في ىذا القطاع ىو التضامن من أجل تحقيق اليدف المتفق

نما فيم معين لمخير العام لممجتمع: صحتو، بيئتو، ثقافتو... 43الخبالطبع، وا 
 

، حيث يتجمع رد إلى الفعل أو العمل التطوعي الحيستن تأسيس منظمات المجتمع المدني -4

44اعية وعمى غير توقع لعائد أو أجرو مجموعة من األفراد الذين يرغبون في القيام بعمل معين، ط
 

لى عدم وجود صراعات داخل إ: ويشير ىذا العنصر التفاعل داخل مؤسسات المجتمع المدني -5

عمى نشاطيا، فكمما كانت االنقسامات والصراعات داخل المؤسسة المدنية تتعمق بطبيعة المؤسسة تؤثر 

نشاطيا وممارستيا تحل بطرق سممية كمما ازداد تطور المؤسسة، وكمما كانت الصراعات تقوم عمى 

45أسباب شخصية وكانت طريقة الحل عنيفة، كمما دل ذلك عمى تخمف المؤسسة 
. 
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 .020، ص، ، مرجع سابقعلى  لٌلة 
45
فً تخصص تنظٌمات سٌاسٌة  ماجستٌر  محمد بولٌفة، عالء الدٌن الؽول"دور المجتمع المدنً فً اإلصالح السٌاسً فً الجزائر" )مذكرة 

 .03( ص 0202 -0200 ورقلة ، السنة الجامعٌة: رباح موإدارٌة، جامعة قاصدي 



 المجتمع المدني.المطمب الرابع: وظائف 
 لممجتمع المدني العديد من الوظائف من بينها:

جماعية من القضايا التي تواجو أعضاءه وتمكنيم من  قف: عن طريق بمورة مواتجميع المصالح -1

 .46الجماعية قفأساس ىذه الموا مصالحيم عمىالتحرك جماعيا لحل مشاكميم وضمان 

بوسائل ودية دون المجوء إلى الدولة وأجيزتيا البيروقراطية، فتسيم بذلك في  حسم وحل الصراعات -0

 توطيد وتقوية أسس التضامن االجتماعي.

الفرص لممارسة نشاط يؤدي إلى زيادة  : بمعنى القدرة عمى توفيرزيادة الثروة وتحسين األوضاع -8

  47الّدخل من خالل ىذه المؤسسات نفسيا 

 بالعالقة مع نشاطاتيا الديمقراطية .إفراز القيادات الجديدة  -4

تعد  48وىي في مجمميا تجعل المجتمع المدني مفتاح الديمقراطية و مدرستيا  :مدنيةنشر ثقافة  -5

التنشئة السياسية من أىم الوظائف التي يقوم بيا المجتمع المدني، إذ يمكن ألي من وحدات المجتمع 

الذين ينتمون ليا، أو تقوم بخدمة أو إشباع احتياجاتيم  المدني أن تؤدي وظيفة التنشئة السياسية لمبشر 

   .من خالل تدريبيم عمى أسس المشاركة السياسية السميمة

، اقتصادياالسعي لتبني اآلليات الالزمة وتوفير الظروف المالئمة من أجل تمكين البشر الميمشين  -6

تجاه عالم شفاف و عادل ينتفي فيو سياسيا، وثقافيا حتى يندمجوا  في المجرى العالمي الشامل سعيا با

 . 49االستغاللالتسمط و 

 مأل الفراغ في حالة انسحاب الدولة او غيابيا. -7

 

50في المجتمع. االنضباطحقيق النظام و ت -8
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 .13، صنفس المرجع  



 ةالمبحث الثاني: مفهوم التنمية المحمي

 تمهيد
م التنمية و حيث انتقل مفي وعممائو، سياسيي العالمشغمت قضية التنمية المحمية اىتمام الكثير من  

إلى حقل السياسة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث ظير كحقل منفرد ييتم بتطور البمدان المحمية 

 غير األوربية اتجاه الديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة. 

واالجتماعية،  فمنذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونظرا لمتحوالت السياسية واالقتصادية 

 تصدرت مسألة التنمية المحمية االىتمام كقضية مركزية خاصة بالنسبة لمدول النامية.

وفي محاولة لمتعريف بمفيوم التنمية المحمية البد من التطرق أوال إلى مفيوم التنمية وبعض المفاىيم 

 .األىداف إلى تعريف مبادئ التنمية المحمية، مجاالتيا وأبعادىا إضافة إلى الشروط و إضافةالمتشابية، 

 المطمب األول: مفهوم التنمية والمفاهيم المتشابهة
 أوال: مفهوم التنمية

 التعريف المغوي - أ

إن مفيوم التنمية من الناحية المغوية يعني التغيير المرتبط بالزيادة في شيء ما في وقت معين، 

تمف المقصود بمفيوم التنمية من غيره من المصطمحات مثل النمو، مثال في القاموس العربي يقيم ويخ

التفرقة بين المصطمحين، فالنمو يعرف بالزيادة النسبية الحقيقية في الناتج القومي في سنة معينة مقارنة 

مية اإلنتاجية، ويرتفع معدل بالسنة السابقة، ويتحقق النمو بتضافر عوامل اإلنتاج وتفاعميا في نطاق العم

 51بزيادة عوامل اإلنتاج المستخدمة وارتفاع إنتاجية كل من ىذه العوامل. والنم
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ير، جامعة يدكتوراه في العموم االقتصادية، قسم عموم التس أطروحة، ) "المحمية في الجزائر، واقع وأفاق التنميةتمويل "خيضر خنفري،   51
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كما تتم عممية النمو عمى نحو تمقائي  52فنمو الشيء يعني زيادة أو تغيره من حال إلى حال أفضل،

 53وطبيعي.

فييا عنصر التعدد والفعالية،  أما التنمية فتعني تنمية الشيء بوجود فعل يؤدي إلى نمو، أي أن

 54وبالتالي فإن العممية تشتمل عمى النمو والتغيير.

 االصطالحي: التعريف - ب

من الناحية االصطالحية يتضمن معاني وأمور كثيرة يختمف باختالف اإليديولوجية السائدة في 
ىذا المصطمح المجتمعات، وباختالف تخصصات من يتناولوه بالدراسة والتحميل، حيث شاع استعمال 

خصوصا بعد ارتباطو باإلطار االقتصادي والمتمثل في التنمية االقتصادية كما أن التنمية أصبحت قضية 
 55عالمية.

من ىذا المنطمق يشير تقرير المجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لمعموم والتكنولوجيا من أجل 
مرادفة لمجرد النمو ولكنيا تتضمن اعتبارات أخرى التنمية إلى أن المسمم بو عموما، ىو أن التنمية ليست 

عديدة. تتعمق أساسا برفاىية اإلنسان، ومن ىذه االعتبارات ما ىو ثقافي وما ىو روحي، وما ىو مادي، 
ويذكر التقرير في موضع آخر أنو من الضروري أن تؤدي أنماط التنمية إلى غايات أعمى من التوظيف 

 دة المتوقعة في السكان في البمدان النامية وتأثيرىا عمى تمويل العمل.في الريف والمدينة نظرا لمزيا
عمى الرغم من أن مفيوم التنمية قد ارتبط بظاىرة النمو االقتصادي إذ توصف بأنيا عممية النمو 

ت اإلنسان اإال أن حاج 56الشاممة التي عادة ما تكون متبوعة بتغيرات جوىرية في البنية االقتصادية،

والمتعددة قد أدت إلى توسيع مجال مفيوم التنمية حيث اشتمل عمى قضايا اجتماعية، سياسية، المتنوعة 
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وثقافية، إلى جانب القضايا االقتصادية، وىذا التنوع جعل التنمية أسموبا ومنيجا شامال لكل ما يتعمق 

 ددة.بحياة المجتمع والفرد، وعمى اعتبار أن اإلنسان في تطور دائم، فإن حاجتو أيضا متج

كما أن التنمية في أبسط معانييا  57لذا فالتنمية البد أن تواكب ىذا التطور والتغير لمحاجات اإلنسانية.

" ىي ما يحقق رفاىية اإلنسان وكرامتو وىي بناء لإلنسان   ياوالتي يعرفيا " الدكتور كاسر المنصور" بأن

طالق قدراتو عمى العقل البناء.  58وتحريره وتطويره لكفاءتو وا 

" ىي مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جيود  تعريف هيئة األمم المتحدة لمتنمية:
األىالي مع السمطات العامة من أجل تحسين مستوى الحياة واألحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

 لتساىم في تقدم البالد. من عزلتيا لتشارك إيجابيا في الحياة القوميةالمجتمعات القومية والمحمية، 

فإن عممية التنمية يجب أن تتجاوب مع االحتياجات التي تعبر عنيا الجماىير في المجتمعات وخاصة 

كما يقدم لنا ) فينر( تعريفو لمتنمية حيث ر عمى تحديد احتياجاتيا ومطالبيا المحمية منيا، باعتبارىا اقد

صادي يتحقق باستغالل اإلمكانيات المتاحة لممجتمع، يرى أنيا عبارة عن " ىدف ألسموب التخطيط االقت

وذلك بغرض الوصول إلي أعمى نصيب لدخل الفرد عن طريق أقصى استخدام لمموارد االقتصادية 

 59الممكن استغالليا لصالح المجتمع.

: التنمية ىي: " عممية يمكن بواسطتيا تحقيق التعاون الفعال بين عبد الرحيم العمويتعريف لمباحث 

مجيود الشعبي والحكومي لالرتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحمية، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، في ال

 60منظومة شاممة ومتكاممة".
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بأّنيا: " عممية تغيير في البنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمع  أحمد رشيديعرفيا الدكتور 

وفق توجيات عامة لتحقيق أىداف محددة تسعى أساسا لرفع مستوى معيشة السكان في كافة الجوانب، 

وبمعنى أن أية تنمية يقصد بيا االرتفاع الحقيقي في دخل المواطنين من جوانب اقتصادية وغير 

 اقتصادية.

أن التنمية ىي عممية معقدة وشاممة تضم جوانب اقتصادية، اجتماعية،  عمي غربيكما يرى األستاذ 

بمعنى الدوافع التي  61اإلنساني.لنفسية والبيولوجية، لفيم السموك سياسية وثقافية، مع عدم إىمال الجوانب ا

 وما يترتب عنيا. اتربط األفراد وما يقومون بي

 التنمية وبعض المصطمحات المتشابهةثانيا: الفرق بين 

 ة وبقية المفاىيم تتمثل فيما يمي:أىم الفروقات بين مفيوم التنمي

: النمو االقتصادي عفوي تمقائي وسريع لكن التنمية تمثل جيدا قصديا، فيي توجيو التنمية والنمو

راتيجية كما ىو الحال وتدخل من قبل الدولة والشعب، فالنمو ال يحتاج إلى وضع البرامج والخطط اإلست

 62في التنمية.

: فالتغيير ىو التحول الذي يقع عميو من نظم وعالقات وتفاعالت جديدة كنتاج التنمية والتغيير -

 63لتغيير جانب طبيعي أو اجتماعي من جوانب البيئة.

كثيرا ما يكون الخمط بين مفيوم التنمية ومفيوم التحديث، فاألول يعني الزيادة  التنمية والتحديث: -

في القدرة اإلنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة عمى حل 
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التجييزات أما التحديث فيو جمب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل  مشاكل التنمية.

 64التكنولوجية والمعدات اآللية والسمع االستيالكية في حل المشاكل.

فالتقدم مصطمح يأتي كمرحمة أخيرة ونيائية بعد حدوث التنمية والتنمية  التنمية والتقدم: -

 65الشاممة.

بو االنتقال من حالة أو طور إلى آخر، فاالنتقال مثال من طور  ىفالتطور يعن التنمية والتطور: -

بداوة إلى الطور الريفي إلى الطور الحضري يعتبر تطورا، واالنتقال من مرحمة الحضانة حتى الجامعة ال

 ون تطور.دمثال يعد تطورا قسمة التطور دائما ىو من البسيط إلى المعقد واألحسن، فال يوجد مجتمع 

فالتمدن ىو عممية تغيير األسموب التقميدي القديم لحياة األفراد في المجتمع إلى  التنمية والتمدن: -

أسموب آخر أكثر حداثة، وبالتالي يمكن اعتبار مفيوم التمدن متحوال حيث يحتوي عمى اتجاه التحول مما 

 66ىو تقميدي إلى ما ىو أحدث وأكثر معاصرة.

 التنمية البشرية -

التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بأنيا: " عممية طبقا لما ورد في تقارير 

توسيع اختيارات الناس، غير أنيا تتحدد بمحددات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، باإلضافة إلى ما 

 67يمكن أن يكون متاحا من سمع وخدمات ومعارف لتمبية ىذه االختيارات.

جيات قومية لمتنمية البشرية تمكن المجتمعات من االنطالق إلى مرحمة النمو تعني كذلك وضع استراتي

لموصول إلى االرتقاء االجتماعي واالقتصادي والثقافي لإلنسان وتيدف إلى تغيير نوعية حياتو، إذ أن 

حداث عممية التنمية الشاممة ومن ثم فإن تنمية القوى البشرية، أصبح االعنصر البشري ىو األساس في 
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رورة لرفع مستويات األداء في شتى النشاطات لمواجية التحديات. والمحاق بركب الدول المتقدمة التي ض

عتبران من الدول الصناعية الكبرى وتعتبر تا في مجال التنمية البشرية مثل كوريا، وماليزيا المتين يسبقت

 التنمية البشرية أىم عوامل تقدميا.

تتناول جوانب الحياة المختمفة االجتماعية االقتصادية والسياسية، ىي عممية شاممة  التنمية الشاممة:

فالتنمية الشاممة تعني توفير فرص العمل ومحو األمية في تحقيق العدالة في توزيع الثورة، وضمان الحرية 

 68في التعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.

ة تؤدي إلى إطالق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق فيي عممية مجتمعية واعية وموجية إليجاد تحوالت ىيكمي

بموجبيا تزايدا منظما في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العالقات االجتماعية 

يضمن توفير االحتياجات األساسية ويوفر ضمان االستقرار واألمن الفردي واالجتماعي والقومي، فيو 

غبات قوى خارجية، يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول مدفوع بقوى داخمية وليس استجابة لر 

 69العام وتسمح باستمرار التنمية.

 التنمية المستدامة

ىي التنمية التي تمبي احتياجات الجيل الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية 

المواطنين في األرض دون الزيادة في احتياجاتيا الخاصة والتي تركز عمى تحسين نوعية الحياة لجميع 

د الطبيعية، بحيث تعمل عمى اتخاذ إجراءات، وتغيير لسياسات، والممارسة عمى جميع ر استخدام الموا

 70.بالمستوى الدوليالمستويات بداية من الفرد وانتياء 
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الموارد  : " إدارة3992ريو دي جانيرو  –تعريف مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية المستدامة 

االقتصادية بطريقة تحافظ عمى الموارد والبيئة، أو تحسينيا لكي تمكن األجيال المقبمة من أن تعيش حياة 

 71كريمة أفضل.

 ثالثا: مجاالت التنمية

جميع النظريات لمتنمية االقتصادية ترى أن جوىر ىذه التنمية ىو الزيادة السريعة  المجال االقتصادي: -

في القوة اإلنتاجية االقتصادية لممجتمع، وىي المشكمة األساسية أيا كانت المتغيرات أو الظروف الخاصة 

 بكل مجتمع.

عمل السياسي، وذلك بتحقيق الديمقراطية وتدعيم حرية الفرد والمواطن في ال المجال السياسي: -

 72ومشاركتو، ومشاركة المرأة والتصدي لمتمييز وكل أشكالو.

ال إ: يقوم بدور رئيسي في عمميات التنمية نتيجة لالستقالل السياسي الذي ال يتأكد المجال اإلداري -

بالتنمية االقتصادية، وأن التنمية االقتصادية ال تتحقق إال بالنمو الصناعي، وأن التصنيع يحتاج إلى 

والت اجتماعية أساسية ال تتحقق أحيانا إال بقيام السياسة العامة مباشرة عن طريق جيازىا اإلداري تح

 73بدوره الرئيسي.

 المجال االجتماعي

 بمدا وأجمل رأيو في ما يمي: 75مشكالت القوة البشرية في  "فردريك ىاربيسون "لقد درس 

األمة روح الشعب والطاقات البشرية فيي غير  يإن تقدم امة من األمم يعتمد عمى شعبيا، فما لم تّنم -

 قادرة عمى أن تنمي أي شيء آخر ماديا أو اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا.
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نما التخمف في الموارد  - المشكمة األساسية لمعظم الدول المتخمفة ليس الفقر في الموارد الطبيعية، وا 

ري، والرفع من مستوى التعميم والميارات وبث اإلنسانية، ومن ىنا يجب بناء األفراد أو رأس المال البش

 74األمل في النفوس.

: ىي أساس وركيزة في ظيور تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي كمما ارتفع المستوى المجال الثقافي

 75مي في المجتمع كمما أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاحيا.مالعممي وحجم الوعي ونسبة البحث الع

مفيوم التنمية ومجاالتيا وأبعادىا، فماذا عن مفيوم التنمية المحمية؟ وعناصرىا بعد أن تم عرض  -

 وشروطيا ومبادئيا وأىدافيا؟.

 المطمب الثاني

 أوال:مفهوم التنمية المحمية

لم يكن مصطمح التنمية المحمية يذكر في األدبيات االقتصادية فالمنظرون االقتصاديون كانوا يركزون 

دراساتيم في النمو االقتصادي لكن بدأت االىتمامات بالتنمية المحمية خالل الستينات لمقرن الماضي 

لة وكان ىدفيا القضاء تحديدا في فرنسا. ألول ظيور فعمي لمصطمح التنمية المحمية كّرد لقرارات الدو 

دارية تعيد تنظيم األنشطة االقتصادية إعمى الفوارق الجيوية بين العاصمة والضواحي عن طريق سياسة 

في اتخاذ القرارات من المركز دون التشاور مع السكان المحميين، بحيث كانت مرفوضة من قبل الفاعمين 

ذ بعين االعتبار حاجيات سكانو، وذلك بتطبيق المحميين الذي يعتبرون أن تنمية أي إقميم يجب أن تأخ

 76سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا(.اللية األقاليم عن مركز القرار )التنمية عمى أساس استق
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تعددت مفاىيم التنمية المحمية نتيجة لتطور مفيوميا وتعدد جوانبيا االقتصادية، السياسية، 

النمو االقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع عوائد  واالجتماعية، والثقافية...الخ. بشكل يساير معدالت

 التنمية.

وفي ظل ىذا التطور أصبحت التنمية المحمية كوسيمة لتحقيق التنمية الشاممة عمى المستوى الوطني 

وبالتالي أضحت التنمية المحمية تيدف إلى تطوير المجتمعات المحمية بالمشاركة الشعبية مع الجيود 

 77ورا في تحقيق التنمية المحمية.الحكومية التي تمعب د

أن تكون داخمة ذاتية تساىم فييا  ىومع بداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث توجيت التنمية إل

حتاج إليو السكان مع التخمي عن األعمال التنموية المتفرقة وغير يما  ىجميع فئات المجتمع وتستجيب إل

مراكز محمية تستغل استغالال أمثل لمموارد الطبيعية والبشرية والمحمية  إحياءالمنظمة، فضال عن ضرورة 

ولقد ساىمت المنظمات غير الحكومية في ترسيخ االقتناع بأىمية التنمية المحمية من خالل برامج التنمية 

 78الذاتية والتضامن وتثبيت السكان في مواقعيم األصمية والمحافظة عمى البيئة وتييئتيا.

 يف التنمية المحمية:ثانيا: تعر 

بأنيا: " دور السياسات والبرامج التي تتم وفق توجيات عامة إلحداث تغيير  أحمد رشيديعرفيا الدكتور 

مقصود ومرغوب فيو فالمجتمعات المحمية تيدف إلى الرفع من مستوى المعيشة فييا بتحسين نظام توزيع 

  79الدخول".

بأن التنمية المحمية ىي: " تمك العمميات التي توحد جيود األىالي وجيود  فاروقي زكييرى أستاذ 

السمطات الحكومية لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمعات المحمية، وتحقيق 
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عميا تكامميا، وتوفير الخدمات الفنية لتشجيع المبادرة والمساعدة الذاتية والمتبادلة بين عناصر المجتمع وج

 80أكثر فعالية.

بأن: " التنمية المحمية ىي العمميات التي يمكن بيا توحيد جيود المواطنين  األمم المتحدةكما عرفتيا 

والحكومة ) الييئات الرسمية ( لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات المحمية 

 81ومساعدتيا عمى االندماج في حياة األمة والمساىمة في رقييا بأقصى قدر مستطاع". 

ثراء النشاطات االقتصادية واالجتماعية داخل اإلقميم  فيغريخافيير وقد عرفيا  " أنيا مسار تنويع وا 

 82المعين من خالل تعبئة طاقات وموارد ذلك اإلقميم".

كاآلتي: " التنمية المحمية تعني استعمال ثورات منطقة معينة من طرف  ويفركما عرفيا األستاذ 

ي ثقافة المنطقة، السمطة السياسية ىىذه الحاجيات  ساكنييا من اجل تمبية حاجياتيم الخاصة، إن مكونات

 83والموارد االقتصادية.

وضع تعريف إجرائي وىو: العممية التي يشترك فييا كل  ىمن خالل التعاريف السابقة يمكن التوصل إل

الناس في المحميات والذين أتو من كل القطاعات ويعممون سوية لتحفيز النشاط االقتصادي المحمي والذي 

ينتج عنو اقتصاد يتسم بالمرونة واالستدامة وىي عممية تيدف إلى تكوين الوظائف الجيدة وتحسين نوعية 

ون وذلك من خالل القيادات المحمية القادرة عمى استغالل مشبما فييم الفقراء والمي الحياة لعموم الناس

قناع المواطنين المحميين بالمشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم المادي  واستخدام الموارد المحمية وا 

 والمعنوي الحكومي، وصوال إلى رفع مستوى معيشة األفراد المحميين.
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 التنمية المحميةثالثا: مبادئ 

التطرق لمتنمية من جميع جوانبيا االقتصادية، االجتماعية، والثقافية، كما نعني الشمول بكل  الشمول:

 الفرص، وجعل التنمية تمس جميع طبقات المجتمع. ؤقطاعات المجتمع تحقيقا لمعدالة وتكاف

وتعني بو التكامل بين الريف والمدينة، وانو ال يمكن إجراء تنمية ريفية دون تنمية حضرية  التكامل:

والعكس صحيح، وأن يكون التكامل بين الجوانب المادية والبشرية، فإذا لم يراعي ىذا التكامل تعوق 

ألىمية والحكومية التنمية وتجعميا غير متوازنة وغير شاممة، يمكن لمتكامل أن يمتد إذا تكاممت الجيود ا

 84ومشاركة جميع فئات المواطنين والعمل بروح الفريق بين جميع العاممين في حقل التنمية.

ونعني بو أن المجتمعات الفقيرة تكون فييا عممية التنمية مركزة عمى الجانب  لتوازن:ا -

نما يحتاج إلى االقتصادي، فالتوازن ال يعني فقط تقسيم موارد المجتمع عمى جميع القطاعات بالمساو  اة، وا 

 التقسيم بدرجة أكبر في قطاع عمى آخر. ةعقمن

 85ونعني بو توفير جّو يسمح بتعاون المجتمع، وتضافر جيودىا وتكامميا. التنسيق: -

ويقصد بيا تمك العممية التي يقوم بيا الفرد خالل االىتمام الحّر والواعي في  المشاركة المحمية: -

تاحة الفرص الكافية صياغة نمط حياة مجتمعو في النو  احي االقتصادية، االجتماعية، والسياسية، وا 

                                                           
(، ص 2665مركز الدراسات أبو حدة العربية، )بيروت،  .2ط.ىموم اقتصادية عربية، التنمية، التكامل، النفط، العولمةطاىر محمدي كنعان،  - 84
44. 
  .72، 65، 49(، ص، ص 2664المكتب الجامعي الحديث،  :) اإلسكندرية .دراسات في التنمية االجتماعيةعبد اليادي جوىري وآخرون،  - 85



لممشاركة في وضع األىداف العامة لحركة المجتمع وتصور أفضل الوسائل لتحقيقيا كما تحتاج القوة في 

 86المشاركة إلى توزيع مناسب ليا والى االعتماد عمى إيديولوجية قادرة من جميع الجماىير وحشدىم.

: يقصد بو حق المجتمع في أن يختار الطريقة التي تتناسب وظروفو، رحق تقرير المصي -

 ومالئمتو مع األىداف.

أي أنو عمى المشرف أن يتقبل المجتمع كما ىو، وأن يكسب ثقة أفراده قصد  التقبل والتوجيه: -

 الرغبة فيو لمتغيير االيجابي بيدف تحقيق الصالح العام. إيقاظ

بمعنى انو عمى المشرف أن يستعين بالمختصين عند دراسة كل مشروع  االستعانة بالخبراء: -

 يتصل بجميع القطاعات االقتصادية، السياسية واالجتماعية والصحية.

وتتم ىذه العممية بتحديد أىداف المشروع وتنظيم الخطوات التي تكون كمنيج لمشروعات  التقويم: -

 87قارير اليومية والدورية.التنمية، إذ وجب عمى المشرف إتباعيا واألخذ بالت

يجب أن يكون ىناك تعاون وتأثير متبادل بين أنشطة المجتمع  التعاون والتفاعل االيجابي: -

إيجابي وعناصر الحياة االجتماعية بين األجيزة الحكومية أو غير الحكومية، حتى يكون تأثيرىا المتبادل 

 88وليس سمبا إلعاقة بعضيا البعض.

 المحمية:رابعا: عناصر التنمية 

وىو التغيير الذي يستوجب أدوات وتنظيمات اجتماعية تختمف عن التي ىي  التغيير البنائي: -

قائمة في المجتمع، بحيث يرتبط ىذا النوع من التغير بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، بحيث تتميز 
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السريعة وال يمكن تحقيق تنمية البمدان النامية بالتفاوت في توزيع الثورات، التي تعيق تحقيق معدالت النمو 

 اقتصادية أو اجتماعية وتكنولوجية دون إحداث تغييرات بنائية ليا.

حداث تغييرات كيفية في الدفعة القوية - : فإّنو عمى المجتمع المتخمف أن يخرج من حالة الركود وا 

المجتمع، فالحكومة ىي المسؤولة إلحداث ىذه الدفعة لضمان حد أدنى لمستويات المعيشة، وفق الخطط 

بإقامة التي ترسميا السياسة التنموية لالنتقال من حالة التخمف إلى حالة النمو، وتنمية المجتمع المحمي 

 89إستراتيجية التنمية عمى أساس التكامل والتوازن بين رأس المال البشري.

 خامسا أبعاد التنمية المحمية

المحمية البعد االقتصادي من أجل تنمية اإلقميم المحمي اقتصاديا  ميةنتراعي التأوال البعد االقتصادي:

ميز بيا المنطقة سواء عن طريق عن القطاعات االقتصادية التي يمكن أن تتوذلك عن طريق البحث 

 أو الزراعي أو الحرفي. االقتصاديالنشاط 

التي تحدد مميزاتيا مسبقا تكون قادرة عمى النيوض بالنشاط االقتصادي  المنطقة أنليذا نجد 

المحققة باإلضافة إلى ذلك يمكن ليا أن  توجاتنالمناسب ليا من اجل توفر فائض القيمة عن طريق الم

تدمج أفراد المجتمع الباحثين عن فرص العمل في النشاط االقتصادي وبيذا تصبح التنمية المحمية تحقق 

االقتصادية التي  البعد االقتصادي عن طريق امتصاص البطالة من جية وعن طريق توفير المنتوجات 

تعتمد التنمية المحمية عمى بناء اليياكل القاعدية المحمية من ، وكذلك أخرىبيا المنطقة من جية  تتميز

 90الطرقات والمستشفيات والمدارس..إلخ
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ىذه اليياكل القاعدية باإلضافة إلى كونيا تسمح بدمج طالبي العمل فإنيا تميد الطريق نحو الجو 

لمتواجدين في األقاليم المناسب ألفراد المجتمع القاطنين بذلك اإلقميم وتستقطب أصحاب رؤوس األموال ا

 األخرى من اجل االستثمار في ىذه المنطقة.

 ىدفيالمتنمية المحمية عمى إن اإلنسان يشكل جوىر التنمية المحمية و  البعد االجتماعييرتكز  ثانيا:

النيائي من خالل االىتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية لجميع أفراد 

 المجتمع، باإلضافة إلى ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية.

 نأنيا أاالجتماعية المتطورة من شليذا نجد أن البعد االجتماعي يشكل حجر الزاوية، الن توفير الحياة 

 تدمج كل طاقات المجتمع لتطوير الثروة وزيادة القيمة المضافة.

و  ىناك ميادين مختمفة تشمميا التنمية المحمية ليا عالقة وطيدة بالبعد االجتماعي مثل التعميم والصحة

جابا إيباشر عمى شرائح المجتمع األمن و اإلسكان، كل اىتمامات التنمية المحمية بيذه الجوانب لو أثره الم

 91وسمبا

ممثال في االحتباس الحراري :أدى التدىور في الوضع البيئي عمى المستوى العالمي ئيالبعد البي -ج

الحمضية وفقدان التنوع البيولوجي، واتساع  واألمطار الخضراءوفقدان طبقة األوزون ونقص المساحات 

دمج البعد  إلىالدعوة  إلىة تتعدى الحدود الجغرافية لمدول يذلك من مشاكل بيئ إلى  ومانطاق التصحر، 

، المتحدة مؤتمرا حول البيئة والتنمية األمملدول العالم. وعمى اثر ذلك عقدت  اإلنمائيالبيئي في التخطيط 

 .3992( في ريوديجانيرو بالبرازيل سنة األرض)مؤتمر 

د البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة ال يركز البعد البيئي لمتنمية المحمية عمى مراعاة الحدو 

نو يؤدي إلى تدىور النظام إيمكن تجاوزىا، من االستيالك واالستنزاف، أما حالة تجاوز تمك الحدود ف

 البيئي.
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 االجتماعية،  االقتصادية خير يمكن الجزم بأن التنمية المحمية مجبرة بمراعاة األبعاد الثالثة:األفي 

 تعود بالنفع العام عمى أفراد المجتمع. حتىوالبيئية 

 : شروط التنمية المحميةسادسا

 لتفعيل التنمية تستدعي توفير شروط منيا:

وجود ىيئات محمية فعمية وفعالة تتقاسم االختصاصات التنموية مع الدولة، إلى وجود سمطة محمية  -

 والمالية الكافية.مستقمة االختصاص عن الدولة ومزودة باإلمكانات القانونية والبشرية 

 مصالح ومتطمبات لمسكان المحميين وجود -

اعتماد المقاربة المندمجة والمقاربة التشاركية باعتبارىما تسمحان بتعدد الفاعمين وتدخميم وفقا  -

نو من أجل كسب أوانطالقا من كل ذلك، يمكن القول  لمتشخيص التشاركي الحتياجات السكان المحميين.

تضافر الجيود المختمفة لمفاعمين المحميين  و وتحقيق شروطيا، البد من تعبئةرىان التنمية المحمية 

 92الرسميين وغير الرسميين، باعتبار التنمية المحمية تتم بواسطة سياسات متكاممة ومندمجة.

 :تتمثل في: أهداف التنمية المحمية بعاسا

ة عن طريق العمل عمى توحيد تحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمجماعات المحمي -

الجيود لمسكان وجيود السمطات اإلدارية في إطار التكامل والتعاون فمنطمق التنمية المحمية، تتبنى مبدأ 

 93جعل تنمية الجماعات المحمية نقطة انطالق أساسية لتنمية بشرية مستدامة.بالبناء من األسفل 

 عوائد التنمية بين مناطق الدولة.زيادة معدالت العدالة االجتماعية: في توزيع  -

الشروع في مكافحة المشاكل المتولدة عن الحياة المشتركة من أجل تحسين ظروف معيشة الفئات  -

 االجتماعية األكثر حرمانا عمما أن العمل االجتماعي المحمي ىو التزام اجتماعي.
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روف معيشة السكان لدييم في إدراج أعمال لصالح تنمية الفالحة واألعمال المتعمقة بتنمية وتحسين ظ -

األرياف ) بناء سكنات، مدارس، مراكز صحية، فك العزلة، التزويد بالكيرباء، تطيير، التزويد بالماء 

مما يساعد عمى استقرارىم في أراضييم وتشجيعيم عمى ممارسة النشاط الزراعي في  (الصالح لمشرب

   94.برمجة أعمال التنمية المحمية، وكذا تخصيصيا العقالني

المستويات المحمية ورفع  في مة الرشيدةاخفض مستوى المركزية في العمل التنموي ودعم مبادئ الحك -

 .ألخدماتيمستوى األداء 

 الشفافية، المساءلة، المساواة، العدالة، تطبيق دولة في  العمل عمى تطبيق مبادئ الحكم الراشد المتمثمة -

 القانون، المشاركة الديمقراطية.الحق و 

بدورىا مساعدة المجتمع المدني  تتمكناستقاللية الجماعات المحمية لكل من البمدية والوالية حتى  -

 95في تحقيق التنمية المحمية.
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 خالصة الفصل:

لقد تم البحث في ىذا الفصل عن مفيوم المجتمع المدني بالعودة إلى جذور تاريخو، حيث خاض فيو 

الكثير من المفكرين والباحثين، إذ يعتبر المجتمع المدني ظاىرة اجتماعية باعتباره أسموب حديث لتنظيم 

. كما سعينا في ىذا المجتمع وما يزيد من أىميتو ىو ارتباطو بمسألة تحقيق الديمقراطية في المجتمع

الفصل إلى النظر في موضوع التنمية المحمية حيث قمنا بتقديم تعاريف لتحديد مفيوم التنمية بصفة عامة 

والتنمية المحمية بصفة خاصة، والمفاىيم المشابية ليا. كما قمنا باستعراض مبادئيا، عناصرىا، شروطيا 

 ية ومؤشر ىام يدل عمى فعاليتيا. وأىدافيا، فالتنمية المحمية جزء من التنمية القوم

 



 

 الفصل الثاني:
و التنمية المحلية واقع المجتمع المدني 

 في الجزائر



 
 

32 
 

  تمييد

المجتمع المدني أسموب حديث لتنظيم المجتمع، وارتباطو بجوانب الحياة المختمفة لألفراد، أصبح 

تجسيد الديمقراطية، إذ ال ترتبط  آلياتمن  آليةىامة في المجتمع الجزائري خاصة لكونو  اجتماعيةظاىرة 

السياسي والتعددية فقط، بل عرفو المجتمع الجزائري عبر مراحمو  باالنفتاحظاىرة المجتمع المدني 

 التاريخية المختمفة، بدءا بالفترة العثمانية، وقد عرف ىذا األخير عدة أشكال تنظيمية.

حة السياسية بقوة بعد إقرار التعددية السياسية، إال أن ظاىرة المجتمع المدني في الجزائر برزت إلى السا

وأصبح المجتمع المدني ذو دور ىام في الدفع بعجمة التنمية، سواء كان ذلك عمى المستوى الوطني أو 

 المحمي.

السيرورة التاريخية  نظر فيخصص ىذا الفصل لمتالدراسة أن  ارتأتوانطالقا مما سبق ذكره 

قوانين المنظمة لو في المبحث األول، أما في المبحث الثاني فسوف لممجتمع المدني، وكذا مختمف ال

التنمية المحمية في الجزائر أما في المبحث الثالث واألخير من ىذا الفصل فسوف  موضوع نتحدث عن 

 .نتطرق إلى تبيان العالقة بين المجتمع المدني والتنمية المحمية في الجزائر

 لممجتمع المدني الجزائريالمبحث األول:السيرورة التاريخية 

 المطمب األول: المجتمع المدني أثناء االستعمار

ممؤسسات األىمية )مؤسسات لتؤكد معظم الدراسات التي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر أن 

والمدارس مقد لعبت الزوايا والطرق الصوفية المجتمع المدني( فضال معتبرا في مقاومة المحتل الفرنسي، ف

 .1ميما في مقاومة المستعمر ادور القرآنية ومؤسسات األوقاف 

                                                           
  

1
 . 56ص.مرجع سابق،رمٌالوي سفٌان،  
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وبعد فشل المقاومة الوطنية التقميدية واستشياد النخبة الوطنية، ونفي بعضيا، انتقل مركز نمو الوعي 

لالستعمار  الوطني إلى األوساط الحضرية، وبدأت بوادر الممارسة السياسية تظير في المقاومة السياسية

باإلضافة إلى الطرق  بوسائل عصرية وتنظيمية سممية، تمثمت في الجمعيات والنوادي االجتماعية والثقافية

وذلك لحاجة األفراد لمتنظيم والتضامن والحفاظ عمى ىويتيم وتراثيم اإلسالمي من الضياع  1الصوفية

 .2والطمس

صة من جانب القوانين إذ المجتمع المدني الجزائري خضوعا كبيرا لممستعمر الفرنسي وخا خضع

 األساسيةم الجزائريين من التمتع بالحريات كانت الجزائر تعيش تحت تعسف قانون األىالي الذي كان يحر 

مجرد رعايا ، كما أن 3التي تسمح ليم بممارسة حقوق المواطنة، وقد كان القانون الفرنسي يعتبرىم

القانون التعسفي، غير أن ذلك لم يمنع من ة ىذا قالجمعيات والنوادي الثقافية والفنية لم تنجو من مالح

...( وذلك بشكل ، جمعياتنوادي، أحزاب) 91المدنية الحديثة في أواخر القرن  ظيور بعض التشكيالت

 . 4سري في الغالب

، ىي "جمعية مزارعي الجزائر" وكانت معظم 9481أول جمعية أروبية في الجزائر تأسست سنة 

جزائرية ولكن بأىداف موجية لخدمة أغراض استعمارية والتي كانت مخبأة  ىذه الجمعيات تممك أسماء

في  9119سنة من ىذا التاريخ ظير قانون أول جويمية  51وبعد مضي  5تحت غطاء النشاطات الخيرية

فرنسا، وعمى إثر ىذا القانون الذي طبق في الجزائر المستعمرة، نشأت جمعيات جزائرية بعضيا موالي 

داخل المجتمع الجزائري، وعمى العموم فإن معظم لبعض األخر يعمل لنشر الوعي لالستعمار وا

 .6كانت مدافعة عن مصالح الفرنسيين التنظيمات

                                                           
1
 .56رمٌالوي سفٌان نفس المرجع، ص   

2
 81( ص6115، )مدٌرٌة النشر لجامعة قالمة،من األحادٌة إلى التعددٌة، النظام السٌاسً الجزائري ناجً عبد النور   

3
 .19ص  وان،مرجع سابق،جهٌدة شاوش إخ  

.19جهٌدة شاوش إخوان، مرجع سابق، ص 
4
  

.01عبد السالم عبد الالوي، مرجع سابق، ص 
5
  

.01نفس المرجع،ص 
6
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 ومن أىم التنظيمات التي عرفتيا الجزائر أثناء االحتالل: 

جي المدارس الفرنسية الجزائرية، يمن شباب جزائري خر  9481: تأسست سنة الجمعية الراشدية -9

الجزائري عمى 1استطاعت أن تنشئ فروعا ليا عبر أنحاء الجزائر، وكان ىدفيا ىو مساعدة الشباب

التعميم، وعممت لتنشيطو وحمايتو من االنحراف وحثو عمى العمل، نظمت محاضرات بالمغتين، ومن أىم 

تشريع : التضامن واألخوة بين المسممين"ال9119التي نضمتيا الجمعية لعالم  المحاضرات2عناوين

 3"9406اإلسالمي في الجزائر منذ 

، استطاعت ىذه 9199النخبة تنظيميا سنة  ثم أعادت، 9114م ا: أنشأت عةيالجمعية التوفيق -6

الجمعية أن تستقطب عددا كبيرا من األعضاء، وصل إلى مائتي عضو خالل سنة واحدة، يرأسيا 

الجزائريين الذين يرغبون في تثقيف أنفسيم الدكتور"ابن التيامي"، ىدف ىذه الجمعية الثقافية ىو جمع 

 .4وتطوير الفكر العممي واالجتماعي

: بدأ ظيورىا منذ منتصف القرن التاسع عشر واتسع نشاطيا العممي إلى مطمع  النوادي الثقافية -0

 .5القرن العشرين، ومن أشير ىذه النوادي

 الشعب تربية فكرية، وتشجيع ، كان ىدفو تربية 9119: تأسس بقسنطينة في عام نادي صالح باي

وكانت مختمف النوادي التي تم  6اليوايات األدبية والعممية ونشر التعميم والمساعدة عمى تحرير الجماىير

تأسيسيا تيدف إلى حث المواطنين عمى التأمل والتفكير في أسباب التخمف، ثم البحث عمى سبيل الرقي 

 .7ا نفسيابنيضة أرو باقتباس العموم العصرية التي كانت السبب في 

 كما أنشأت جمعيات عديدة أخرى لعبت دورا تاريخيا رائد ومن أبرز ىذه الجمعيات:

                                                           
.98(،ص6191رسالة  ماجستٌر، قسم العلوم السٌاسٌة، ) االستقاللوبعد  االستعمارٌةحدة بوالفة، واقع المجتمع المدنً الجزائري إبان الفترة  
1
  

.98نفس المرجع،ص
2
  

 أبوا القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، ط9)بٌروت، دار الغرب اإلسالمً 9114(،ص909.
3
  

.61سابق، ص مرجعالنظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة، ناجً عبد النور،  
4
  

.61نفس المرجع،ص 
5
  

.61ص ،نفس المرجع
6
  

.11شاوش إخوان ، مرجع، سابق ص جهٌدة
7
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 فرنسا بمرور قرن  احتفاالت، وذلك ردا عمى 9109التي أنشأت سنة  :جمعية العمماء المسممين

عمى احتالل الجزائر. إن جمعية العمماء المسممين بفضل منيجيتيا وطريقتيا في العمل استطاعت أن 

كانت تعارض  يوالسياسي الت االجتماعيكل أشكال التنظيم تحقق عدة مكاسب رغم تشديد الخناق عمى 

و ودعوتو لممطالب بحقوقو، الشعب الجزائري من سبات إيقاظمصالحيا، حيث عممت ىذه الجمعية عمى 

 1وعارض بشدة سياسة اإلدماج وشعارىا في ذلك "الجزائر بالدنا واإلسالم ديننا والعربية لغتنا"

 الذي يعتبر تنظيما نقابيا قبل أن يتحول فيما بعد إلى تنظيم سياسي مدافع عن نجم شمال إفريقيا :

ر خالد ألن وعيو الوطني الذي دعم وىو امتداد لتطور الكفاح السياسي لألمي 2مطمب االستقالل

من بعد نفيو  9168الجزائر، انتقل إلى العمال الجزائريين في فرنسا، وخالل زيارتو لباريس في صيف 

الجزائر تطورت رسالتو النضالية إلى شعور وطني عمالي و نواة تنظيم وطني عرف باسم " نجم 

 .3تير األمير خالد رئيسا شرفيا لو و الحزب الذي رفع شعار االستقالل خشمال إفريقيا، أ

 التي كان ليا األثر الفعال في الحفاظ عمى االنتماء العربي اإلسالمي لمشباب  الكشافة اإلسالمية :

 الثورة التحريرية إبانر آنذاك ، معيب التي أنتجيا المستخر الجزائري ، بالرغم من عمميات الت

بان الثورة التحريرية الكبرى . 4الكبرى   جميع الجمعيات الجزائرية بمختمف توجياتيا و أفكارىا  التفتتوا 

حول " حزب جبية التحرير الوطني " و ىو عبارة عن منظمة ثورية تيدف إلى القطيعة مع الوضع 

ى الثورة السياسي السابق و الذي حاول التحصل عمى االستقالل بطرق قانونية سممية و التحول مباشرة إل

 .5 9156جويمية  6المسمحة التي تكممت باالستقالل و استرجاع السيادة الوطنية يوم 

 

                                                           
.989(ص6115العربً بن عودة "اسهام وسائل اإلعالم فً ترقٌة المجتمع المدنً" )رسالة ماجستٌر، هم العلوم السٌاسٌة واإلعالمٌة، الجزائر  
1
  

.65حدة بوالفة، مرجع سابق،ص 
2
  

  65الفة ، واقع المجتمع المدنً الجزائري إبان الفترة االستعمارٌة و بعد االستقالل، مرجع سابق ، ص حده بو 
3
  

. 09عبد السالم عبد الؤلوي ، مرجع سابق،ص  
4
  

 06نفس المرجع،ص  
5
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 المطمب الثاني: المجتمع المدني في فترة األحادية:بعد االستقالل

لقد عرف المجتمع المدني في ىذه المرحمة ، مرحمة تراجع حادة بعد عودتو في شكل تنظيمات  

الحركة الوطنية مباشرة بعد االستقالل و بداية بناء الدولة الوطنية ، فقد تم بمقتضى نصوص مؤتمر 

اكي ، تحويل جبية التحرير الوطني إلى حزب جبية التحرير الوطني ، ذو اتجاه اشتر  9156طرابمس 

لقيادة البالد ، ليكون أول نظام حكم في الجزائر" نظام الحزب الواحد" الذي يييمن مكتبو السياسي عمى 

)  9156مطمقة ، غير أن ىذا الوضع لم يدم طويال، فبعد تجاوز أزمة صيف  ىيمنةالسمطة و الدولة معا 

و  10/91/9156بالدستور في حرب الوالية( عمل بن بمة عمى تمثل السمطة شخصيا، فقام بتجميد العمل 

 1 وعزل رئيس المكتب السياسي لمحزب ليجمع كل الصالحيات في شخص

فكانت الدولة آنذاك ترى أن التنمية االقتصادية و االجتماعية التربوية و الثقافية مدمجة في طبيعة النظام 

 وفسة في الميدان، ألنإذ تعتبر من ميامو األساسية، فأقصت بذلك كل مبادرة أو منا السياسي المتبع .

برأييا المجتمع لم يصل بعد إلى مرحمة التكفل الذاتي بشؤونو و ذلك عن طريق تأسيس و إنشاء تنظيمات 

مصالحو، و بذلك عمت روح األبوية و ألبست الصبغة 2جمعوية تدافع عن حقوقو و آرائو و تقدم 

و الثقافية و التربوية و عميو ظمت مؤسسات المجتمع المدني بمختمف  االجتماعيةالسياسية لكل المنظمات 

و المتمثمة في عممية  االستعماريةتنظيماتيا تسير في نفس القوالب و األطر التي كانت قائمة في الفترة 

 استمرتو  االستعمارالييمنة ، و عمميات الييمنة ىذه عمى مختمف التنظيمات المدنية التي وجدت منذ 

" إلى  19/19/9119نفاذ قانون الجمعيات الفرنسية  الستمرار، كانت كنتيجة  االستقاللا بعد إلى م

الذي كان أكثر  99/91، حيث صدر في تمك السنة القانون  9199و إلى غاية  االستقاللبعد  مرحمة ما

 . 3صرامة و تشّدد من األول 

                                                           
. 40رمٌالوي سفٌان ، مرجع سابق ص  
1
  

.06عبد السالم عبد الؤلوي ، مرجع سابق ، 
2
  

. 06ص  نفس المرجع، 
3
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مجتمع المدني إلى درجة الرجوع المزيد من القيود عمى تنظيمات ال القانون اىذ وضعت نصوص 

عن تأسيسيا إلى دخوليا تحت إطار الحزب و أّدى ىذا الوضع إلى قيام تنظيمات خفية دون موافقة،و 

إتباع اإلجراءات اإلدارية حيث تعرضت الحركة اإلسالمية و البربرية إلى مالحقات قضائية و اعتقاالت 

 ىلم تنتي أزماتشعبي متعدد األطراف ، ما سيدخل البالد في  انفجارت األوضاع و طورتيا إلى جأج

 .    1بإعالن التعددية بل تواصمت إلى غاية اليوم 

كما أكد تبعية  البالد.عمى وحدوية الحزب الذي يتولى توجيو و مراقبة سياسة  9195 ميثاقأكد  

يبين أن اليدف من  . و ذلك ما المنظمات الجماىرية لجبية التحرير الوطني و سيطرة ىذه األخيرة عمييا

و ىذا ال يجسد الديمقراطية و ال  أفكارهتأسيس ىذه المنظمات ىو إعادة إنتاج النظام و تأييد توجياتو و 

كنتيجة طبيعية لرغبة النظام السياسي  9149جويمية  69لقد جاء قانون الجمعيات المؤرخ في  .2يخدميا 

نت سابق، عمى عاتق الدولة و ميزانيتيا العامة ، إذ أعطيت لتخفض من األعباء و المسؤوليات التي كا

لمجمعيات صالحيات التدخل في بعض الميادين خاصة مثمما ىو الشأن بالنسبة لتدعيم الفرق الرياضية ، 

لدور الدولة،و لو أن السبب  ةالجمعيات مكمم اعتبرتحيث رفع ىذا العبئ عن المؤسسات العمومية و 

 اضطرف ىو أزمة التمويل الحكومي ، و قصوره تجاه الجمعيات مما قمو الىذا امن وراء كالحقيقي ال

 .3في جانب حرية النشاط  ليتنازلالنظام 

 

 

 

                                                           
 910مرجع سابق، ص، ،باري عبد اللطٌف 
1
  

. 16مرجع سابق ص النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة، ناجً عبد النور ،  
2
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السياسية التعددية مرحمةفي المجتمع المدني المطمب الثالث:  

كانت لمعوامل االقتصادية إلى جانب العوامل السياسية، متغيرات دافعة نحو التحول لمتعددية 

فالجزائر التي خرجت من ثورة تحريرية مدمرة خمفت آثارا و خيمة في جميع المجاالت إال أنيا  السياسية.

إلى  9156سرعان ما دخمت في عممية تنمية فعالة. حيث كان ىدف الرئيس ىواري بومدين ) من سنة 

الممكية العامة ( التقميل من روابط التبعية لمخارج عن طريق التخطيط االقتصادي المركزي و  9191

لوسائل اإلنتاج ، و إقامة مزارع كبيرة من خالل تأميم األراضي و إعادة تنظيم الدولة من خالل الالمركزية 

 و تدعيم السمطات المحمية و الوالئية لبناء الشرعية.

تم االعتماد في تمويل اإلستراتيجية عمى عائدات صادرات النفط و الغاز ، حيث إستفادت الجزائر 

 من مدخرات محمية كافية تجنبيا من اإلستدانة الخارجية. 9149إلى  9191من 

( لتحسين األوضاع االجتماعية ، السكن، الصحة ، و تشجيع اإلستراد  9148-9141تم تبني مخطط ) 

 .1بعد إىمال قطاعي الزراعة و السكن و التركيز عمى الصناعات

نخفاض و بدأت منظمة األوبيك تمجأ لوضع بدأت أسعار النفط في اال 9140لكن إبتداءا من عام 

ردات احصص اإلنتاج . بدأت المشاكل االقتصادية في الظيور بالجزائر، لذلك زاد االعتماد عمى الو 

و نتيجة لصدمة إنييار أسعار البترول ، انخفض دخل  9145خاصة من األغذية و مع حمول عام 

في   8811من النتائج المحمي اإلجمالي عام ٪ 9،90و بمغ عجزىا إلى   ٪61الموازنة الجزائرية ب 

غياب سوق مال محمي فإن عجز الموازنة كانت تمول عن طريق اإلصدار النقدي و تراكم الدين الخارجي 

المواد األولية بالعممة األوروبية  يراد، بإضافة إلى مشكمة انخفاض القدرة الشرائية ، و إست ٪ 8;الذي بمغ 

األمريكي كل ىذه األوضاع  رنخفض بيبوط قيمة الدوالتأن أسعار النفط  التي تزداد ارتفاعا في حين

                                                           
1
 .965،969بق،ص،ص،عبد النور ناجً، النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة السٌاسً، مرجع سا 
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االقتصادية أدت إلى التناقضات و سياسة التقشف و رفع األسعار و انتشار الفساد اإلداري ، و تخمي 

تطالب بالتغيير و  أفعالعم أسعار المواد االستيالكية  و تجميد األجور، خمقت ردود دالدولة عن 

 1اإلصالح 

: التي تعتبر بمثابة نقطة تحول في تاريخ الجزائر السياسي ، فبعد الخطاب 8988أحداث أكتوبر 

 أعضاء حزب جبية التحرير مأما 9144سبتمبر  91السياسي الذي ألقاه الرئيس " الشادلي بن جديد " في 

 ، حيث وجو انتقادات لعناصر الحزب التي تعارض اإلصالحات و التوجو الميبرالي.الوطني

انتشرت بعد الخطاب السياسي موجة من االضطرابات شمت مؤسسات اقتصادية منيا قطاع البريد و 

 9144أكتوبر  8المواصالت و أزمة ندرة المواد الغذائية في المدن الكبرى، استفحمت األزمة مساء يوم 

قرر النظام  أكتوبر 6بمظاىرات عنيفة ، و كانت عممية التكسيير موجية ضد األمالك العامة . و في 

إعالن حالة الحصار العسكري و المجوء إلى القوة القيرية لفشميا في اإلقناع ، و ألقى الرئيس " بن جديد " 

خطابا ندد بإحتكار السمطة، ووعد بإجراء إصالحات سياسية كبيرة تعرض عمى  9144أكتوبر  91يوم 

 ىذه األحداث ..تعددت األطروحات حول أسباب وقوع 2الشعب باإلستفتاء عمييا 

رىا ص: إن األوضاع الداخمية التي قادت البالد لتبني الخيار الديمقراطي يمكن ح أسباب داخمية -8

 في النقاط التالية : 

الحادة التي أثرت عمى باقي الميادين بشكل  زمةاأل: ىذه  األزمة االقتصادية و مشاكل التنمية - أ

سمبي ، يمكن إرجاعيا إلى وجود إختالالت ىيكمية في االقتصاد الجزائري و ىذا منذ نشأة القطاعات 

االقتصادية بعد االستقالل مع سوء التسيير في إدارة القطاعات العمومية  ، إضافة إلى غياب التخطيط 

من دخل الجزائر في  ٪ 19زائري عمى عائدات النفظ إذ يحتل حوالي المتكامل ، و ارتكاز االقتصاد الج
                                                           

1
 . 969 965ص ص  مرجع سابق،، عبد النور ناجً  

2
 Abdelkader djeghloul , le multipartisme a l’algérienne, maghreb machrek n°969, janvier, 9111 p. 915. 
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الوطنية ،  االقتصاديةفي األزمة  تالتجارة الخارجية و يعتبر ىذا األخير من أسوء العوامل التي تسبب

، ما أدى إلى  9144مميارات عام  9مميار دوالر سنويا إلى  90حيث إنخفض الدخل الجزائري من 

 بشكل مباشر عمى المواطنين ما أدى بدوره إلى :  تخسائر مادية أثر 

 .1عجز الدولة و التي كانت تستورد و بكثرة المواد اإلستيالكية و األساسية لمسكان  -

رغم ذلك شيدت ىذه الفترة غياب بعض السمع الضرورية، و ندرة أخرى و اختفاء بعضيا ليباع في السوق 

 السوداء.

: و لقد قدرت قيمة المديونية الخارجية طويمة األجل في سنة ارتفاعياخدمة المديونية الخارجية و  -

من الناتج القومي اإلجمالي، ووصمت خدمتيا  ٪ 88، 6مميون دوالر أي بنسبة  60، 661حوالي  9144

 من حصيمة الصادرات و السمع و الخدمات. ٪ 96، 0مميون دوالر أي بنسبة  5، 080إلى 

إذ وصمت إلى مميون عاطل  اد و التضخم و ارتفاع معدالت البطالة:إضافة إلى انتشار ظواىر الكس -

سنويا ما أدى إلى عجز الدولة  ٪ 0، تزامن كل ىذا مع ارتفاع نسبة السكان ب  9144عن العمل لسنة 

 . 2في تمبية حاجيات المجتمع 

: الذي أصبح من آليات تسيير النظام السياسي المغمق إذ تستخدميا النخبة الحاكمة الفساد السياسي - أ

كطريقة لمحفاظ عمى استقرارىا و مصالحيا ، بالتالي انتشر الفساد في المجتمع الجزائري و أجيزة الدولة و 

 مؤسساتيا، األمر الذي أدى إلى تعقيد األزمة االقتصادية أكثر: 

مميار دوالر و التي  65إضافة إلى الفساد البيروقراطي ، وصمت معدالت عموالت و نيب المال العام إلى 

 .  3قام بيا معظم المسؤولين  الجزائريين و المستحوذين عمى القطاعات الحساسة كسونا طراك 

 : تتمحور األزمة في ثالث أزمات، األزمة األولى تتعمق األزمة السياسية - ب

                                                           
1
،أكتوبر ،     41للدراسة اإلستراتٌجٌة ع  مركز اإلهرامات  مجلة السٌاسة الدولٌة .عزالدٌن شكري ، الجزائر عملٌة التحول لتعدد األحزاب، "  

 .9111، ص  9141

. 9111، ص  نفس المرجع 
2
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 911ص 9116، أبرٌل، 914نبٌل عبد الفتاح ، األزمة السٌاسٌة فً الجزائر المكونات و الصراعات و المسارات ، مجلة السٌاسة الدولٌة ، عدد  
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: حيث عرف النظام الجزائري في عيد األحادية ىيمنة الدولة عمى الشعب وعمى السياسيةبالمشاركة 

الساحة السياسة عن طريق الجيش و الحزب الواحد، و التي كانت تمارس رقابة شديدة عمى وسائل 

اإلعالم التي خسرت لنشر إيديولوجية الحزب الواحد و عمى الجمعيات الموالية لمدولة ، فحزب جبية 

حرير الوطني ىو الممثل السياسي الوحيد لكل فئات الشعب : بالتالي منع ظيور أحزاب أخرى أو الت

جمعيات معارضة أو إعالم حر يعبر عن واقع و مطالب الشعب خاصة منيم الشباب ، و عميو فقد كان 

ي صار النظام جامدا و غير قادرا عمى مواكبة التغيرات التي كانت تطرأ عمى المجتمع الجزائري الذ

 يطالب بالتغيير.

: من أىم العوامل التي أدت بالدولة الجزائرية إلى  أما األزمة الثانية المتمثمة في أزمة الشرعية

التعددية بحثا عن شرعية جديدة تعوض الشرعية الثورية ، ما ترتب عنيا عدة أزمات  رحمةدخول في مال

 1الوالء لمدولة. سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ، و تناقص روح

أزمة و أخيرا فإن أخطر األزمات التي تؤثر عمى النظام السياسي و عمى أمن و استقرار الوطن ىي 

: تعتبر الجزائر من الدول التي تعاني من ىذه األزمة بشكل كبير إذ أن المجتمع الجزائري و كذا  اليوية

 نخبة مقسم إلى عدة اتجاىات و ىي : ال

 : و الداعيين إلى اليوية اإلسالمية العربية  إتحاد المعربين -

: الذين يدعون إلى الفرنكفونية ، و يعتبرونيا امتداد حضاريا و فكريا لمثقافة الفرنسية و رنسيين فالم -

مساندين لمحركة البربرية ، يرفضون التعريب و يحتل الفرنسيون في الجزائر عمى المناصب العميا في 

 ىيكل إدارة الدولة.

                                                           
1
 . 911نبٌل عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   
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تيم األمازيغية و ضرورة االعتراف يزبية و طالبوا بقوة بيو حبشدة نظام األحادية ال االذين قاومو  :البربر -

ى سبيل المثال المظاىرات و االضطرابات التي حدثت في مبيا بشكل رسمي ، و يمكن أن نذكر ع

  9149.1و  9141جامعات الجزائر و تيزي وزو خالل السنوات 

و التي يسمييا البعض " بانتفاضة  9144أكتوبر  6التي تجمت في أحداث : و األزمة االجتماعية -ج

و التي انفجرت إثر االنعكاسات السمبية التي أفرزتيا األزمة االقتصادية عمى المجتمع الجزائري، و  زالخب

باألخص بعد توجو رئيس الجميورية التي تطبيق نظام اقتصادي جديد ، و القائم عمى الالمركزية و فتح 

سوق ، مقابل ما كان معتمدا بشأن االقتصاد الموجو المبني عمى التخطيط ، و عميو فقد ارتفعت نسبة ال

مميون أو ما  64،6إلى  9144حيث بمغت نسبة الفقر سنة  9149الفقر بشكل كبير إبتداءا من عام 

ما يعادل دينار جزائري أو  1=:863من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر و المقدر ب  ٪ 6،96يعادل 

دوالر لمفرد الواحد سنويا ، إضافة إلى أسباب أخرى كاألزمة الدستورية و ذلك بسبب قصور و جمود  988

ة من قبل السمطة ، حيث جعمت نصوصيا و قوانينيا خدمة لمصالح الحزب ز الدساتير الجزائرية المتجاو 

لسيطرة عمى الشعب و عدم مقدرة الواحد و الفكر االشتراكي ، و زيادة في صالحيات السمطة لمييمنة و ا

لي بن جديد و حزب جبية التحرير الوطني في التوفيق بين مختمف النخب السياسية ، و تمك اذالرئيس الش

الخطابات الديماغوجية التي تتجاىل معاناة الشعب ، كل ىذه األمور أدت إلى التمرد و االحتجاجات ، 

    .   2 8811أكتوبر  >انتيت بالمظاىرات و االضطرابات في 

كذلك كان من بين الخمفيات لحدوث األزمة حيث ساىمت بشكل فعال  متغيرات البيئة الخارجية: -2

في دفع عممية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر ، خاصة ما شيده النظام السياسي الدولي في 

 جميع الميادين السياسية و االقتصادية و االجتماعية.

                                                           
1
 .84ص ، مرجع سابق، منعم عمار  

2
 . 905ص مرجع سابق،زبٌر عروس   
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و أن ىناك مصادر لمتأثير تتمكن الدول الغربية و مؤسسات التمويل الدولية و المنظمات غير الحكومية 

من خالليا ممارسة الضغوط لألسراع في عممية اإلصالح السياسي و تقديم حوافز إيجابية لمدول التي 

الم الخارجي من فضائيات و تدعم التحول إلى الديمقراطية في العالم الثالث و العالم العربي كما لعب اإلع

 .1ت دورا أساسيا في زعزعة الحكم التسمطي و تعزيز الثقة بالحركة المطالبة بالديمقراطية ينترنأصحافة و 

ث تأثرت الجزائر بالعديد من تجارب الدول اإلسالمية، و تطوراتيا التي يبح المتغيرات اإلقميمية: -3

إلسالمية في الدول العربية و اإلسالمية بممارسة العمل تصاعد الدور السياسي و االجتماعي لمتنظيمات ا

طار التعددية السياسية ، و تبني فكرة رفض النظم القائمة و العمل من أجل تغييرىا، و من إالسياسي في 

جية التطورات التي شيدتيا منطقة المغرب العربي في السوق األوروبية و التوجو إلى اإلجراءات الحمائية 

 ورات نزع الصحراء، أدى توفير و فاق جزائري مغاربي اقتصاديا و سياسيا.و تط 9116عام 

نييا، افنظرا لألزمة متعددة الجوانب التي كان النظام السياسي الجزائري يع المتغيرات الدولية: -4

فرضت عميو اإلستدانو من المؤسسات المالية الدولية ، فأصبح في تبعية لمخارج إلجراء الجزائر 

دية ىيكمية و الخضوع لشروط البنوك الدولية ، فتبنى النظام السياسي الجزائري سمسمة إصالحات اقتصا

من اإلصالحات الدستورية و السياسية و اإلدارية ) التعددية ، الحزبية ، النقابية و اإلعالمية ، الحريات 

 . 2و حقوق اإلنسان ( 

سياسيا ، سيؤدي بالسمطة إلى اتخاذ  إن عممية السير في إطار ترقية النظام نحو التحول اقتصاديا و

 10من خالل تنظيم استفتاء شعبي بتاريخ  9195قرارات سياسية حازمة منيا المجوء إلى تعديل دستور 

                                                                                                                                                                                         3ةبيل الدولة عن الحزب و يقر بالتعددية الحز صفيثم اإلنتقال إلى تبني دستور جديد  9144نوفمبر 

                                                           
.906عبد النور ناجً ، النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة السٌاسٌة ، مرجع سابق ص 
1
  

.904،981، ص  نفس المرجع 
2
  

3
ن الثقافة السٌاسٌة" ، )أطروحة دكتورة فً العلوم السٌاسٌة و علً بن طاهر ،" الدولة و المجتمع المدنً فً الجزائر ، دراسة تحلٌلٌة لمضمو 

 .994، ص  6199-6191:  0العالقات الدولٌة فرع تنظٌمات سٌاسٌة و إدارٌة ، جامعة الجزائر 
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لسياسي : جاء نتيجة لظروف غير عادية عرفيا المجتمع و النظام ا8989فيفري  23دستور  -5

، ييدف إلى  9144الجزائري ، و تمبية لمطالب سياسية و اقتصادية و اجتماعية جسدتيا أحداث أكتوبر 

 . 1نظام ديمقراطي يقوم عمى التعددية السياسية و مجتمع مدني يشارك في اتخاذ القرار السياسي 

بتنظيم السمطة و ( مادة تشمميا أربعة أبواب تتعمق 959مائة و سبعة وستين ) 9141تضمن دستور 

تضمن  ذيال ىاما عن الحقوق الصالمراقبة و المؤسسات الدستورية و مراجعة الدستور ، كما خصص ف

( ضمن قواعد صارمة ىدفيا 81-01-06-09حريات التعبير و اإلبتكار و إنشاء الجمعيات في المادة ) 

 حصر العمل الجمعوي و الحزبي .

ي ثغرات محتممة و حتى ال تتحول ألد سياسية و دستورية تفاديا تدعمت عممية التحول منذ البداية بقيو 

فييا سياسة اإلصالحات إلى واقع ترتقي فيو التعددية ، الذي يجب أن تشارك في إثراء و ممارساتو 

 تكوينات المجتمع المدني المستقمة عن السمطة .

يكون المحور    لرئيس الجميورية أنالتي سمحت  9141ن إصالحات دستور و في المقابل تكو 

الرئيسي لمنظام السياسي ، و بعد سمسمة من اإلجراءات اإلصالحية الجديدة ظمت تحتل الدور المؤثر في 

 إصدار القرارات و رسم السياسة العامة.

أما الحكومة بدأت صالحياتيا تتجو نحو اإلتساع بعد إعالن الرئيس ) الشاذلي بن جديد( عن التعديالت 

ت عمى أساس فصل الحزب عن الدولة بحيث يتمحور عمميا في توسيع مجال الدستورية التي جاء

 2ليا من التحكم في األزمة ، االستنجاد بالجيش كمما طمب األمر ذلك. حة بشكل يسميسمطتيا السياس

األصل أن تكون القوانين المنظمة لمحركة الجمعوية ، مساىمة في تدعيم وجودىا كمؤسسات يسمح ليا 

أن تكون معوقة لعمميا ، فتجعل منيا مجرد كيانات شكمية ال ال ممية البناء الديمقراطي ، بالمشاركة في ع

                                                           
.981، ص  النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌةعبد النور ناجً ،  
1
  

2
 .919،941، ص ص  مرجع سابقعلً بن طاهر ،  

  60/16/9141راجع دستور. 
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يمكنيا أن تقدم شيئا و تدفع البعض األخر إلى تجميد أنشطتيا و إرغاميا عمى أن تكون تابعة لمدول تقوم 

عالقة تنسيق و  بتوظيفيا عند الحاجة السياسة ، األمر الذي يجعميما قائمين عمى صراع و التعارض ال

 . 1تكامل 

( األربعين التي 81الثقافية و الحزبية التي عبر عنيا في المادة ) ، أقر الدستور التعددية السياسية

تؤكد عمى " حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف بو و ال يمكن التذرع بيذا الحق لضرب 

 . 2اسية و الوحدة الوطنية و السالمة الترابية و استقالل البالد و سيادة الشعب " يالحياة الس

تعد األحزاب السياسة في نظر النظام السياسي حركات سياسية معارضة في سعي دائم نحو إرساء قيم 

عاتيا السياسية داخل مختمف مؤسسات المجتمع المدني كالحركة اإلجتماعية ر سياسية جديدة ، تقوم تف

النقابية و الحركات الطالبية ، فإن المشرع شدد الخناق عمييا تحت طائمة قانون العقوبات و الرقابة و 

و الجمعيات العامة التي  9141إقامة التفرقة بين الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة ألحكام قانون 

 .  3 9149المعدل لقانون  9111تخضع لقانون 

الحركة  وريع منظم لعالقة الدولة بالمجتمع المدني تعمل وفقبسن أول تش 8987سمح قانون  -6

 الجمعوية ، تحت مجموعة من الشروط يمكن تمخيصيا فيما يمي :

تكتسب الجمعية بمجرد تأسيسيا الشخصية المعنوية و األىمية لكن تعتبر باطمة بقوة القانون كمما  -

المعمول بيا ، إذا لم تتوفر في أعضائيا المؤسسين خالفت أىدافيا اآلداب العامة و القوانين و التنظيمات 

لمشروط المذكورة في المادة الرابعة من نفس القانون و ىي التمتع بالجنسية الجزائرية و الحقوق المدنية و 

 السياسية و السموك غير المخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.

                                                           
.949ص  نفس المرجع، 
1
  

 المادة )81( من دستور 9141.
2
  

3
 ( من مشروع قانون الجمعٌات ذات الطابع السٌاسً ، ٌرجع إلى:0المادة ) 

Loi N° 89-11 Du 05 Juillet Relative Aux Associations A Caractère Politique- Journal Officiel De La République 
Algérienne 05 Juillet 1989 , N° 27, Pp 604-607. 
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قاد جمعية عامة تأسيسية عريطة إنلألعضاء المؤسسين الحرية و اإلرادة في تكوين جمعيتيم ش -

( عضوا مؤسسا عمى األقل ، يصادقون عمى القانون األساسي و يعينون ىيئاتيم 96تضم خمسة عشر )

 ) رئيس الجمعية ، الكاتب العام ، أمين العام( .القيادية المتكونة من 

 يتعين عمى األعضاء المؤسسين إيداع تصريح التأسيس لدى : -

  الجمعية ذات طابع محمي يضم مجاليا اإلقميمي بمدية واحدة أو عدة بمديات في الوالية كمما كانت

 نفس الوالية .

 1ما كانت الجمعية ذات طابع وطني موزارة الداخمية ك 

من قانون االنتخابات  41/90م بظيور دستور جديد تطبيقا ألحكام المادة 9141قد تميزت مرحمة ما بعد 

و االستفتاءات في  بنظام االنتخابات المحمية و التشريعية و الرئاسيةالمتعمق   9141أوت  9المؤرخ في 

ثم إجراء أول انتخابات محمية في  9141 رمن دستور فبراي 81ظل التعددية الحزبية طبقا ألحكام المادة 

، اكتسبت خالليا الجبية اإلسالمية لإلنقاذ المجالس الشعبية  9111جوان  96ظل التعددية الحزبية يوم 

ديسمبر  65مدية و الوالئية  بأغمبية مطمقة كما فازت في الدور األول من االنتخابات التشريعية في الب

الدور الثاني ، و بذلك دخمت الجزائر في حالة استثنائية و فرضت  يلغأ، ثم تدخل الجيش و  9119

 2، و استقالة الرئيس الشادلي بن جديد  9116حالة الطوارئ في فيفري 

نشاط الجبية اإلسالمية لإلنقاذ، و حل جميع الجمعيات المساندة ليا ، دخل المجتمع ر ضبيذا تم ح

المدني مرحمة أخرى ، مع نياية مرحمة حكم الرئيس بن جديد ، تزامنت مع دخول الجزائر في أزمة 

                                                           
:9149* قام المشرع بسن أول قانون منظم لعالقة الدولة بالمجتمع المدنً و كان ذلك سنة   

الجمعٌات من  سمح هذا القانون بتأسٌس حركات جمعوٌة تعبٌرا عن الدٌمقراطٌة بادرت به السلطة فً إطار تنظٌمات و تسٌٌرها لحرٌة و عمل -
 خالل البنود التالٌة :

الوزارة( و ذلك بعد تحقٌق سري  –الوالٌة  -ال ٌمكن ألٌة جمعٌة أن تمارس نشاطها إال إذا حصلت على ترخٌص من السلطة المعنٌة ) البلدٌة -
 تقوم به هٌئة األمن من حول ماضً األعضاء المؤسسٌن .

ٌوجب القانون الجمعٌة على تقدٌم معلومات عن نشاطها للسلطة المعنٌة كلما طلب منها ذلك  -  
التصرٌح بأي تعدٌل فً قانونها األساسً أوانً تغٌٌر لمقرها -  

.9111دٌسمبر  18المؤرخ فً  11-09فٌما ٌتعلق بشروط إجراءات تأسٌس الجمعٌات راجع : قانون  
1
 

 رابح لعروسً ، آفاق و مستقبل المجتمع المدنً فً الجزائر ، مجلة النهضة مصر ع 6 السنة 6111 ص 981.
2
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سياسية و أمنية كادت تعصف البالد ، و ىي مرحمة حضر نشاط جمعيات المجتمع المدني ، حيث 

تيال بعض الرموز القيادية فيو ، كالشيخ غتواجد في كثير من المناطق ، خاصة بعد إغابت عن ال

بوسميماني رئيس جمعية اإلرشاد و اإلصالح ، و عبد الحق بن حمودة األمين العام لإلتحاد العام لمعمال 

 .1الجزائريين و غيرىم ، و زحف آلة القتل و العنف عمى كامل الشعب بمختمف فئاتو 

 9115نوفمبر  64مت التعددية الحزبية من أول نشأتيا ، لتستأنف حركتيا بصدور دستور و ىكذا فش

 والذي منح الحق لممواطنين في إنشاء األحزاب بدون المساس بسيادة الشعب و التراب الوطني و أمن

و استقاللو و في ظل احترام أحكام ىذا الدستور ال يجوز تأسيس أحزاب عمى أساس ديني أو لغوي أو 

 .2عرقي أو جنسي أو ميني أو جيوي 

 :38-99المجتمع المدني من خالل قانون  -7

و  حيث خصص بالجمعيات 9141مثل ىذا القانون الخاص بالجمعيات التتويج األول بعد دستور 

تشكيميا وتنظيميا بل شجع الحركة الجمعوية عمى النشاط أكثر ، تناول ىذا القانون الجمعيات بالتفصيل 

بداية بتأسيسيا حتى أىدافيا و حميا إن تطمب األمر ، فأعطى الحق لكل المواطنين الذين تتوفر فييم 

 ة :نشروط معي

 الجنسية الجزائرية  -

 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  -

 دم بدور سموك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.ع -

                                                           
 0ص 6118 -16-96، الصادرة فً  964، جرٌدة الجزائر نٌوز ، العدد  6116إعتماد جمعٌة منذ  0991سمٌر حمٌطوش ، تسلٌم  
1
  

.981مرجع سابق ص، ،رابح لعروسً  
2
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حيث جسد الحق في تكوين الجمعيات من طرف  9141قدم ىذا القانون تغييرات بما يوافق دستور 

المواطنين بشكل مشروط ، إذ بصدوره فعال شيدت الساحة تكوين العديد من الجمعيات و إعتمادىا من 

 طرف السمطة .

أوال بالتقارير األدبية و المالية  ذلك،بة و العقوبات و التشديد في و يكشف القانون حجم الرقا

رمة كالحل و التقاضي من طرف اسمطات المخولة لمسمطة و العقوبات الصالالمقدمة دوريا ، إضافة إلى 

 .1القضاء

و قد كان المشرع الجزائري قريبا من بعض الخصائص النظرية لمفيوم الجمعية ومن مبادئيا 

ية ، بإعتباره مبدأ رئيسي في تكوين الجمعيات و مؤسسات ادبالتركيز عمى فكرة الطوعية و اإلر العامة 

المجتمع المدني ، باإلضافة إلى التركيز عمى طبيعة و ىدف الجمعية ، و ضرورة إخضاعيا لألحكام و 

المادية و المعنوية أن المشرع الجزائري لم يركز أكثر عمى فكرة اإلسقاللية  نالقانون المعمول بو ، في حي

 .2لمجمعية و عالقاتيا بالدولة 

 

 ونتائجو 90/31قانون 

مقوانين التشريعية الحاكمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر، فاألمر يبدو أكثر لبالنسبة 

مسألة ال تتعمق فقط بعممية ضبط لحركية ومؤسسات القوى الجمعوية، بل تتجاوز ذلك  وألنوضوحا، 

 وىو الحرية. الأليصبح النظر إلييا عمى أنيا تشريعيات مقيدة لممبدأ العام 

                                                           
1
العالمً و تـثٌره على المجتمع المدنً الجزائري" ، )رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و اإلعالم ،قسم  عبد الطٌف باري ، "المجتمع المدنً 

    915(ص 6119العلوم  السٌاسٌة كلٌة العلوم السٌاسٌة و اإلعالم ، جامعة بن ٌونس بن خدة ،
2
 961ص رابح لعروسً ، آفاق ومستقبل المجتمع المدنً فً الجزائر، المرجع السابق ،  
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األصل أن تكون القوانين المنظمة لمحركة الجمعوية، والتي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع  

جودىا باعتبارىا مؤسسات يسمح ليا ىي األخرى بالمشاركة االيجابية في مساىمة في تدعيم و الالمدني ، 

عممية البناء الديمقراطي الذي يحقق االستقرار ويسيل عممية نقل المجتمع من نظام مغمق الى نظام 

مفتوح، ال أن تكون معوقة لعمميا فتجعل منيا مجرد كيانات شكمية ال يمكنيا ان تقدم شيئا وتدفع بعضيا 

رغاميا عمى أن تكون تابعة لمدولة تستعمميا متى شاءت، وتقوم بتوظيفيا عند األخر  إلى تجميد أنشطتيا وا 

الحاجة السياسية وىو األمر الذي يجعل العالقة بينيما قائمة عمى التعارض والتصادم ال عالقة تنسيق 

 .1وتكامل

ان يتطمب من المشرع وىكذا فإن وضع قانون خاص بالحركة الجمعوية لم يكن أمرا عفويا، بل ك

 31-90اتخاذ كل اإلجراءات التنظيمية و التسييرية لمتعامل مع ىذه المؤسسات وبيذا أصدر قانون 

 المتعمق بالجمعيات. 1990ديسمبر سنة  4الموافق ل 1411جمادي األول عام  17المؤرخ في 

وطرق عمميا،  ولقد جاء ىذا القانون ليحدد الكيفيات و الظابط لتشكيل الجمعيات وتنظيميا

اإلحكام العامة الخاصة بكيفيات  الفصل األولفصول: حيث نجد في  بعةواحتوى ىذا القانون عمى س

تكوين الجمعيات وتنظيميا وعمميا، ولقد عرف المشرع الجزائري في ىذا الفصل الجمعية بأنيا: تمثل 

طبيعيون أو معنيون عمى أساس الجمعية اتفاقية تخضع لمقوانين المعمول بيا ويجتمع في إطارىا أشخاص 

 تعاقدي ولغرض غير مربح.

كما يشتركون في تسخير معارفيم ووسائميم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية األنشطة 

 2ذات الطابع الميني و االجتماعي والعممي والديني والتربوي والثقافي والرياضي عمى الخصوص

                                                           
 

1
 . 940صعلً بن طاهر، مرجع سابق، 

  
2

، 9111دٌسمبر سنة  8، الموافق ل9899جمادي األول عام  99، مؤرخ فً 09-11قانون رقم الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،  

 المتعلق بالجمعٌات 
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لجمعيات وواجباتيا والتي تختمف كميا عن الجمعيات : فقد حددت حقوق االفصل الثانيبينما في 

 ذات الطابع السياسي.

: فيحتوي عمى القوانين األساسية لمجمعيات والتي تتعمق بكيفيات اتخاذ القرارات أما الفصل الثالث

 واالنتخابات أو تعيين الييئات القيادية لمجمعية وكيفية تجديدىا.

مالك الخاصة بالجمعية إذ إن استعمال ىذه الموارد يكون : تطرق إلى الموارد و األالفصل الرابع

لغرض تحقيق أىداف الجمعية المصرح بيا لمسمطات والمتماشية مع األىداف المعمنة عنيا في القانون 

 األساسي.

: فتناول ظروف تعميق الجمعية، وىذا اإلجراء يأتي بسبب عدم امتثال أما في الفصل الخامس

 ألساسي.الجمعية لشروط القانون ا

ىي كل "لمجمعيات األجنبية بعد أن عرفيا بأنيا  الفصل السادسولقد خصص المشرع الجزائري 

جمعية ميما يكن شكميا أو ىدفيا يوجد مقرىا في الخارج، أو داخل التراب الوطني، ويسيرىا أجانب كميا 

 شروط الجنسية. ، ويحدد ىذا الفصل شروط تكوين الجمعيات األجنبية وعمميا مع مراعاة"أو جزئيا

ددت فيو األحكام الجزائية والمطبقة في حالة تسيير أو إدارة جمعية غير ح: فقد الفصل السابعأما 

معتمدة أو معمقة أو منحمة وعند استعمال أمالك الجمعية ألغراض شخصية أو غير واردة في قانونيا 

والعقوبة تتمثل في غرامة مالية أو األساسي أو عند رفض تقديم المعمومات المنصوص عمييا في القانون، 

 في السجن.

 1وفي األخير لخص القانون األساسي لمجمعيات األحكام الختامية

                                                           
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، قانون رقم 11-09، مرجع سابق،ص 14.

1
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إن ىذا القانون حقيقة ساىم في إنشاء نسيج جمعوي من حيث العدد لكن ىل ىذا يعبر عن 

 فاعميتيا في المجتمع؟

  1996المجتمع المدني في ظل الدستور -8

كثيرا، إذ واصل  1989دستورية الرابعة في التاريخ الجزائري عن دستور ال تختمف الوثيقة ال

قره ىو التعددية الحزبية في أمراقبة الدولة عمى منظمات المجتمع المدني، لكن التعديل الواضح الذي 

التي نصت عمى بقاء القيود القانونية في يد اإلدارة باعتبار النشاط الجمعوي أساس ممارسة  43المادة 

تبين فعال أنو  1996الرأي والتعبير لمجال الحريات العامة، وبعض المواد التي تطرق إلييا دستور  حرية

امتداد لغيره، غير أنو احتوى عمى تغييرات طفيفة موجية لالنفتاح السياسي الذي اضطر النظام إليو 

نياء بضغط قوتين: القوة الدولية التي تستعمل الوسائل النقدية والتمويمية إلرساء ال نظام الديمقراطي، وا 

الطابع التسمطي، والقوة الداخمية التي تتمثل في التوازن الشعبي الرافض لألوضاع وتواصل الحكم 

، بعد تحسن الوضع األمني 1996لتعاود الجمعيات النشاط والظيور الحذر بعد دستور  1البيروقراطي

، 1999ورة ممحوظة عقب رئاسيات نسبيا، منقوصة من الجمعيات ذات الطابع اإلسالمي، لتظير بص

بفعل تحسن الوضع وتطبيق سياسة الوئام المدني، وبعده المصالحة الوطنية، وعودة االىتمام بتنظيمات 

المجتمع المدني عمى مستوى الخطاب السياسي لمرئيس عبد العزيز بوتفميقة، وتأكيده عل أىمية الجمعيات 

 في تكريس وترقية العمل الديمقراطي.

، إضافة الى تواجد 2002جمعية في سنة  3110م حسب تصريح وزير الداخمية اعتماد و لقد ت

يا من ابالجمعيات ذات الطابع التقميدي كالزو  أكثرألف جمعية تنشط عمى الساحة الوطنية واالىتمام  75

                                                           
.915،919، ص ص.،مرجع سابقعبد اللطٌف باري 
1
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سياسي طرف الدولة ودعميا ليا، إضافة إلى تنظيمات العروش التي كان ليا وزن اجتماعي كبير وتاثير 

 1عميق عمى منطقة القبائل

حتى جويمية  1987( تطور عدد الجمعيات ذات الطابع الوطني من سنة 1يوضح الجدول )

بحيث عرفت ديناميكية تأسيس الجمعيات الوطنية حالة انفجار في السنوات األولى من صدور  2000

 .90/31قانون 

 السنة
 

1987  
 أو قبل 

 المجموع 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

عدد 
 الجمعيات 

6 12 81 152 136 96 64 72 75 12 04 02 37 16 765 

 ، قالمة 1945ماي  8المصدر:عبد النور ناجي، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية، جامعة 

األول من  من المجموع العام خالل النصف %77جمعية وطنية أي  595تم اعتماد 

وذلك نتيجة الفراغ الذي كان  1991-1990جمعية تم تكوينيا خالل  288( وان 95-90التسعينات)

بالتكفل بشؤون المجتمع في إطار  1988موجودا في مجال الجمعيات ورغبة المواطن بعد أحداث أكتوبر 

الفراغ خاصة في ميدان الجمعيات المينية والرياضية تنظيمات مستقمة عن األجيزة الحكومية وملء 

 2والثقافية

وبالنسبة لمنسيج الجمعوي فإن إحصائيات وزارة الداخمية تشير الى أن عدد الجمعيات المعتمدة 

 662بين وطنية ومحمية موزعة عبر جميع واليات الوطن) 2007جمعية الى غاية  78323تجاوز 

ية ذات طابع محمي( وىو عدد كبير بالنسبة لتجربة سياسية جمع 77361جمعية ذات طابع وطني و

                                                           
 سمٌر حمٌطوش، "تسلٌم 0991 إعتماد جمعٌة منذ 6116 "،جرٌدة الجزائر نٌوز، المرجع السابق، ص0.

1
  

.969،966عبد النور ناجً، النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة السٌاسٌة، المرجع السابق، ص ص 
2
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حديثة العيد ولطبيعة الديمقراطية فييا ودرجة ثقافتيا السياسية، بينما تقرير أخر لوزارة الداخمية التي نشرت 

 طمبات(  80706)2007في جريدة الخبر أن عدد طمبات تسجيل الجمعيات فاق نياية عام 

 81000)2008دة لدى الجيات المختصة أي وزارة الداخمية الى غاية ووصل عدد الجمعيات المعتم

 جمعية( بين وطنية ومحمية.

 1سنةالداخمية والجماعات المحمية لكل  (: يبين التطور المتزايد لمجمعيات حسب وزارة2الجدول رقم) -

 عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة كل سنة السنة
1989 81 
1990 51 
1991 135 
1992 92 
1993 63 
1994 70 
1995 74 
1996 12 

 .2011 24/11المصدر: إحصائيات قدمت من طرف وزارة الداخمية والجماعات المحمية 
 ( يبين العدد اإلجمالي لمجمعيات )الوطنية والمحمية(3الجدول رقم )

 نسبة الزيادة بالنسبة لمسنة الفارطة  العدد اإلجمالي لمجمعيات السنة
1997 48201 3825 
1198 52026 14205 
2002 66231 7014 
2003 73245 5704 
2006 78949 2051 
2008 81000 9618 
2011 90618  

 24/11/2011المصدر: إحصائيات قدمت من قبل وزارة الداخمية والجماعات المحمية، 
  4جدول رقم 

STATISTIQUES DES ASSOCIATIONS NATIONALES AGREES PAR TRYPOLGIE  
                                                           

.0، ص6114سبتمبر  69جرٌدة الخبر الجزائرٌة:لٌوم  
1
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 1الجمعيات الوطنية المعتمدةإحصاء 

  Nombre           العدد  Typologie des association          تيبولوجية الجمعيات

 تعاون-مبادالت-صداقة
Amitié-Echange-Coopération 

25 

 التالميذ والطالب القدماء
Anciens Elèves & étudiants  

30 

 تكوين-تربية-فن-ثقافة
Culture-art-éducation-formation  

140 

 حقوق اإلنسان 
Droits de l’homme  

07 

 طفولة ومراىقة
Enfance & adolescence 

13 

 البيئة ومحيط العيش
Environnement & cadre de vie 

58 

 الجمعيات األجنبية
Association étrangère 

20 

 األسرة الثورية
Famille révolutionnaire 

09 

 النسوية 
Femmes  

23 

 معاقون وغير المكيفين
Handicapés & inadaptés 

18 

 التراث التاريخي 
Patrimoine historique 

19 

 الشباب
Jeunesse 

49 

 ضدياتاالتع
Mutualités 

34 
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 مختمف المين
Diverses professions 

206 

 الدينية
Religion  

10 

 المتقاعدون والمسنون
Retraites & personnes âgées  

08 

 صحة
Santé 

145 

 عموم وتكنولوجيا
Science & technologie 

46 

 إسعاف والجمعيات الخيرية-تضامن
Solidarité-secours-Bienfaisance 

27 

 رياضة وتربية بدنية
Sport & Education physique 

81 

 سياحة وترفيو
Tourisme & loisirs  

28 

 Total                                  996المجموع
 المصدر: إحصائيات قدمت من طرف وزارة الداخمية والجماعات المحمية الجزائرية.

 .02/05/2012إحصاء حدد بتاريخ 
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 : يوضح عدد الجمعيات في كل والية8الجدول رقم 
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                                    2632 0 0 2 105 22 1 37 12 1 12 501 423 2 182 466 189 537 140 أدرار 1
 2002 0 6 5 19 10 3 9 73 2 25 15 387 7 503 115 324 450 49 الشمف 2
 1274 0 1 0 90 39 1 30 16 2 11 35 134 0 107 198 252 210 148 األغواط 3
أم  4

 البواقي
107 245 201 194 336 27 431 23 36 1 44 25 2 23 79 6 4 0 1784 

 3078 1 24 0 144 18 0 5 118 1 21 20 503 33 701 330 341 352 466 باتنة 5
 4844 2 26 3 106 11 0 9 69 1 22 61 1678 71 804 482 748 635 116 بجاية 6
 2181 2 18 1 97 25 3 51 60 2 32 34 383 35 442 255 323 338 80 بسكرة 7
 1390 0 6 8 21 13 2 26 18 3 10 17 260 20 187 303 194 154 148 بشار 8
 2133 3 10 3 116 34 2 19 45 0 13 48 428 68 422 237 379 232 74 البميدة 9

 1202 0 5 0 101 12 3 8 12 0 3 10 314 21 137 148 151 240 37 البويرة 10
 1166 2 6 0 30 14 5 9 21 5 9 8 210 11 111 187 147 210 181 تمنراست 11
 1422 0 20 0 52 34 4 8 51 5 12 17 380 14 161 124 288 215 37 تبسة 12
 2289 30 20 1 41 13 3 7 77 1 32 18 564 24 357 219 335 446 101 تممسان 13
 1433 0 9 1 52 15 3 14 43 2 18 25 243 10 174 226 258 268 72 تيارت 14
تيزي  15

 وزو
111 717 564 797 645 110 1293 26 292 3 115 9 21 4 1 0 0 1 4709 

 7001 14 72 11 302 182 5 26 442 5 124 133 1638 104 860 604 1762 555 162 الجزائر 16
 1509 0 20 0 85 7 0 33 69 2 12 40 194 6 221 141 257 321 101 الجمفة 17
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 1889 0 3 14 23 31 3 29 53 1 8 40 475 8 384 115 282 346 74 جيجل  18
 1644 1 23 9 33 9 1 11 63 2 19 16 162 5 379 86 151 507 67 سطيف 19
 1244 2 9 0 52 5 1 22 50 2 15 26 153 24 148 132 291 253 59 سعيدة 20
 2336 0 15 0 43 18 11 17 72 1 33 65 508 23 504 242 397 331 56 سكيكدة 21
سيدي  22

 بمعباس
53 252 358 190 227 13 319 37 13 2 86 3 6 9 79 0 1 0 1648 

 543 1 8 0 14 2 4 18 48 2 10 4 87 4 42 42 143 116 9 عنابة 23
 1494 2 12 1 40 13 1 5 51 4 8 12 334 38 312 112 262 207 67 قالمة 24
 2808 22 54 0 90 15 9 26 92 5 40 31 798 47 476 309 415 282 118 قسنطينة 25
 2063 2 16 0 70        35 3 15 32 3 28 30 288 54 524 241 228 400 83 المدية 26
 2326 1 26 11 53 18 4 5 45 2 46 17 524 15 445 209 423 413 59 مستغانم 27
 2173 2 22 0 83 17 1 11 102 2 26 26 716 14 309 161 276 295 116 المسيمة 28
 1633 0 5 0 41 15 2 41 113 2 23 43 366 9 234 168 240 304 57 معسكر 29
 1340 0 16 12 59 2 1 38 24 1 13 61 85 16 170 231 197 402 9 ورقمة 30
 3735 8 73 39 47 44 22 20 155 52 95 38 532 102 698 467 682 560 83 وىران 31
 1025 6 15 6 51 10 2 49 14 1 18 19 199 9 133 107 132 155 128 البيض 32
 566 0 6 0 1 6 0 3 35 0 4 27 105 4 39 90 127 72 1 اليزي 33
برج  34

 بوعريريج
77 534 266 147 528 1 521 15 22 1 83 17 1 8 33 10 3 0 2253 

 1805 30 10 5 45 26 0 8 68 0 21 21 374 14 376 183 217 362 36 بومرداس 35
 735 2 6 2 20 4 3 2 34 2 7 14 150 2 108 27 93 203 50 الطارف 36
 206 0 0 0 6 1 0 8 6 1 2 6 54 1 28 32 35 16 16 تندوف 37
 819 0 7 19 6 23 1 31 48 2 11 11 86 10 127 104 211 127 18 تسمسيمت 38
 2202 0 7 0 73 30 1 9 76 2 16 26 295 9 405 242 323 540 126 الوادي 39
 1186 0 16 1 27 33 0 1 38 1 19 36 195 1 286 90 173 197 64 خنشمة 40
 947 0 14 0 62 2 3 13 15 1 7 72 258 0 133 85 128 162 4سوق  41
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 أىراس
 1922 1 1 0 63 7 2 6 60 6 19 22 493 15 405 159 191 351 114 تيبازة 42
 1644 0 6 0 34 1 0 35 55 2 10 19 426 0 337 94 271 278 105 ميمة  43
عين  44

 الدفمى
73 304 195 201 415 8 649 11 23 1 39  2 10 22 0 0 0 1988 

 904 3 1 1 30 13 7 18 38 1 16 12 190 2 115 83 131 162 81 النعامة 45
عين  46

 تموشنت
42 181 240 107 144 6 220 27 10 1 9 33 2 11 24 0 7 0 1064 

 2097 1 4 3 109 11 2 22 13 2 31 28 535 7 222 384 365 232 126 غرداية 47
 330 0 7 0 4 1 0 1 1 1 2 0 8 0 32 48 109 105 11 غميزان 48
 90618 139 640 174 2778 906 153 849 2903 142 1299 1843 19568 1024 15035 9914 14365 4112 4112 المجموع 
 4,54% 16 ,30% 15 ,85% 10,94% 16,59% 1,13% 21,59% 2,03% 1,43% 0,16% 3,20% 0,94% 0,17% 1,00% 3,07% 0,19% 0,71% 0,15%  
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 (2011ديسمبر  31الجمعيات المحمية المعتمدة )إحصاء حدد في 

 

ما نستخمصو من خالل الجداول ىو تمركز النسيج الجمعوى  خاصة في المدن الكبرى، نجد  إن

جمعية( و تيزي  4844( جمعية( ثم والية بجاية ب)7001والية الجزائر المتصدرة ب ) األولفي المقام 

 2808جمعية( ثم قسنطينة ب ) 3078باتنة ) جمعية ( 3735جمعية( و كذا وىران )  4709وزو )

في المناطق  % 20من الجمعيات توجد في التجمعات الكبرى و  %72جمعية(، و ىذا ما يعني أن  

 بالمناطق الريفية . % 6،7شبو الحضرية و 

فأىم ميزة لمنسيج الجمعوي الجزائري ، أنو متمركز في المدن ، إذ أصبح مجاال لمتعبير عن 

الثقافية الرمزية عمى  القضاياالقضايا التي طرحتيا المدينة كالبطالة كذلك تتميز الحركة الجمعوية بييمنة 

رورية لتفعيل نشاط الحركة الجمعوية و تحولت إلى نشاطاتيا ، الذي مثل عائقا أمام عممية التجانس الض

 تنظيمات مطالب و مصالح أو تنظيمات تجميع أكثر منيا جمعيات مشاركة و مساىمة .

1843,2 

1299,1 142 2903,3 

849,1 

153 906,1 

2778,3 

174 

640,1 
139 

4112,5 

19568,22 

14774,16 

14365,16 

9914,11 

15035,17 

1024,1 

   المرأة

   المعوقٌن وغٌر المندمجٌن

   الفن والثقافة

   التضامن وجمعٌات الخٌرٌة

   المستهلكٌن

 أولٌاء التالمٌذ

 اإلسعاف

 الشبٌبة والطفولة

 العلوم والتكنولوجٌا

 المهنٌة

 الصحة والطب

 السٌاحة والتسلٌة

 لجان األحٌاء 

 الدٌنٌة
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أكثر  االقترابو سياسيا إلى  اجتماعياكان من المنتظر منيا أن تكون وسيطا  اجتماعيةأفرزت تناقضات 

 .1ىذه التنظيمات  استقالليةضى عمى كل من الدولة ، و تبني أساليب عمميا ، و ىو ما ق

نتيجة أن النسيج الجمعوي عرف تحوال من حيث الكثافة ،  استنباطو من ىذه المعطيات يمكن 

ميالد  1997-1996، و حسب المعطيات المذكورة ، شيدت سنتي  1990-1989منذ سنتي 

 ة .يالجمعيات البيئ

 رئيسيين في مجال التطور العددي لمجمعيات : اتجاىينو من المالحظ أن ىناك 

 عرفت عددا ىائال من الجمعيات الجديدة . 1990/1994الفترة األولى التي تتراوح مابين 

 تميزت بالتباطئ من حيث نشوء الجمعيات . 1995/2001الفترة الثانية التي تتراوح مابين 

 2زوال بعض الجمعيات و تالشييافتتميز ب 2004/ 2002الفترة الثالثة التي تتراوح ما بين 

يعود السبب في أن مسألة العمل الجمعوي في ىيمنة من طرف المجتمع السياسي عمى كل 

المجاالت وفي سياق أخر تجيل فيو الكثير من الجمعيات حقيقة المجتمع المدني ودوره ووظائفو عمى 

ال تتمتع باالستقاللية عن سمطة  اأني إالالرغم من أن مرحمة التعددية اتسمت بعدد ىائل من الجمعيات 

تقتات من  إنوجدت من اجل  ألنيا إماالدولة، وكم ىي الجمعيات التي ظيرت بسرعة ثم اختفت فجأة 

 ىشة من الداخل. األصلفي  ألنيا أوخزينة الدولة 

الدائرة النسبية تبين بوضوح النسب المئوية لكل التصنيفات حسب طبيعة النشاط الذي تتواله 

التالميذ بنسبة  أولياءثم تمييا جمعية  21.59التي تتقدم القائمة  األحياءة، فنجد نسبة لجان الجمعي

 15.85ثم جمعيات الرياضة والتربية البدنية بنسبة  16.30وبعدىا الجمعيات الدينية بنسبة  16.59
                                                           

1
 .698ص ، لٌندة لطاد بن محرز، مرجع سابق 

.696نفس المرجع،ص، 
2
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لتي تتراوح مابين  وباقي التصنيفات ا 10.94مباشرة الجمعيات الخاصة بالفن والثقافة بنسبة  تأتيوبعدىا 

 32ما يقارب  أيمميون شاب  9.5وىي نسب قميمة لمتمثيل الشعبي والفكرة األخرى حوالي   3 إلى 0.5

مكانتيا مازلت ضعيفة، وانو يتوجو نحو الجمعيات الرياضية والثقافية واالندماج الميني )االجتماعي، 

  1ومحاولة إيجاد حل لمشاكميم كالبطالة والتأىيل الميني

نما نجد الجمعيات الشبانية النسائية غائبة وميمشة فيي تيتم بالدرجة األولى بالتكوين الميني بي

ر إلى الجمعيات الطالبية المتواجدة في يكالخياطة واإلعالم اآللي والسكرتارية....الخ ويبقى إن نش

حيائيا يغمب عمييا الجانب شبو النقابي أكثر من ثقافي عممي وىذا راجع إلى فقدانيم األمل  الجامعات وا 

رايتيم بما يحيط بيم والالمباالة، وضعف الوعي دوغموض أفاق المستقبل واإلحساس بالتيميش، عدم 

تفرضو الدولة ىو طابع المنفعة العامة، بحيث بإمكان  السياسي وعدم اكتمال نضجيم وىناك طابع

الجمعية المعنية االستفادة من الدولة، الوالية أو البمدية من إعانات، مساعدات مادية أو من مساىمات 

ىبات من جمعيات  ىتمق أن أخرى مشروطة أو غير مشروطة بمعنى انو بيد كافة الجمعيات بإمكانيا

السمطة العمومية المختصة التي تتحقق من المصدر، المبمغ المالئم واليدف وىيئات أجنبية بعد موافقة 

المرتقب بموجب القانون األساسي لمجمعيات والضغوطات التي قد تترتب عمى الجمعية إن ىذه األحكام 

شبيية بالتشريع السابق الذي يشكك في كل اتصال مع الخارج حيث إن النصوص التي ستحكم اليبات 

ادة من ىبات أجنبية إلى حد استحالتيا، بالفعل وضع المقرر الوزاري المشترك، المؤرخ في ستعقد االستف

والجنائية،  الجمركية، جيازا صعبا وحدد قائمة من اليبات التي تتمقاىا من اإلعفاءات 22/11/1994

 .2وتقدر ىذه الجمعيات بستين جمعية، بما فييا اليالل األحمر الجزائري

 

                                                           
.695، 696لٌندة لطادبن محرز، مرجع سابق،ص ص  
1
  

.65.69، ص ص،(والثقافٌةمركز البحث فً االنثروبولوجٌا االجتماعٌة )عمر دراس، الحركة الجمعوٌة فً المغرب العربً الجزائري:  
2
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 المجتمع المدنيأىم مؤسسات 

تتنوع مؤسسات المجتمع المدني في التجربة الجزائرية، فالعديد من التصنيفات ليا ال تنفي 

ميما بل األحزاب السياسية صاألحزاب السياسية، كونيا جزء منيا، الن العمل السياسي والمدني يمكن ف

تمارس ضابطا قويا عمى السمطة وتضم فئات من المواطنين وتضطمع بوظائف ىامة أوليا تحقيق مصالح 

كانت في الحكومة ومراقبة نشاط الحكومة وضبط إن كانت  إنورغبات المجتمع والتوعية والتعبئة 

 خارجيا.

المدني طالما تضمنت اليدف  السياسية بشكل عام ال تصنف ضمن المجتمع األحزابلكن 

 السياسي وىو الوصول إلى السمطة.

 .1ليذا اليدف ندرج أىم األحزاب السياسية المؤثرة عمى الساحة قبل التطرق لتنظيمات المجتمع المدني

 األحزاب السياسية

 األمرحزبا سياسيا، 60، إذ بمغ عددىا ستين 1989بدأت األحزاب السياسية في الظيور مع دستور 

مارس  06السياسية في  لألحزابضرورة استدراك الوضع الخاص في القانون العضوي  إلىي دعا الذ

ثالث توجيات  إلىحزبا سياسيا تنقسم  28 إلىجعل العدد يتراجع  ما 09-97 األمربموجب  1997

 ميمة:

 التيار الوطني. أحزاب -1

 العممانية األحزاب -2

 صغيرة أخرى أحزاب -3

 
                                                           

1
 .914عبد اللطٌف باري، مرجع سابق،ص  
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 األحزابىذه  أىم

: الحزب الذي تولى قيادة الدولة،  front de libération nationalالتحرير الوطنيجبية  - أ

 يضعف بعد إعالن التعددية، شيد انقسامات عديدة

عن  أعمن: rassemblement national de démocratieالتجمع الوطني الديمقراطي  - ب

 أىميااإلدارة والعديد من المنظمات  بتأييدحيث حظي  1997افريل  03ميالده قبل موعد التشريعات في 

 المنظمة الوطنية لممجاىدين وأبناء المجاىدين وغيرىا.

المطمقة في االنتخابات  األغمبيةوعمى  96.33بمعدل  1997جوان  05 تشريعاتحقق نجاحا كبيرا في 

 الرئيس اليمين زروال لو. تأييدمقعدا في مجمس األمة، مع  80المحمية و

 HMSسمم حركة مجتمع ال -ج

، تحول ىذا الحزب الممثل األول لمتيار اإلسالمي بعد حل 1991حماس سابقا، تأسست في ديسمبر 

، وشارك في مختمف االنتخابات لتنخفض نسبة تمثيمو في االنتخابات لإلنقاذالجبية اإلسالمية 

 التشريعية األخيرة.

  front de libération socialistesجبية القوى االشتراكية  -د

موازاة مع العصيان الذي قاده  1963جوان  29في  تأسسانو  إال 1989نال اعتماده في جوان 

الديني مع دعوتو  فحسين ايت احمد ضد الرئيس احمد بن بمة، فيبني االتجاه الالئيكي ويرفض التطر 

 التي تحصل عمى الرتبة الثانية فييا نكتفي 1991ديسمبر  انتخابات إلغاءالقطعية ضد النظام بعد 

الميمة العمال، التجديد الجزائري، التحالف الوطني، الجميوري النيضة، الجميوري  األحزاببذكر ىذه 

 1التقدمي...الخ

                                                           
1
("، )رسالة ماجستٌر، سٌاسات عامة وحكومات 6111-9141ابتسام قرقاح،" دور الفواعل غٌر الرسمٌة فً صنع السٌاسة العامة فً الجزائر ) 

 .55-58( ص،ص 6191،6199مقارنة، جامعة الحاج لخضر باتنة،
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: تتنوع التشكيمة لدى المجتمع المدني لتشمل العديد من العناصر، بشكل تنظيمات المجتمع المدني*

 كل من:عام يتش

 الجمعيات -

 النقابات -

 اإلعالم -

الحزبية من خالل نشاط الجمعيات بمختمف  األحادية: شرع العمل الجمعوي منذ مرحمة الجمعيات أوال

فو، لكن البروز الكبير كان ر ضمن توجو حزب الدولة وفي سياستو، بل كانت تتمقى الدعم من ط أنواعيا

المتعمق بالجمعيات فتأسست عشرات الجمعيات  1990في  31-90وخاصة قانون  1989بعد دستور 

 نوع من الحريات العامة. بإطالقالقائمة  األزمةمحاولة النظام حل  إلىوذلك راجع 

لتدارك تطويق  يتعامل النظام معاممة عكسية األفقفي  األمنية األزمةوبروز  1991لكن بعد سنة 

 األمنيةبعد التحقيقات فييا ونشاطيا من طرف السمطات  إال، فقمص من اعتماد الجمعيات األوضاع

 أخرالممنوحة الن البالد شيدت انفراجا جزئيا وتعامال  اتاالعتمادنالحظ ارتفاع  1996من سنة  ابتدءا

 الجمعيات: متعددة من  أنواعمن طرف السمطة كسياسة الوئام المدني، يمكن رصد 

ثالثين منظمة نسوية تدافع عن حقوق المرأة والقضايا ( 30): تضم أكثر من الجمعيات النسوية -1

 يمكن تصنيفيا إلى: اإلنسانالمتعمقة بيا من عنف ومشاركة وغيرىا، خاصة المتعمقة بحقوق 

 .انتشارا أكثرىاوىي  الجمعيات الخيرية النسائية: -1

: يرصد نوعان ، الجمعيات التابعة لألحزاب  النسائية التابعة لألحزاب االتحاداتالجمعيات و  -2

المعارضة التي تتبنى الطابع اإليديولوجي و الجمعيات التابعة لحزب أو أحزاب السمطة و أىميا اإلتحاد 

 UNFA 1الوطني لمنساء الجزائريات 

                                                           
1
 .59،54رجع سابق، ص،ص إبتسام قرقاح، م  
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 ينية الحرة.مالييئات النسائية التابعة لممنظمات ال -3

 1النسائية ، التنظيمات النسوية الحرة عن أي تيارالنوادي  -4

 جمعيات حقوق اإلنسان -2

تكونت ىذه التنظيمات بشكل لم يمق الرضا التام من طرف السمطة، و ذلك حال العديد من الدول ، ومن 

 أىم التنظيمات:

ما نادت : أسسيا المحامي عمي يحي عبد النور من أىم  الرابطة الجزائرية لمدفاع عند حقوق اإلنسان -

 بو احترام الحقوق المدنية و السياسية في ظل دولة الحق و القانون .

 1988تضم عناصر مثقفة و قد برز نشاطيا في أحداث أكتوبر  :اإلنسانالرابطة الجزائرية لحقوق  -

: القى خالفا كبيرا من ناحية استقالليتو عن السمطة، اذ تأسس في اإلنسانالمرصد الوطني لحقوق  -

طرف الحكومة وميمتو تقديم التقارير الدورية عن انتياكات حقوق اإلنسان وكأنو اشبو بأي من  1992

جنة الوطنية ملاحل وتأسست مكانة  مؤسسة استشارية مثل المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

 االستشارية لترقية حقوق اإلنسان .

 الجمعيات الثقافية -3

 المغة العربية، الحركة العربية الجزائرية والحركة الثقافية البربرية.أىميا: الجمعية العربية لمدفاع عن 

 الجمعيات التطوعية  -4

ىذه الجمعيات: المنظمة الوطنية لممجاىدين، أبناء المجاىدين، أبناء الشيداء، وىي ذات تبعية  أىممن 

 .تخضع لتمويميا ألنيالمدولة 

 

 الحركة الطالبية -5

                                                           
.59،54،ص،ص  إبتسام قرقاح، مرجع سابق 
1
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 ي الثورة التحريرية إال انو غمب عمى نشاطيا التبعية السياسية.لعبت قبل االستقالل دورا كبيرا ف

نشاط وعدد الحركات الطالبية في تنامي مستمر ألنيا تعبر عن الطبقة العممية لممجتمع، اال ان ىذه 

الحقيقي لعناصر ىذه التنظيمات التي بمغت في سنة  طيرأالصفة تدىورت لتدىور مكانة الطالب وعدم الت

 .1وطنية منظمة 13 2005

 ثانيا: النقابات

المنظمات النقابية مصداقيتيا في  تلذلك اكتسب سياسية،تمثل الممارسة النقابية في الجزائر أولوية 

 تنص عمى: الحق النقابي معترف بو لجميع المواطنين. 1996من دستور  56كل دساتير الدولة، فالمادة 

 تعددت التنظيمات النقابية عمى شكمين:

: نقابة الصحفيين، أىمياالذين يزاولون المين، ومن  األعضاء: تضم مجموعة المينيةالنقابات  -1

 ......الخاألعمالالقضاة، اتحادات رجال 

والمالية  اإلداريةتعد ىذه التنظيمات نشطة لعدة اعتبارات كالمستوى التعميمي لعناصرىا واالستقاللية 

 النسبية ليا 

 النقابات العمالية -2

 إلىانضم العديد من العمال الجزائريين  أين، 1923 إلىقابي في الجزائر يمتد الرجوع لمعمل الن

ربعنيات تحت بجانب ذلك وفي األ  confédération générale de travailالكونفدرالية العامة لمعمل 

نقابة التجار المسممين الجزائريين، وبمرور عدة مراحل  تأسستلواء حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

 يدير.إبرئاسة عيسات  1956فيفري  24االتحاد العام لمعمال الجزائريين في  تأسس

                                                           
.996مرجع سابق،ص  ،عبد اللطٌف باري 
1
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سيطر االتحاد العام لمعمال الجزائريين عمى الحياة النقابية خاصة انو من ضمن منظمات حزب الدولة، 

ع مع بقاء تعامل الدولة م أخرىظيور تنظيمات  إلى أدتاقر التعددية النقابية التي  1989لكن دستور 

 التنظيمات النقابية األخرى: أىمىذا التنظيم من 

النقابة الموازية التي تبنتيا الجبية اإلسالمية  تمثم إذ 1990في  تأسست:  لمعمل اإلسالميةالنقابة  -

 حمة.نالم إلنقاذل

مواجية  1992: تأسست من طرف االتحاد العام لمعمال الجزائريين عام المجنة الوطنية إلنقاذ الجزائر -

 لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ.

يضم  1988و استقل عن جبية التحرير في  1953:تأسس في االتحاد الوطني لممزارعين الجزائريين -

 .19971 إحصائياتعضوا حسب  ألف 700

 اإلعالمثالثا: 

الحق  أعطىالمشرع  أنمن رغم الالجزائرية لمرحمة متباينة وتطور مستمر،فب اإلعالميةخضعت التجربة 

فتح المجال لمصحف دون  إلى، زيادة إزاءىاوالحرية في ذلك لكن مع التعامل الصارم  اإلعالميةلمتعددية 

 التي بقيت في يد الحكومة. األخرىالوسائل 

كبيرة  أفاق أعطى، الذي 1990في  اإلعالمصدور قانون  أوليالتحوالت  اإلعالميةتعرضت المؤسسة 

، الذي تميز 1990في جويمية  لإلعالم األعمىوتكوين المجمس  عالماإلوزارة  إلغاءخاصة  لإلعالم

 .103عكس ذلك عمى الوضع خاصة ان عدد الصحف بمغ إنباالستقاللية التامة، ف

عالنالمسار االنتخابي  بإلغاء اإلعالم تأثر  وألغت، التي قيدت الحريات 1992حالة الطوارئ في فيفري  وا 

 األمرتعمق  أنيزت ىذه الفترة بضبط صارم لمعمل الصحفي خاصة وممارستو، وتم لإلعالمضمانات  أي

 حتى االعتقال والحظر. أوحد غمق العديد من الصحف الطباعة بالمطابع العامة  إلى، أمنيةبمواضيع 

                                                           
1
 .51،ص ابقمرجع س،ابتسام قرقاح  
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 25في  األولحفيين، حيث عقدت مؤتمرىا صالنقابة الوطنية لم تأسيسعن  1998جوان  04في  أعمن

من قبل المجمس الشعبي الوطني تتعمق  اإلعالمعمى خمفية عدم مناقشة مشروع قانون  1999نوفمبر 

 .1999باالنتخابات الرئاسية في 

السمطة الخاصة بو، مع بروز جانب لمحرية مؤخرا،  تأويالتفي الجزائر مكبال وقيد  اإلعالميظل 

ذلك البد  إلى إضافة، واإلذاعةل، ونعني بذلك التمفزيون عن كل الوسائ لألفرادلكن المدى لم يبمغ التخمي 

 1من وجود قانون يحمي حرية الصحافة ويمنع تدخل السمطة في شؤونيا

المتعمق بالجمعيات أن الدعم ال يمنح لمجمعيات  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12ينص القانون رقم 

ظ الحسابات يبين بوضوح مصير األموال التي إال بعد تقديم حصيمة النشاط المصادق عمييا من قبل محاف

 قدمتيا لمجمعية.

كما قررت الحكومة فرض تدابير رقابية صارمة عمى تمويل الجمعيات في سياق اإلجراءات 

، حيث قررت وقف تمويل كل الجمعيات التي ال تقدم 2016التقشفية التي اعتمدتيا لضبط ميزانية 

الحسابات التي تتضمن المصاريف ووجية األموال التي  حصيمة رقمية مصادق عمييا من قبل محافظ

 .2012منحتيا الدولة وكيفية صرفيا تنفيذا لإلجراءات التي تضمنيا قانون الجمعيات الجديد 

فقد أحصت وزارة الداخمية والجماعات المحمية، بان عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر ناىز قبل 

، من 2012محمية، وحسب عممية جرد أعمنت نتائجيا في ألف مابين جمعية وطنية و  100سنوات 3

جمعية وطنية، ونصف ىذه الجمعيات أوقفت نشاطيا أو ال تنشط  1027جمعية محمية و  92627بينيا 

 2وال نسمع بيا 

                                                           
 

1
عزٌزة ضمبري، "الفواعل السٌاسٌة ودورها فً صنع السٌاسة العامة فً الجزائر"، )رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة واالدارٌة، جامعة   

 .996(، ص6114-6119الحاج لخضر باتنة،)
 

www.annasnonline.com 13/01/2016/11 :30 
2
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ميما تنوعت القوانين وتعددت تعديالتيا في مجال التشريع، فان التوجو السياسي لمنظام بقي ىو 

اإلجراءات والتعديالت ضمن عمميات اإلصالح والتغييرات التي باشرت بيا الدولة وىو المكرر في كل 

التوجو الذي ظل ييدف إلى ىيمنة المجتمع السياسي عمى المجتمع المدني وجعل سمطة الدولة تحكم 

 الت سياسيا واقتصاديا، وطنيا ومحميا.جامختمف الم

كين بما ستؤول إلييا طبيعة العالقات بين وذلك ما جعل عممية التحول عممية معقدة يصعب الت

 المجتمع المدني والتنمية المحمية والدولة.

انطالقا من كل ما سبق وتماشيا مع اإلصالحات االقتصادية والسياسية واإلدارية التي أقرتيا 

 ( ليحدد مسارا1990/09( وقانون الوالية رقم)1990/08البمدي رقم ) لقانونالحكومة الجزائرية، جاء ا

جديدا في التنظيم اإلداري المحمي وليواكب التحوالت الدولية وتاثيراتيا عمى وظائف الدولة وما يتماشى مع 

 .1التنمية المحمية

 ني: التنمية المحمية في الجزائراالمبحث الث

 أخذت التنمية المحمية مكانة محورية ضمن عممية التنمية الشاممة في الجزائر.

 المطمب األول: تعريف وأسس التنمية المحمية في الجزائر 

 أوال تعريف التنمية في الجزائر

تعرف التنمية المحمية من خالل برنامج العمل اإلقميمي عمى أنيا: تنمية إقميم المنطقة من 

الواليات، واحتماال فضاء البرمجة اإلقميمية، وىي كذلك تنمية و الجماعات اإلقميمية التي تشكميا البمديات 

اقتصادية محمية معتمدة عمى اإلنتاجية، وتجديد الثروات، وتسيير محمي فعال، يعتمد عمى تأطير ذو 

 2نوعية مع مخططات تكوين موجية، حسب مختمف مجاالت الكفاءة، مرتبة، مسبقة ومحددة وممتزمة

                                                           
 عبد النور ناجً، دور اإلدارة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة، تجربة البلدٌة الجزائرٌة، النهضة ع8،)6111(:ص11. 

1
  
 

2
الملتقى الوطنً  -العربً عٌسات وحٌاة براهمً، دور المناطق الصناعٌة فً تفعٌل التنمٌة المحلٌة المنطقة الصناعٌة ببرج بوعرٌرٌج نموذجا  

 .0. جامعة الجزائر 6، ص6114أفرٌل  96و98فً الجزائر. واقع وأفاق، ٌومً حول التنمٌة المحلٌة 
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 :تقوم عمىالمحمية بالجزائر:  نميةثانيا: أسس سياسة الت

الدور القيادي في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية وطنيا ومحميا تدخل الدولة وذلك بإعطائيا  -

ة المواطن وتعمل عمى تحقيق طموحاتيم في التقدم االقتصادي ادباعتبارىا ممثمة المجتمع والمعبرة عن إر 

 واالجتماعي.

 .1اركة الفعالة والفعمية في إعداد وتنفيذ ومراقبة وتوجيو البرامج والخططالمشاركة الشعبية وذلك بالمش -

اعتماد التخطيط لبناء وتنفيذ البرامج التنموية وطنيا ومحميا من خالل تطبيق التخطيط المركزي في   -

 صورة برامج ممركزة، التخطيط اإلقميمي في شكل برامج قطاعية غير ممركزة والمخططات البمدية لمتنمية.

تحقيق العدالة في التكميف والحقوق من خالل توزيع الدخل الوطني عمى أعباء الجباية ألن تركيز  -

 ة يؤدي إلى تشتت الشعب.و الثر 

التوازن الجيوي والذي يعد محورا رئيسيا في إستراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية لمجزائر وقناعة  -

تماعي ال يتحقق إال من خالل نمو كافة أجزاء البناء راسخة لدى السمطات المركزية بأن التقدم االج

االجتماعي نموا متوازنا ومتكامال، عبر التوزيع المتوازن والعادل لمموارد والمرافق االجتماعية والثقافية 

 والنشاطات اإلنتاجية والسكان عبر كامل إقميم وجيات القطر 

 2تحسين ظروف حياة السكان اجتماعيا وثقافيا -

عمى التنمية المحمية أن تنتيج خمسة  :اني :محاور السياسة التنموية المحمية في الجزائرالمطمب الث

 محاور .

جرد الموارد والقدرات المحمية : وعميو يجب أن يتم الشروع في وضع سمسمة من الحصائل والجرد  -1

 قصد تقسيم قدرات التنمية المحمية فيما يمي:

                                                           
 

1
قسم ماجستٌر فً علوم التسٌٌر، رسالة )سومٌة خالدي، حماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة المستدامة مع دراسة حاٌة الجماعات المحلٌة بالجزائر،   

 .904:ص( 6190-6196الجزائر، ، 0رتخصص إدارة البٌئة والسٌاحة، جامعة الجزائعلوم التسٌٌر ، 

 
2
 .901،صنفس المرجع   
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الحيوانات والنباتات،التراث الطبيعي والثقافي ، المورد من الماء موارد ثروات األقاليم، وتتمثل في  -

 والموارد المنجية  .

 .الموارد االجتماعية واالقتصادية، وتتمثل في نسيج المؤسسات الصناعية، فروع التكوين العممي -

ن شبكة دعم قواعد التنمية والتجييزات، تمثل التدخالت ذات األولوية عمى المستوى المحمي في تحسي -2 

الطرقات الوالئية وكذا الطرقات الثانوية بين المدن الصغيرة، والمناطق الريفية، ويجب أن تكون شبكة 

 1أوعية الطرق موصولة بفعالية بالطرق الرئيسية

تطوير ىندسة إقميمية، ال تعتمد التنمية المحمية عمى الموارد المحمية فقط، بل المعرفة التي تسمح  -

مشاريع في جميع أبعادىا التقنية، القانونية والمالية وتشكل عامال أساسيا لنجاح بتركيب و إنجاح ال

 المشاريع المحمية.

العمل، تدعم ىذه الثنائية أصحاب مشاريع التنمية المحمية وتشكل دعما لتنمية المشروع،  و التكوين-

مالئمة المشروع،  ويقدم الدعم من طرف الجماعات أو وكالة خاصة، ويسمح لصاحب المشروع باعتماد

 وتجنيد التمويل واالستفادة من التكوين التقني والتسيير الضروري لمسير الحسن لممشروع.

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية: ويتعمق األمر بالمتابعة والقيام بأعمال  -3

قميدية والتقدم في إنجاز ىياكل قصد تطوير وتحسين محيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات الت

 الدعم من أجل ترقيتيا.

ويتعين عمى ىذه المؤسسات الذىاب نحو أفاق جديدة أكثر دعما في ميدان التشغيل كأدوات لإلنتاج. 

مؤسسة  321،387إلى  2008وضمن ىذه الدينامكية، ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نياية 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة  27،440وىي زيادة تترجم بتوفير  2007ة نبسمقارنة  9%بزيادة تقدر بنسبة 

                                                           
1
 .6العربً عٌسات وحٌاة ابراهٌم، مرجع سابق،ص 
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مما أسفر عن توفير  %15منصب عمل بزيادة  1،233،000بمغ عدد الوظائف المسجمة  2008نياية 

 1منصب عمل جديد 000،168

ممموسة في إطار مخطط األعمال المعتمد في ىذا االتجاه، فإن األمر يتعمق بمرافقة المؤسسات بإجراءات 

في ميدان دعم تشغيل الشباب، وكذا تنشيط التنمية وتأىيل المؤسسات المذكورة في الميادين التالية، 

العقار، الجباية، المنافذ التجارية، سير األسواق وتحويميا التنمية البشرية، الفضاءات الوسيطة الدعم 

 2المؤسساتي، تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

من اجل إقامة حكم مالئم لمتنمية المحمية يجب توزيع مختمف الوظائف  :محمي مالئمإقامة حكم -4

بين الدولة و فضاءات البرمجة اإلقميمية والواليات والبمديات ، فالدولة تحدد وتجسد السياسة الوطنية 

ون من لمتنمية المحمية، أما المجموعات اإلقميمية فيم فاعمون رئيسيون في التنمية المحمية ويستفيد

 إعادة تموقع اليياكل اإلدارية والمؤسسات العمومية وشبو العمومية ومن الالمركزية.

 

 المطمب الثالث: واقع التنمية المحمية في الجزائر.

بمدية، أي أكثر من نصف البمديات  805أوال: تشخيص الوضع التنموي لمبمديات الجزائرية: تم تحديد 

تأخرا نسبيا في التنمية، وتقع األقاليم التي تعاني التأخر أساسا في الجزائرية، عمى أنيا بمديات تعرف 

 جبال التل، اليضاب العميا، وبعض مناطق الجنوب.

بحيث تقع ىذه البمديات عموما في مجاالت جغرافية ذات خصوصية الجبل،السيوب، ذات األنظمة البيئية 

يث الموارد الطبيعية )التراب والماء( وغالبا ما اليشة، وفي الوسط المناوئ )الوعرة، الجفاف( والفقيرة من ح

تكون الممارسات الفالحية فييا بدائية وعرضة لمتقمبات المناخية، وغير متكيفة مع الوسط )الحرث في 

                                                           
1
 .981سومٌة خالدي، مرجع سابق، ص   

 
2
والتسٌٌر، جامعة لٌة العلوم االقتصادٌة والتجارة كاحمد شرٌفً، تجربة التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، مجلة علوم االقتصاد والتسٌٌر والتجارة،   

 .88،ص91،6114، ع 0الجزائر
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المنحدرات الجبمية، الزراعة المكثفة لمحبوب، والرعي الجائر في اليضاب العميا( تساىم ىذه الممارسات 

 د وندرتيا دون أن تسمح بتحسين مستويات الحياة لمسكان.في تدىور واختفاء الموار 

ويزيد بعض األقطاب الحضرية وقمة اليياكل من عزلة ىذه األقاليم وعرقمة تطورىا، وتعيق السكان بسبب 

عدم وصول التجييزات القاعدية )الصحة، التربية( ومناطق التشغيل، وىكذا فإن نسبة التمدرس ىي أقل 

 1نية، كما أن نسبة البطالة عالية بصورة غير طبيعية من متوسط النسبة الوط

 ثانيا:ديناميت التنمية المحمية في تحسين شروط الحياة وتتجسد من خالل:

 الحصول عمى السكن الذي يحترم المعايير الدنيا لمرفاه. -

 وضع قاعدة تجييزات خاصة الصحية والتربوية. -

عادة  مالئمة التجييزات مع أنماط حياة السكان الريفيين - والرحل، بتطوير وتعميم النقل المدرسي وا 

 النظام الداخمي...الخ.

 فك العزلة قصد تحسين الوصول إلى القرى وربط اإلقميم. -

حياء األنظمة السيبية  - حياء األوساط الطبيعية من خالل إعادة تثمين السالسل الجبمية وا  حماية وا 

 والواحات.

ل أكثر فاعمية وعقالنية لمموارد الطبيعية ووضع حد توزيع النشاط االقتصادي والسير عمى استغال -

 لبعض االستغالالت غير المستدامة.

تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة عمى أساس تثمين الموارد الخاصة بالوسط الطبيعي والمعارف  -

المحمية، تسند الى حكم راشد لمشؤون المحمية من خالل تأطير محسن لمبمديات، يسمح بتحديث التسيير 

 2محمي، من خالل إدارة جوارية وتشجيع مشاركة المواطنين في الحياة المحمية والتحكم في الموارد الماليةال

 المبحث الثالث: عالقة المجتمع المدني بالتنمية المحمية في الجزائر
                                                           

.989سومٌة خالدي، مرجع سابق،ص 
1
  

.61-89مرجع سابق، ص،ص ، فًٌأحمد شر 
2
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أكدت العديد من الدراسات أن تنظيمات المجتمع المدني الجزائري المعنية بتغيير الواقع التنموي 

مفاىيم الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان ، تحتاج إلى دفعة قوية لتشجيع  خيسالجزائري و تر 

مساعييا في تحقيق أىدافيا و دعم قدراتيا و تطوير عالقاتيا فيما بينيا و تكييف طبيعة روابطيا بالدولة 

تنظيمات  و مؤسساتيا و ضبط إليقاع عالقاتيا بالمؤسسات الدولية ، فعمى أساس الدور الذي تمعبو

المجتمع المدني في تكريس المشاركة المجتمعية و في قيم الثقافة التي تقوي روابط االتصال بين 

عم التنمية و دالمواطنين و العممية التنموية ، يتضح مدى أىمية ىذه التنظيمات و تتضح الحاجة إلييا ل

ن خاصة في الجزائر . و يمكن دعم الثقافة الديمقراطية و المشاركة السياسية و احترام حقوق اإلنسا

لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر إحداث و تفعيل التنمية المحمية كما يمكنيا إدارة الحكم عبر تعزيز 

 الشفافية و المساءلة في النظام السياسي.

 

 المطمب األول: أىمية المجتمع المدني في ترسيخ التنمية المحمية

ألىمية بازدياد حاجة المواطنين لمخدمات نتيجة لمتقدم االقتصادي تزداد أىمية الجمعيات و الييئات ا

و االجتماعي ، فيي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم الحضاري لممواطنين و سعييم الحثيث لتحقيق التنمية 

ددت أشكاليا و عاالقتصادية و االجتماعية و مشاركتيم اإليجابية لمجيود الحكومية في التنمية ، و ميما ت

 .1عيا فإن فمسفتيا األساسية تقوم عمى اآلتي أنوا

: أي التوسط بين الحكام و الجماىير من خالل توفير قنوات لالتصال و نقل الوساطة و التوفيق -

 . 2أىداف و رغبات الحكومة و المواطنين بطريقة سممية 

 تقديم أساليب و نماذج يمكن أن تتبناىا الحكومات بعد إثبات نجاحيا. -

                                                           
.40وي ، مرجع سابق ص العبد السالم ، عبد ال 
1
  

99جهٌدة شاوش إخوان ، مرجع سابق ، ص  
2
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 كومات و التنظيمات الرسمية في تقديم برامج التنمية و الرعاية.تكممة دور الح -

    1تفجير الطاقات الكامنة لدى األفراد و توظيف الخبرات التطوعية بصورة جيدة  -

  توفير الخدمات و مساعدة المحتاجين -

: و ىي عنصر ىام في إحداث التنمية فالمشاركة الشعبية عنصر من  المشاركة الشعبية االجتماعية -

عناصر التقدم و تكسب الفرد مكانة في المجتمع و يؤكد ىذا القول عمماء االجتماع السياسي بأن الناس 

   2ينتظمون و يكونون أكثر مشاركة في مرحمة معينة من مراحل التنمية 

 السعي لحل مشكالت قائمة في المجتمع  -

 تحقيق مبدأ االعتماد عمى الذات و التسيير الذاتي و التمويل الذاتي كمما أمكن ذلك . -

 3ترسيخ السموك الحضاري عند االختالف  -

من خالل ىذه األدوار و غيرىا  4مراقبة السمطة السياسية بعدم تعدييا عن الحقوق الفردية و المدنية   -

ية منيا و المتطورة، و يعبر استمرار ممعات الناتتجمى أىمية و ضرورة المؤسسات المدنية لكل المجت

حياة المجتمعات ، فيو إلى جانب تطور المواطنين في تكوين ىذه المؤسسات عن مرحمة صحية في 

 5د لمسؤولية المواطنين تجاه مجتمعيم الذي يعيشون فيو يدالالتو عمى وعي المواطنين تأك

 مية المحميةالمطمب الثاني: المجتمع المدني الجزائري و التن

إثر التحول الديمقراطي و تبني سياسة التعددية السياسية في نياية  ابعد االستقالل و خصوص 

م تمع ذلك  االثمانينات من القرن الماضي ، تشكمت العديد من األحزاب السياسية في الجزائر ، و توازي

إلى النمو و تطور الحركة اعتماد العديد من الجمعيات الثقافية واالجتماعية و الرياضية ، ميدت 

                                                           
. 48 40وي ، مرجع سابق ص ص عبد السالم عبد الال 
1
  

2
( ص  9145.)الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  ، أسس اإلدارة المحلٌة وتطبٌقاتها على نظام البلدٌة و الوالٌة فً الجزائرشهوب  مسعود 

901.  

. 48، 40وي ، ص ص عبد السالم عبد الال 
3
 

. 49-94جهٌدة شاوش إخوان ، مرجع سابق ، ص ص 
4
  

88ص  ،مرجع سابق،غزٌر محمد طاهر 
5
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الجمعوية في الجزائر التي ساىمت في بمورة نموذج غير رسمي تمثل في المجتمع المدني الذي احتل 

موقعا ميما ، ليس عمى المشيد السياسي في الجزائر فحسب بل تجاوز دوره في المستويات األخرى 

لمجتمع نشاطا كبيرا بعد أحداث حيث شيدت منظمات ا1االجتماعية  و الثقافية و التنموية  اخصوص

بعد االستقرار الذي عرفتو مؤسسات الدولة  9116و بعد العشرية السوداء خاصة من سنة  9144كتوبر أ

 511، ثم إلى أكثر من  9111جمعية سنة  969إلى  9144جمعية سنة  45، حيث ارتفع عددىا من 

يع الجمعيات التي ليا عالقة سبب حل جمب،  9116بعدما سجمت تراجعا سنة  9116جمعية سنة 

بالجبية اإلسالمية لإلنقاذ ، و جميع الجمعيات ذات الطابع الديني ، ليصل عددىا حسب تصريحات وزير 

 .2ألف جمعية  41إلى أكثر من  6111الداخمية و الجماعات المحمية سنة 

 

 أوال: مؤشرات تصاعد دور المجتمع المدني في التنمية المحمية بالجزائر

 االنفتاح السياسي و االقتصادي أواخر الثمانيات. -9

 فشل سياسات التوجيو الفوقي لبرامج التنمية المحمية بالجزائر  -6

 3يرات الخارجية ثنمو الوعي الجماىيري و زيادة التأ -0

 ثانيا : الدور الوظيفي لممجتمع المدني الجزائري 

المدني المعنية  بتغيير الواقع  لقد أكدت العديد من الدراسات أن تنظيمات و مؤسسات المجتمع

مفاىيم الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان ، تحتاج إلى دفعة قوية  خيسالتنموي الجزائري ، تر 

لتشجيع مساعييا في تحقيق أىدافيا و دعم قدراتيا و تطوير عالقاتيا فييا بينيا و تكييف طبيعية روابطيا 

                                                           
مرجع سابق.، محمود قرزٌز 
1
  

.15مرسً مشري ، مرجع سابق ، ص  
2
  

.56،91،90وي ،،دور المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، مرجع سابق ، ص ص عبد السالم عبد الال 
3
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ع عالقاتيا بالمؤسسات الدولية ، فعمى أساس الدور الذي تمعبو بالدولة . و مؤسساتيا و ضبط إيقا

تنظيمات المجتمع المدني في تكريس المشاركة المجتمعية و في قيم الثقافة السياسية التي تقوي روابط 

شراك جميع إو بما أن مفيوم التنمية المحمية ييدف إلى  1االتصال بين المواطنين و العممية التنموية 

اف المجتمع في إدارة التنمية المحمية ، و بما أنو عمميا ال يمكن استشارة جميع المواطنين في الفئات وأطي

أن واحد ، فإنو يمكن االستعانة بممثمين عن المجتمع الموسع و المنظم في جمعيات و جمعيات المجتمع 

إلى المساىمة في المدني ، و ال يقتصر مشاركة المجتمع عمى الدور االستشاري فقط بل يمكن أن يترجم 

و ذلك إذا توافرت ليا جممة من  2إنجاز المشاريع الخدماتية و التنموية و اإلشراف عمييا و إدارتيا 

سائل المادية و التقنية الالزمة و ووفرت ليا ال 3الشروط و اآلليات التي تدفعيا إلى ممارسة وظائفيا بفعالية 

 .4و التأطير البشري 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

99وي نفس المرجع ، ص العبد السالم عبد ال 
1
  

.89،86مرجع سابق ص ص  ،مرسً مشري  
2
  

 94عبد السالم عبد الآلوي  مرجع سابق ، ص  
3
  

.61غزٌر محمد طاهر ، مرجع سابق ص  
4
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 خالصة الفصل : 

من خالل ىذا الفصل تم التطرق إلى مصطمحي المجتمع المدني و التنمية المحمية وواقعيما وطنيا  

 أواخرف رواجا إال بعد إقرار التعددية السياسية يعر فالمجتمع المدني في الجزائر لم  الجزائر،أي في 

عالقة بين التنمية المحمية و المجتمع المدني الثمانيات و ذلك عبر القوانين و الدستور . كما قمنا بإبراز ال

أن المجتمع المدني في الجزائر  كما استخمصنا  في الجزائر، ودور ىذا األخير في ترسيخ التنمية المحمية

ال يمكنو أن يساىم في النيوض بالتنمية المحمية إال لم تتوفر مجموعة من الشروط و اآلليات التي تدفعو 

 الية. إلى ممارسة وظائفو بفع

 

 



 

:لثالفصل الثا  
 معوقات المجتمع المدني الجزائري،

  ه لتجسيد التنمية المحليةو آليات تفعيلي 
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 تمهيد 

التحديات  تعرف الشبكة الجمعوية الجزائرية نمو عددي ضخم ، إال أنيا لم تصل إلى مستوى

ميا لمقيام بوظائفيا، و تتمثل أساسا ىالمنتظر منيا. بالرغم من أنيا تممك عناصر قوة تؤ  االجتماعيطمب مل

 في العنصر القيادي المتكون من الشباب و النساء و اإلطارات.

مجتمعنا، و لألسف فإنيا ال في ابعة من قيم اإلسالم و التقميدية نقيم العمل الطوعي الإضافة إلى 

 حالة سبات و حمول. تستغل كما يمزم عند معظم الجمعيات التي تعرف

لمشبكة الجمعوية الجزائرية التي ىي  لذا ال يمكننا في ىذا الفصل أن نتحدث عن األبعاد الوظيفة

الجمعيات  باستثناءحظيا المواطنون ، بل أغمبيا غير فعالة،ضعيفة التأثير و التأثر، التي بالكاد يال

 سوية و الثقافية الدينية ، العاممة في حقوق اإلنسان و النقابية .نال

ع التي تنشط و تسعى إلى من المجمو    2ت الوطنية و المحمية ال نجد سوف إذ من بين الجمعيا

 .2102فيا و خدمة الصالح العام حسب إحصائيات اتحقيق أىد

فمنيا معوقات  المدني،و منو في ىذا الفصل سنتطرق إلى عراقيل و مشاكل عدم فعالية المجتمع 

 الخارجية.البيئة الداخمية ومعوقات البيئة 

يل عمدني في الجزائر، يمكن تفعوبات التي تواجييا مؤسسات المجتمع الو عمى الرغم من الص

 دور ىذه المنظمات من أجل القيام بالدور المنوط بيا لتحقيق التنمية المحمية .

 

 

 

 

 

 



 

 

81 
 

 المبحث األول: معوقات المجتمع المدني الجزائري 

 المطمب األول: معوقات البيئة الخارجية

  الجزائريةاألزمة  -1

و  0811، بدءا بأحداث أكتوبر ستقرارالأل إلى حالةو يقصد بيا األزمة األمنية التي أدت بالبالد    

ريات عممية التحول الديمقراطي ما اضطر البالد بالقيام بعدة مجالجزائر التعددية السياسية ، وفق  يتبن

جد سمبية عمى  انعكاساتالسوق و كان ليذه اإلصالحات  اقتصادفي  ةاقتصادية ، المتمثم تاصالحا

  المجتمع الجزائري أدت إلى :

 الوظيفة و منصب الشغل الدائم . تتضحى: التي كانت إنهاء العمل بالقوانين -

 ٪21نسبة الفقر إلى  ارتفعت: مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير و بالتالي  تسريح العمال -

و بالتالي تدني  االجتماعيةظاىرة الفوارق  اتساعمميون و  6أي بمعدل  0881من مجموع السكان لسنة 

خانقة  اجتماعيةسياسية و  اقتصاديةالفقر و البطالة ميد لظيور أزمة أمنية ،  ارتفاعو مستوى المعيشة 
عدم شرعية الدولة و الحزب الواحد ثقة إلى كل ما يرمز لمدولة و ال انعدامغضب الشعب و  ازدياد،و مع 1

في إخفاقاتو المتتالية ، جعل الحركة اإلسالمية عمى رأسيا الجبية اإلسالمية لإلنقاذ تستغل ىذه النقطة 

لتعبئة الرأي العام، وفق ما يخدم مصالحيا و إقناع الشعب أنيا األمل الوحيد لمخروج من األزمة، و 

 الجبية اإلسالمية لإلنقاذ كبيرة جميا شباب، الذي حضيت بو قاعدة شعبية استقطاب استطاعتبالتالي 

عمى أثر ىذا الفوز، و  0880 تشريعية التي جرت في ديسمبر ال االنتخاباتمقعد في  011مفوز ب لأىميا 

 .2من فوز الجبية في الجولة الثانية ووصوليا لمسمطة  الجمعيات،تخوفت العديد من األحزاب السياسية و 

                                                           
  زبٌر، عروس،" المجتمع المدنً: األداة الرأي و الفقراء الجدد" كراسات، ع 25، 2111، ص 20.

1
  

2
 " فً األزمة الجزائرٌة الخلفٌات  0811المنصف، وناس، " الدولة الوطنٌة و المجتمع المدنً فً الجزائر : محاولة فً قراءة إنتفاضة أكتوبر  

 .    246ص، 0888أوت العربٌة.. بٌروت: مركز دراسات الوحدة 0و الثقافٌة ط االقتصادٌةو  االجتماعٌةالسٌاسٌة و 
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قيف و تو  لى صراع سياسي استوجب تدخل الجيشما أدى إ االحتمالقامت بعض الجمعيات برفض ىذا 

 المسار االنتخابي.

تسميات  فقامت الدولة بحل الجبية اإلسالمية لإلنقاذ و الصحف و النقابات الموالية ليا ومنع   

بالجزائر الدخول في دوامة دموية سببيا الحرب األىمية و األزمة  أدىالجمعيات عمى أساس اإلسالم،ما 

لجمعوية بمختمف أنواعيا ، و التي وجدت نفسيا بشكل سمبي و مباشرة عمى التحركات ا تاألمنية التي أثر 

الدولة التي قمصت  يدف المثقفين ، و بينستسندات بين الجماعات اإلرىابية التي تبين المطرقة و ال

 .1مش الحريات لدخوليا حالة الطوارئ ىا

التي أثرت عمى المجتمع و عمى الحركة الجمعوية بالجزائر بسبب  االقتصاديةاألزمة  إلىإضافة    

عمميات التخريبية لمجماعات اإلرىابية المسمحة، إذ خسرت الببدئ  االقتصاديةالييكمة  تزامن عمميات إعادة

اليين م 5مميوني دوالر أمريكي في قطاع الصناعة، و حوالي  نحو 0881إلى  0885الجزائر خالل سنة 

األسعار بشكل مفاجئ خاصة في  ارتفعت و االقتصاديةدينار جزائري في قطاع النفط فتفاقمت األزمة 

نسبة البطالة إلى  ارتفعتفي حين  1/1 011و الحميب  1/1 12و الخبز بنسبة   1/1 4الموصالت بنسبة 

 .2 0886سنة منذ سنة  51قل أعمارىم عن ت  1/1 11منيم  1/1 21

، بعد مصادقة البرلمان و تزكية الشعب لقانون الوئام  0888األوضاع عمى حاليا إلى غاية سنة  استمرت

لمبالد،و  االجتماعيةو  االقتصاديةالمدني و المصالحة الوطنية ، أدى إلى تحسن األوضاع األمنية و 

 كما يوضحو الجدول التالي: لمبروز عمى الساحة الوطنية  ظيور الحركات الجمعوية من جديد تعاد

 

                                                           
 241، ص مرجع سابق منصف وناس،

1
  

 إبراهٌم سعد الدٌن ، المجتمع المدنً و التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً ) القاهرة : دار األمٌن للنشر و التوزٌع ، 0881 (ص 258
2
  

 السنوات  0818 0881 0882 0888  2110 2112 2112 2111
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المديرية الفرعية لمجمعيات، وزارة الداخمية والجماعات المحمية،  تطور الجمعيات الجزائرية الجزائريةوتيرة جدول يوضح 

 .2007تقرير عن اإلحصائيات السنوية لمجمعيات الجزائرية 

 الجمعوية  االستقاللية -2

المالية  تدعيم مؤسسات المجتمع المدني من دعم مادي،المتمثل في اإلعاناتلالدولة  رغم ما تقدمو 

 .االختصاصالمقرات و الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتكفل بيا القطاعات الوزارية حسب  و منح

. إال أن ىذه المساعدات ما ىي إال طريقة اتإضافة إلى تنظيم دورات إعالمية و تدريبية إلطارات الجمعي

لمجمعيات " المجتمع المدني" تابعا ليا ، من خالل الدعم المثالي التفضيمي الذي تقدمو الدولة لينة إلبقاء

 عن السمطة . االبتعادعمى حساب الجمعيات األخرى وفق معادلة االقتراب و 

معيات الوطنية عمى التمويل و الدعم الحكومي أكثر من الجمعيات المحمية الج ذاق تستحو يو في ىذا الس

 تبر أكثر قربا من المشاكل التي يعاني منيا المواطنون.التي تع

حزبية، مؤيدة  راضغالمدني خدمة أل المجتمع  ىذه التبعية أدت إلى ظاىرة تسييس معظم مؤسسات

 لمدولة.

و ىذا ما أدى بالمجتمع المدني بالتخمي عن العديد من وظائفو الميمة و تحولت إلى قنوات لتحقيق  

 الخمط بين مفيوم العمل الجمعوي و العمل الحزبي بسبب حداثة التجربةو بية،ز المشاريع الح

 .1 تمالياكاو عدم  

                                                           
بولوجٌا اإلجتماعٌة و الثقافٌة ، وترنالحركة الجمعوٌة فً الجزائر الواقع و اآلفاق.المركز الوطنً للبحث األ زبٌر،عروس، حوصلة و تقٌٌم فً 
1
  

. 056،ص  05،2112رقم   

11111 
 عدد الجمعيات  1011 02011 05211 24111 64111 11111 12111
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إلى السمطات  اجتماعاتياألزم المشرع الجمعيات بضرورة تقديم نسخ من محاضر  02/16و في قانون 

أو الجمعية، و ىذا يعد تدخال غير مباشر في  االجتماعيوم التي تمي عقد  51العمومية المختصة بعد 

 .1من ىيمنة الدولة عمى قطاع الجمعيات عمل الجمعيات و نشاطيا، و يزيد

 تهميش المجتمع المدني:  -3

لمؤسسات المجتمع المدني لكونو  يةنراه من تشجيع بشدة في الخطابات الرسمية السياس رغم ما 

لكون   ،قع يثبت عكس ذلكلمبناء الديمقراطي ، إال أن الوااجتماعي ميم و قاعدة تحتية ضرورية ضابط 

 المدني في العديد من مناقشاتيا و قراراتيا اليامة. تمعمؤسسات المج استبعادالمؤسسات الحكومية تتعمد 

 و عميو فالدولة تقوم بتيميشو فيما يخص مشاركتو في رسم السياسات العامة . 

و بالتالي فإن المجتمع المدني في الجزائر ال يمعب دور الوسيط بين الدولة و المجتمع إنما دور المييمن 

 . 2عميو 

 ظهور ظاهرة الالمباالة  -4

وذلك في األوساط االجتماعية بحيث أصبح الفرد الجزائري غير مكترث بالقضايا السياسية و ال  

و ىذا راجع  1/1 2فيي مقدرة ب  لالنخراطأما بنسبة  1/1 2حتى بالمشاركة فييا، إذ وصمت نسبتيا إلى 

 إلى:

 عدم القدرة عمى تحديد العنصر المتطوع و الذي يعتبر من العناصر األساسية لمعمل الجمعوي. - أ

تظير  ال الثقة لكل ما يرمز إلى الدولة ، باألخص الجمعيات و األحزاب السياسية و التي انعدام - ب

بين الشعب خاصة فئة الشباب و بين ىوة  إلى حدوث أدىإال في المناسبات لترمي بوعودىا المعتادة، 

 .1مؤسسات الدولة 

                                                           
.002مرجع سابق صجهٌدة شاوش إخوان ،  
1
  

2
رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر، جامعة ) "بعاداألظاهرة المجتمع المدنً فً الجزائر ،دراسة فً الخلفٌات التفاعالت و "ملٌكة بوحٌت ، 

 . 016، ص (  0881الجزائر  كلٌة العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة 
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غياب الدور اإلعالمي الذي من شأنو تعزيز و إبراز دور و عمل ىذه الجمعيات و تقريبيا من  -ج

 .2ة المجتمعات المواطن ، الذي ال يدرك أىمية العمل الجمعوي و دوره في ترقي

عمى  االستثمارعميو، بدل تبني أفكار المجتمع المدني ألفكار غربية و غريبة و محاولة تطبيقيا  -د

العادات و التقاليد، و القيم الجزائرية وفق ما يخدم المصمحة العامة، و ال تساىم في حل مشاكمو و 

 .3مشاكل الشباب 

بحيث نالحظ تمركز الجمعيات في المدن  :الجزائرالتوزيع الجغرافي لمحركة الجمعوية في  -5

ة من العاصمة و في المدن دون األرياف ، و ذلك راجع إلى قمة الوسائل و اإلمكانيات بالكبرى و القري

 .4المادية و ضعف بنية التعميم 

  غياب الديمقراطية -6

إلى فقدان الحرية ، و بالتالي تقييد النشاط الخاص ، يكون عامال في تقمص مؤسسات  يؤدي  

المجتمع المدني ، حيث ال يمكن لألفراد إقامة مؤسساتيم الخاصة من تنظيمات سياسية أو نقابية أو ثقافية 
5. 

 .6 االعتمادفالجيات الرسمية تتماطل في إجراءات التسجيل و  : العراقيل البيروقراطية -7

  اإلطار القانوني -8

ه عمى إفساح المجال لنشوء الجمعيات و د، الذي جاءت بنو  81/50المتعمق بقانون الجمعيات  

انتشارىا من حيث الكم، ىذا ما أدى إلى إىمال الجانب الكيفي مع غياب مراقبة الدولة ألدائيا و نتائج 

                                                                                                                                                                                     
.011ملٌكة بوجٌت، المرجع السابق ص  
1
  

2
امعة محمد خٌضر، ، جسالف سالمً،" دور المجتمع المدنً فً المغرب العربً فً عهد التعددٌة السٌاسٌة" )رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 061ص2100بسكرة، 

و التربوي لجمعٌة اإلرشاد و اإلصالح إال فً الحركة الجمعوٌة فً الجزائر : واقع و آفاق  االجتماعًعٌسى بن األخضر ،تجربة العمل  
3
 

 . 44،ص ( 2111)   25 ع

. 025رابح لعروسً " حول آفاق المجتمع المدنً فً الجزائر.ص  
4
  

. 058طاشمة بومدٌن " إصالح الحكم و بناء الحكم الصالح كضرورة لتعزٌز أمن المواطن فً الجزائر " ص  
5
  

. 020رابح لعروسً، مرجع سابق،ص 
6
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انونية من خالل اإلعانات المالية ، ىذا ما أبقى ىذه الجمعيات في حالة تبعية لمدولة بطريقة ق عمميا

خاصة تمك القوانين التي تقيد إمكانية قبول اإلعانات األجنبية و حصرىا في إعانات األعضاء وما تقدمو 

 الحكومة .

يحتاج إلى تعديالت جوىرية،  81/50عمى أن قانون  نظرا لكل ىذا أجمعت معظم الجمعيات 

الجمعيات من التعسف اإلداري، و جعل القاضي و حده المؤىل انة قانونية تحمي صإضافة إلى تطبيق ح

لمقيام بإجراءات التعميق و الحل كما ىو منصوص في القانون ، و ذلك لمتحرر من القيود البيروقراطية 

 .1التي تعيق من تفعيل أدائيا

ثراء إ يوحي ىذا القانون عمى أنو عبارة عن بالجمعيات،قانون المتعمق الصدر  16/10/2102في  

كان أكثر صرامة و تقييدا لحركة العمل الجمعوي، في حين أنو كان يفترض  ،2 81/50لقانون الجمعيات 

، بحيث سعى ىذا القانون إلى تشديد اإلجراءات في تأسيس الجمعيات و فرض رقابة انفتاحاأن تكون أكثر 

مشددة عمى نشاطيا و مواردىا المالية ، و عالقتيا باألحزاب السياسية و مختمف الجمعيات الدولية، و 

 الجمعيات في الجزائر. أداءسمبا عمى  انعكسىذا ما 

، إال أن نشاطيا ال يزال ىزيال و 2105ية سنة ألف جمع 021فبالرغم من التعداد الذي تجاوز  

ما ساىم في تراجع دور حركات المجتمع المدني عمى  ضعيفا و غالبا ما يتصف بالمناسباتية ، و ىذا

    3و الثقافية االجتماعية،  االقتصاديةجميع المستويات السياسية ، 

بمختمف  وظيفيةفعالية اللمة و ىي العراقيل الكابحالمطمب الثاني: معوقات البيئة الداخمية: 

 :ابعة من الجمعيات في حد ذاتيا و تتمثل فينأنواعيا و ال

 مصادر التمويل الذاتي -0

                                                           
. 41عبد السالم عبد الالوي ، مرجع سابق ص  
1
  

. 005جهٌدة شاوش إخوان، مرجع سابق ،ص  
2
  

. 006نفس المرجع،ص  
3
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و يقصد بيا كل أنواع الدعم المادي التي تتحصل عمييا الجمعيات بطريقتيا الخاصة بعيدا عن   

كمية األموال  بازدياد.، و عميو يرتبط منحى تزايد نشاط المنظمة طرديا 1اإلعانات المالية لمدولة 

 ليا في إطار تنظيم قانوني.المرصودة 

المنظمة إلنشاء جمعيات في الجزائر و خصوصا بنود قانون )ديسمبر  إن المتبع لمنصوص القانونية

(، يالحظ أن ثمة قيود كثيرة فيما يخص تمويل ىذه المؤسسات و ال يعطي أي تسييالت لمحصول 0881

 حبيسة ماتمن عميو الدولة. عمى األموال ، و ىذا ما يجعل منظمات المجتمع المدني

سة الدولة في ىذا المجال تعاني من قصور واضح ضمن مستويات و بطريقة منيجية يمكن القول أن سيا

  أساسيين:يمكن حصرىا في مستويين  عديدة،

تعاني البنية التحتية لمجمعيات من مشكالت عديدة عمى رأسيا ضعف الميزانية التي تخصصيا الدولة  -

 ليذا القطاع.

إلى ضعف التمويل من قبل القطاع  االقتصاد الوطني باإلضافةعاني منيا ياإلختالالت الييكمية التي  -

 ير في دعم منظمات المجتمع المدني.الخاص لعدم مجازفة ىذا األخ

أن قيمة اشتراكات  نجدكما أن التمويل الذاتي و البعيد عن تدخل الدولة ضعيف جدا ، إذ غالبا ما  -

ا التمويل دج لمسنة ،و ىذا ما يجعل الحجم اإلجمالي ليذ 211دج إلى  011ألعضاء تكون مابين ا

تو الدراسات ضعيفا،  و ىو ما يؤثر عمى دور وظائف المجتمع المدني عمى أكمل وجو، و كذلك ما أثبت

منيا الجمعيات النسوية ، و  استثنى 0881لسنة ةجزائريجمعية  21التي أجراىا اإلتحاد األوروبي حول 

 الجمعيات المدافعة عن حقوق اإلنسان:

المالية لرقابة المراقب المالي ومجمس "محاسبة يعد تدخال  خضوع أنشطة الجمعية و كشوفاتيا

صارخا في حرية العمل الجمعوي، ويمس بفكرة استقاللية حركات المجتمع المدني عن الدولة، وىذا 

                                                           
 عبد الناصر جابً، العالقات بٌن البرلمان و المجتمع المدنً فً الجزائر، واقع و آفاق " الفكر البرلمانً، العدد 02) 2111 (: ص 025

1
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الذي يعطي الحق لمجمعيات في الحصول عمى مساعدات مالية، حتى من عند  81/50بخالف القانون 

فقة السمطات المعنية عمييا، ففي الجانب المالي لمجمعيات كان القانون الجمعيات األجنبية، لكن شرط موا

الذي يرى أن المساعدات من الجمعيات األجنبية والمنظمات  02/16أكثر انفتاحا عن القانون  81/50

غير الحكومية مرفوضة ما لم تكن في إطار التعاون والشراكة والتي تكون محل اتفاقيات بين حكومة 

  1نبية والحكومة الجزائريةالجمعية األج

غياب الثقافة السياسية: عمى خالف الثقافة السياسية التي اكتسبيا الفرد في إطار التجربة الغربية  -2

االت والتطورات السياسية الطويمة التي عرفتيا ىذه المجتمعات والدول، ضالميبرالية والتي كانت نتاج الن

العامة، احترام الرأي والرأي األخر، خضوع األقمية لحكم  مفاىيم كحقوق اإلنسان والحرياتالفأصبحت 

األغمبية وغيرىا من القيم، بمثابة أسس جوىرية تشكل إطار ثقافتو السياسية، يجب احتراميا والعمل عمى 

موضوعيا من طرف أي سمطة سياسية، كضمان لحرية الفرد والمجتمع المدني في مواجية  ىاتجسيد

الباحث"عبد اهلل ركيبي" إن لدينا أفكار سياسية وال نممك ثقافة سياسية، ويؤكد  السمطة الحاكمة، فكما يرى

 2أن السياسة التي تفتقر إلى ثقافة وليس ليا قناعات فكرية وفمسفية تمكنيا من الذىاب بعيدا أماليا الفشل

العصر الحديث  ثم إن العالقة بين الثقافة والسياسة كانت دائما منذ"أرسطو" مرورا بالفالسفة العرب إلى

 متالحمة.

فالتجربة السياسية لحكم الحزب الواحد بكل ما تتميز بو من خصائص قمصت من ىامش الحرية الفردية 

م تشجع الفرد والمجتمع عمى اكتساب ثقافة تؤىمو لمدفاع عن القيم الديمقراطية األساسية لوالجماعية، ألنيا 

 لمجتمع.والتي تكفل بناء نظام حكم حافظ لحقوق الفرد وا

فطبيعة السموكات السياسية لمنظام الجزائري بعد االستقالل جعمت من الثقافة السياسية لمفرد الجزائري ذات 

توجو واحد، فقد نتج عن ىذه الممارسات ىيمنة شاممة عمى جميع المجتمع المدني عمى أساس أنيا وسائل 

                                                           
.24روس، مرجع سابق،ص عزبٌر  
1
  

.002سابق، ص.مرجع جهٌدة شاوش اخوان،  
2
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عادة إنتاج خطابو اإليديولوج ي وترسيخ مبادئ والعمل عمى قبوليا، مما لتدعيم أركان النظام السياسي وا 

خمف ثقافة سياسية ذات اتجاه وتوجو واحد ال يخدم إال اىداف السمطة القائمة، ويقير ويقمع الثقافة 

 1حترامإاالخرى لذا فقد اصبح البعض ينادي ويمح عمى ضرورة احترام الحقوق الثقافية لمفرد فضال عن 

دور الثقافي في الالحقوق السياسية المدنية، االقتصادية واالجتماعية، ألنو أصبح من الضروري معرفة 

تحديد أساس ىوية كل فاعل اجتماعي، ألن، األمر الجديد ىو ضرورة إظيار أن ىذا البعد يشكل عنصرا 

الحقوق الثقافية تسمح لوحدىا أساسيا بالنسبة لثقافة الديمقراطية باعتباره وسيمة الشعب لممارسة سيادتو، ف

بمعرفة أو تحديد مفيوم الجماعة بصفة واضحة ومرئية دون أن تنقص من مكانة الفرد عندما تضعو في 

مواجية اآلخرين، كما أن اليدف عمى الجماعات المختمفة والمتنوعة، ىو أن اختالف ثقافتيا يشكل غنى 

ة في األدبيات السياسية الجزائرية خاصة وان التطورات المجتمعات المدنية والشعوب فغياب الثقافة السياسي

 والسمطة.  2األخيرة أكدت أن اإلنسان الجزائري وصل إلى مستوى من الحرج مع المجتمع

فيذه األخيرة تراجعت وابتعدت عن واقع المجتمع، ال تعبر عنو و التقيم معو أي صمة من صالت التمثيل 

مقصورا في نطاق ضيق رغم أنو فاعل اجتماعي يستطيع من  الشرعي، فالمثقف الجزائري أصبح دوره

 خالل الدفاع عن الحريات و اختيارات المجتمع المدني إحداث التغيير االجتماعي الالزم لذلك.

فإذا تحول المثقف من منعزل إلى مثقف فعل عضويا ممتحم مع أفراد شعبو قادر عمى تبني طموحات 

جابة عن التساؤالت حول أسباب ضعف تطور الثقافة السياسية لمفرد وقضايا مجتمعو المدني، لذا فإن اإل

 الجزائري، فإن ذلك يمر حتما عبر التطرق إلى عنصرين أساسيين.

سمبية دور المثقف الجزائري أو الطبقة المثقفة الجزائرية وانعدام تأثيره في الحياة السياسية رغم انيا  - أ

 عماد"المجتمع المدني"

                                                           
.064سالف سالمً، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 .062،صنفس المرجع  
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 1سي لمفرد الجزائريضعف تطور الوعي السيا - ب

بمعنى أن معظم الجمعيات ليس لدييا رؤية قصور الرؤيا والتخطيط اإلستراتيجي)طويل المدى(:  -5

مستقبمية واضحة في أذىانيا وذلك نظرا لمبرامج التي تخططيا، كردود أفعال لممشكالت التي تقابميا، 

 بحيث تضع خططا قصيرة المدى.

 2النزاعات والصراعات التي تتم داخميا بطريقة ديمقراطيةعجز قيادات المنظمات عن إدارة  -4

دتو، بحيث أنيا عجزت عن تجنيد قوى المجتمع اتأزم المجتمع المدني وجمود النخبة التي تتولى قي -4

المدني، فيما يخص القضايا المطروحة، باإلضافة إلى عجز المشاركة داخل الجمعيات األىمية 

والنقابات المينية والعمالية، مما يجعل المجتمع المدني يبتعد كثيرا عن ميمتو المتمثمة في البحث 

 .3عن الحمول لممشاكل المطروحة 

 

 :ود الكفاءة القياديةعدم وج -6

ن الرئيس أمعظم الجمعيات تقوم عمى فكرة الرئيس فيما يخص التسيير الداخمي لمجمعية، بمعنى 

ىو صاحب القرار األول واألخير، أما باقي األعضاء فيقومون بعممية التنفيذ، وعميو فالمناخ الداخمي 

 أو الشفافية، وال حتى الثقافة الديمقراطية.ح الفريق و رو لمجمعية ال يحتوي عمى عنصر المشاركة الفعمية أ

وىنا نالحظ أن الرئيس بحد ذاتو متشبع بعقمية المييمن عمى القرارات المتعمقة بالجمعية، إذ يعتبر 

موظفين إداريين قابمين لمتيديد أو الطرد إذا ما خالفوا توجييات الرئيس، وىنا  ما ىم إالأن باقي األعضاء 

نالحظ استبداد معظم قادة الجمعيات وان كان ىذا االستبداد يمارس بدرجات متفاوتة، وذلك حسب 

 الصالحيات والسمطات المخولة ليم.
                                                           

.066،ص،مً، مرجع سابقسالف سال 
1
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3
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لجزائري،وعميو فمجتمعنا إن ىذه الظاىرة ىي من بين السمبيات التي ترسخت في أذىان المجتمع ا

وىنا نجد أن ىذه الجمعيات متناقضة مع  1يحتاج إلى وقت اكبر حتى يستوعب الثقافة الديمقراطية ويطبقيا

 نفسيا إذ كيف تطالب الدولة بان تكون واضحة وديمقراطية إذ لم تمتمك ىي في حد ذاتيا ىذه المواصفات 

عمى فكرة الرئيس ىو إن معظم الجمعيات تزول جل الجمعيات الجزائرية تقوم ذلك والدليل عمى 

بزوال الرئيس الذي أسسيا، وفي العادة يكون السبب في ىذا الزوال نتيجة لتصارع  مصالح الرئيس 

الجمعية و األعضاء المنتمين إلييا، وىذا ما يؤدي إلى قمة الخبرة في التنظيمات المدنية بسبب عدم انتقال 

افة إلى تفشي ظاىرة الرشوة االجتماعية، والتي لألسف تربت عمييا الخبرة من جيل إلى جيل أخر إض

وعميو فرغم مجيودات  2األجيال الجزائرية بفعل النظام االقتصادي الذي تحركو الندرة وحالة االستقرار

الدولة الجزائرية لمقضاء عمى األزمة األمنية واالقتصادية إال أنيا غير قادرة في الوقت الراىن عمى القضاء 

و كل قادة وأعضاء يعمى مثل ىذه الذىنيات المغروسة في عقول المجتمع الجزائري والذي ينتمي ال

الجمعيات، حيث أن معظم الذين انظموا إلى مؤسسات المجتمع المدني يسعون لتحقيق منافعيم الخاصة 

   3قبل العامة، وجميم يطمح إلى احتالل المناصب السياسية مستقبال

حيث شيدت  2111ماي  01و ما حصل في االنتخابات التشريعية في خير دليل عمى ذلك ى

نتخابات التشريعية لالالساحة تسابق قيادات الجمعيات لكي يكون ليم حضور قوي في قوائم المترشحين 

سبيل المثال في والية باتنة، عمى ، وذلك تحت لواء األحزاب أو الترشح في القوائم الحرة، إذ نجد 2111

ائمة حزب التضامن والتنمية" ىو رئيس جمعية ثقافية، أما من ترأس قائمة حزب "التجمع الن من تصدر ق

من اجل الثقافة والديمقراطية" فيو رئيس جمعية محاربة الفقر، إضافة إلى الجمعيات النقابية والجمعيات 

 الوطنية الكبرى مثل "أبناء الشيداء" والشبيبة الجزائرية والكشافة"
                                                           

1
 .11سابق،ص مرجع،فٌروز حنٌش 

.062سالف سالمً، مرجع سابق، ص، 
2
  

.065، ص.،مرجع سابقسالف سالمً 
3
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فشي ىذه الظواىر السمبية إلى عدم وجود القدوة الحسنة والمتمثمة في قادة يمكن إرجاع ظيور ت

ومحاربة الظواىر الدخيمة عميو، ما  1الجمعيات، والذين من المفروض أنيم يسعون لحل مشاكل المجتمع

 أدى النتقال ىذه الظاىرة المرضية من أعمى اليرم "القائد"إلى قاعدتو أي"األعضاء"، الذين يسعون بدورىم

ىداف التي أسست من اجميا الجمعية والمشاكل المجتمعة التي األإلى تحقيق مصالحيم متناسين في ذلك 

ثل أصال في مؤسسات المجتمع المدني، متزداد تراكما يوم بعد يوم وذلك لغياب الضابط االجتماعي و المت

وذلك لسوء التسيير  وعميو فقد أصبحت معظم الجمعيات تشكل شبكات الستغالل وتبديد أموال العامة،

والتخطيط والتقدير من طرف رؤساء الجمعية، وضعف واضح في وضع البرامج وتحديد المشاريع، إضافة 

 النتشار روح االنتيازية في البيئة الداخمية لمجمعيات.

قد عبر الرئيس عبد العزيز بوتفميقة عن ىذه الوضعية بقولو: ىناك بعض الجمعيات أصبحت 

إذا كانت بعض الجمعيات  2ية، تستجيب لمصالح غير التي وجدت من اجميا أصالتتصرف كقواعد تجار 

الدينية و التي من المفروض أن يمتاز أعضائيا باألمانة والصدق، تعمل من اجل مصالحيا الخاصة، 

 028جمعية دينية حمت من اجل االختالس و 066فماذا عسانا نقول عن الجمعيات األخرى؟ إذ نجد أن 

 بحجة الخروج عن اليدف واالختصاص. 66ىمال وحمت بسبب اإل

عميو ونظرا لالستعمال غير العقالني لممال العام وتبديده من طرف ىذه الجمعية ولمضجة 

قامت الدولة بتقميص حجم الدعم المالي الموجو لمنشاط الجمعوي، في  ،اإلعالمية حول ىذا الموضوع

قابية تكون أكثر صرامة فيما يخص عممية إنفاق المال انتظار سن قانون جديد والذي سيحدد ميكانيزمات ر 

                                                           
.14فٌروز حنٌش، مرجع سابق، ص. 
1
  

.010عبد السالم عبد الالوي، مرجع سابق،ص. 
2
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العام وعميو، فقد قدمت المساعدات المالية لمجمعيات القادرة تنظيما وبشريا عمى تنفيذ مشاريع البرامج 

 08881سنة  21.61إلى  0884سنة  12.12التعاقدية وبذلك نزل عدد الجمعيات المستفيدة من 

بمعنى المسؤولين ال يخضعون لممحاسبة والمراقبة عن إدارتيم لمموارد  :غياب المحاسبة والمراقبة -1
 العامة.

بمعنى عدم إفساح المجال أما الجميع لإلطالع عمى المعمومات الضرورية، ىذا  :غياب الشفافية -1

 عدم اتخاذ القرارات الصالحة  إلىيؤدي 

تمع المدني نفسيا، بسبب لغة العجز عن إقامة جسور من التعاون والتنسيق بين منظمات المج -8

المصالح التي تسيطر عمى سموكاتيا، وأيضا لغمبة التنافس والصراع عمى توجياتيا، مما يحرميا من 

  2تكوين جماعات ضاغطة ومؤثرة عمى أجيزة صنع القرار السياسي

كثير من " والتي ال توجد في الجزائر، بحيث تتسم ل ىنتنغتونيصامو خاصية التجانس التي وضعيا " -01

تنشأ صراعات داخل مجالس النقابات، المنتديات،  ا مامؤسسات المجتمع المدني بعدم التجانس، إذ كثير 

الجماعات والمجان المركزية لألحزاب وكثير ما تكون ىذه الصراعات ألسباب شخصية، وتتمثل ىذه 

ر بالسيطرة عائق أمام الصراعات التي غالبا ما تنتيي بإزاحة أحد األجنحة المتنافسة وانفراد األخ

 المؤسسات وقد تستمر ىذه الصراعات طويال بصورة يتوقف معيا تماما نشاط المؤسسة.

أن ليم الحق  ىنعغياب المساءلة األفقية:  مساءلة أعضاء المنظمة، الرئيس من أين لك ىذا؟ بم -00

 بكل ما يممكو لكن عند تطبيق ىذا الواقع فال وجود لو. ىفي معرفة من أين أت

 عدم االستجابة لممطالب ونقصد بو عدم االكتراث لتحقيق حاجيات ومطالب األعضاء.-02

                                                           
       

1
على  22/00/2102والمعوقات واآلفاق، تم تصفح الموقع ٌوم عبد هللا تركمانً، "المجتمع المدنً فً العلم العربً: الواقع 

  02:21www.ahwar.org/debat/shon.art.asp ?ad=169901الساعة
2
 نفس المرجع.عبد هللا تركمانً،  
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ومن   1انتشار ظاىرة الفساد بكل أشكالو وأنواعو الذي يعتبر كمعرقل لسير ونجاح عمل المنظمة -05

لجزائري خالل ما تم استعراضو من خالل المعوقات الخارجية والداخمية التي يعاني منيا المجتمع المدني ا

 2نستنتج أنيا السبب في قصور المجتمع المدني في تحقيق أىدافو وغاياتو

 المبحث الثاني : آليات تفعيل المجتمع المدني لتحقيق التنمية المحمية في الجزائر 

عاني منيا المجتمع المدني في أداء و ظائفو بغية النيوض بالتنمية المحمية و ينظرا لكثرة الصعوبات التي 

المساىمة في تفعيميا .نقترح مجموعة من األسس و األدوات التي تعمل عمى نموه و تدعيمو ليتمكن من 

 تحقيق أىدافو و التي سنتطرق إلييا من خالل المطالب التالية: 

 

 

 

 يالمطمب األول: أسس المجتمع المدن

األساس السياسي: و يقصد بو الصيغة السياسية التي تسمح لمختمف قوى المجتمع بالتعبير عن  - أ

مصالحيا و آرائيا بطريقة سممية و منظمة، و تعتبر الديمقراطية آنسب صيغة سياسية لتنامي و تقوية 

 . 3المجتمع المدني 

توقيع عمى مراسيم تبيح التعددية، و لاو أإن التحول الديمقراطي ال يتحقق بمجرد التصويت عمى القوانين 

 تسمح بتنظيم انتخابات تعددية، بل ذلك يحتاج إلى إعادة بناء النظام المجتمعي بأكممو.

و الرقابة  1إن حرية التعدد السياسي و الفكري ، و حرية إقامة المؤسسات المجتمعية و احترام السمطة 

يات المواطنين كميا تعمل عمى تقوية مؤسسات ضمانات الحترام حقوق و حر الالسياسية ، توفر بعض 
                                                           

.216إسماعٌل معراف،"مرجع سابق، ص 
1
  

2
)بٌروت: مركز دراسات الوحدة 0، طالدٌمقراطٌةالمجتمع المدنً فً الوطن العربً ودوره فً تحقٌق محمد صٌفً الدٌن خربوش،  

 .120(،ص0882العربٌة،
3
 لوحدةحسٌن توفٌق إبراهٌم " بناء المجتمع المدنً: المؤشرات الكمٌة و الكٌفٌة " ) ورقة قدمت إلى الندوة الفكرٌة التً نظمها مركز دراسات ا  

  . 681( ص 0082وت، العربٌة: " المجتمع المدنً ودوره فً تحقٌق الدٌمقراطٌة " ، بٌر
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المجتمع المدني ، و ىو بدوره يعمل عمى تثبيت الديمقراطية كنظام لمحكم ، فالمجتمع المدني ىو بمثابة 

 األرضية التي ترتكز عمييا الصيغة الديمقراطية بقيميا و مؤسساتيا و عالقاتيا.

تصفية المجتمع المدني الجزائري من بعض مكوناتو  االنتيازية ، و غير الديمقراطية ، التي تؤثر  -

  .2بممارستيا تمك عمى مسار التحول الديمقراطي بشكل عام 

األساس القانوني: تجسده الدولة و يمثل الوحدة الحقوقية التي جوىرىا المساواة في الحقوق و  - ب

، بغض النظر عن انتماءاتيم العرقية أو الدينية أو المذىبية ، و ىكذا  الحريات بين مختمف المواطنين

فالمجتمع  المدني يتمثل فيو الفرد، كما الجماعة إلى تنظيم معين و قواعد معينة ، و ىو إطار لممواطنة و 

 .  3الحريات و القانون

من انتشاره، ىو واجب و إن الفساد أكبر مشكمة تعرقل تطور و تقدم المجتمع ، لذا فمكافحتو و الحد  -

 ،مسؤولية الجميع، بدءا من المؤسسة الدستورية التي عمييا أن تضع اآلليات التشريعية الالزمة لمكافحتيا

إلى تفعيل دور المجتمع المدني و الجياز األمني في الرقابة و المحاسبة ، فترك ظاىرة مكافحة الفساد بيد 

الدولة أمر غير فعال ما إستدعى تدخل و مساعدة من المجتمع المدني الذي يعد أىم آليات مكافحة 

 . 4الفساد 

ل المجتمع المدني و إعطائو يتضمن اإلطار القانوني ىذا مبادئ و قواعد قانونية تسمح بتفعي -

 الضمانات الالزمة لحركتو و نشاطاتو.

المساىمة و المشاركة بشكل إيجابي لدعم بناء منظومة قانونية مناسبة تمكن العمل الجمعوي من  -

 .5عن ضغوط النخبة الحاكمة في الجزائر االنشاط بشكل حر، و بعيد

                                                                                                                                                                                     
 الطاهر بلعٌور، " المجتمع المدنً كبدٌل سٌاسً فً الوطن العربً" ، مجلة العلوم اإلنسانٌة ، بسكرة،ع01 )2116( : ص 028.

1
  

. 425منٌر مباركٌة، " عالقة المجتمع المدنً بالدولة و تأثٌرها على العلمٌة االنتخابٌة فً الجزائر" ض  
2
  

.688مرجع سابق ، ص  حسٌن توفٌق إبراهٌم، 
3
  

.82عبد السالم عبد الالوي، " دور المجتمع المدنً فً التنمٌة المحلٌة بالجزائر "، مرجع سابق، ص  
4
  

5
ٌة جامعة  صالح زٌانً، مداخلة بعنوان: "تفعٌل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد و إرساء الدٌمقراطٌة المشاركاتٌة فً الجزائر " قسم العلوم السٌاس 

   05س ، ص -د
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مق دولة القانون و المؤسسات و بالتالي تكون إن وجود منظومة قانونية قوية فوق الجميع تعمل عمى خ -

لممجتمع و الدولة . فيي تنظم العالقة بينيما ، و ال تسمح بإشاعة مناخ و فمسفة عالقات  نصمام أما

 . 1سياسية مجتمعة تدفع المجتمع المدني إلى مواجية مع الدولة 

تدريجيا من حالة الطوارئ إعادة النظر في األطر القانونية و المؤسسية بحيث يتم التخمص و لو  -

ر خالمعمول بيا ، مع وضع حد لمفساد اإلداري، السياسي ألن ىذا األخير يعتبر بمثابة السوس الذي ين

 .2في مؤسسات الدولة و المجتمع 

حقيق درجة من التطور االقتصادي و : و يتضمن معنى تاألساس االقتصادي و االجتماعي -ج

 .3المبادرات الفرديةو ام اقتصادي يرتكز عمى دور أكبر لمقطاع الخاص،االجتماعي، و ذلك استنادا إلى نظ

إن ما حدث إبان سياسة االنفتاح و إعطاء المبادرة لمقطاع الخاص كان في حقيقتو تحوال في وظيفة  -

 الدولة اقتصاديا أو اجتماعيا.

ا في عممية يأساس فبعد أن كانت الدولة ىي األداة اإلستراتيجية لتعبئة الفائض االقتصادي و عنصرا

 اإلنتاج االجتماعي، أي في عممية التنمية االقتصادية و االجتماعية المستقمة، أصبحت الدولة أداة

مال الدولي و المحمي و تبديده ، بل و في نيب أصول المجتمع اإلنتاجية ذاتيا و تبديدىا ، فإن فيم الرأس

مر في ساقو الصحيح، و ىو البدء من المدخل األشكال المشوىة لممجتمع المدني من خالل النظر إلى األ

 أو المرتكز االقتصادي ، االجتماعي ، بمعنى أن التطور االقتصادي و االجتماعي.

المحتجز ال يمكن إال آن يولد ديمقراطية محتجزة النمو، و من ثم مجتمعا مدنيا محتجزا االكتمال. أما 

و عميو فالمطموب ىو اإلستناد إلى نظام إقتصادي  4 نياية ىذه اإلحتجازات فيي أشكال ديكتاتورية منمقة

يرتكز عمى دور أكبر لمقطاع الخاص و المبادرات الفردية ، و يسمح لألفراد بإشباع حاجاتيم األساسية 

                                                           
.051الطاهر بلعٌور ، مرجع سابق ، ص  
1
  

. 104حسٌن توفٌق إبراهٌم ، مرجع سابق ض  
2
  

. 681، ص نفس المرجع 
3
  

. 011-01بالل موزاي ، مرجع سابق ، ص ،  
4
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بعيدا عن الدولة ، التي يجب أن يقتصر تدخميا في المجال اإلقتصادي عمى وضع القواعد التنظمية 

م بيا ، اض المشروعات و الصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن القيلألنشطة الخاصة و القيام ببع

يقمص من إمكانية تبمور  االجتماعيو  االقتصاديوجو النشاط أدخل الدولة في مختمف تو ذلك ألن 

 .1المجتمع المدني المستقل عن الدولة 

: جمعية مكافحة لجمعيات األىمية ذات النشاط األمني إن وجدت ، أو تأسيسيا مثال اتفعيل دور 

المخدرات ، جمعية معالجة مدمني المواد المخدرة ، و التي يشارك فييا األىالي من خالل لجان مترابطة 

تمتقي بصفة دورية لمناقشة المشكالت األمنية المحمية ، و إقتراح الحمول و توزيع األدوار عمى مستوى 

 2الحي المتواجدة فيو 

التي تمثل ركيزة أساسية في بنائو كحرية الرأي و التجمع، و النشاط و أن يتمتع المجتمع المدني بالحرية  -

  3المشاركة 

دعم مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ عمى عاتقيا مسؤولية إنتاج السمع و الخدمات كأحد أىم مقتضيات  -

 . 4التنمية المستدامة 

مل الجمعوي ، و ىذا يقف د عمى ضرورة تربية و تنشئة الفرد عمى السموك الديمقراطي ، و العيالتأك -

 .5عمى دوره األسرة و المدرسة في تنمية قيم اإلحترام و الحوار السممي بدل العنف 

يتضمن منظومة األفكار و القيم و االتجاىات الموجودة في  :األساس الثقافي و اإليديولوجي-د

المجتمعات ، و إحدى المسائل اليامة المرتبطة بعممية بناء المجتمع المدني، تتمثل في كيفية إعادة إرساء 

مضامين الثقافة السياسية ، بالشكل الذي يكرس قيم المشاركة و الوالء و االنتماء ،و في ىذا اإلطار يبرز 

                                                           
.681حسٌن توفٌق إبراهٌم، مرجع سابق ص  
1
  

مةأحمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان، " دور مؤسسات المجتمع فً منع الجرٌ 
2
 

www. Policemc.gor.bh/…/654581141551521142.pdf . .              01:51على الساعة  12/02/2102" ثم تصفح الموقع ٌوم :    

فؤاد أبركان ، مداخلة بعنوان : " المجتمع المدنً فً الجزائر ..بٌن الخطاب و المحاسبة"، مرجع سابق. 
3
  

. 05صالح زٌانً، مرجع سابق، ص  
4
  

.056رابح لعروسً " آفاق المجتمع المدنً فً الجزائر " مرجع سابق، ص  
5
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اليام الذي يمكن أن تؤديو السياسات الثقافية اإلعالمية و التربوية ، فيذه السياسات الركائز الدور 

األساسية لممساىمة في بناء ديمقراطية داخل المجتمع، األسرة ، المدرسة و النقابة ......إلخ. و بذلك 

 1دني رفي ىذه السياسات بالشكل الذي يدعم من عممية بناء المجتمع المنظيجب إعادة ال

المساىمة في تفعيل المجتمع المدني عمى المستوى المحمي لتحقيق فوائد إضافية ، ومنيا اإلستعانة  -

بالمواطنين لتحقيق أىداف معينة ، و مثال عن ىذا تجربة " جمعية إقرأ " التي تعد أداة فعالة لمحاربة 

 .2األمية في الجزائر 

دني ، تنظيم دورات و ندوات تعمل عمى تطوير خمق الشراكة بين الخبراء و مؤسسات المجتمع الم -

الثقافة التنظيمية في الجزائر و دعم أسرار الحوار و النقاش اإليجابي من أجل تطوير المفيوم الديمقراطي 

 .3داخل ىذه المؤسسات 

و بناءا عمى ما سبق يمكن القول بأنو ال يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوصفيا أبرز أدوات العمل  -

السياسي ، أن تكون فاعمة في سياق العممية الديمقراطية من دون إطار ثقافي يساعد في ترسيخ قيم 

الممارسة الديمقراطية و مبادئيا فالعقبة األساسية التي تعترض تطور قوى المجتمع المدني و مؤسساتو ، 

 .4لسمطةليست سوى شيوع ثقافة الخضوع و التبعية و ىيمنتيا عمى محمل عالقات الحكم و ا

  الثاني : آليات تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر طمبالم

العربي عامة و في الجزائر   لماعمى الرغم من الصعوبات التي تواجييا مؤسسات المجتمع المدني في الع

ىو تحقيق و عمى وجو الخصوص يمكن تفعيل دور ىذه المنظمات من أجل القيام بالدور المنتظر منيا أال 

 التنمية المحمية و ذلك من خالل الخطوات التالية : 

                                                           
1

 100، مرجع سابق ، ص حسٌن توفٌق إبراهٌم

.8صالح زٌانً، مرجع سابق ، ص  
2
  

3
 سمٌة عطاء هللا ، " دور اإلنتخابات فً تفعٌل التحول الدٌمقراطً و إرساء الحكم الراشد" ) مدكرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر فً العلوم  

  .010، ص 2104، 2105السٌاسٌة و العالقات الدولٌة ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، 

011،ص، مرجع سابقبالل موزاي  
4
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ضرورة تنظيم العالقة بين المجتمع المدني و الدولة بما يضمن عمى األقل استقاللية نسبية ، ىذا  -0

عمى الرغم من االفتراض الذي يرى أن المجتمع المدني العربي سيظل خاضعا لتوجييات الدولة العربية 

و عميو ، فإن الحد و التخفيف من سيطرة الدولة و تغمغميا داخل كيانات المجتمع  لمدة عقدين قادمين

ستشيد ال  1قبة القادمة التي حالمدني، و محاولة احتوائيا لمجالو ، يعد من مستمزمات التعامل مع ال

لمجتمع محالة تنامي قوى و فاعمين اجتماعيين جدد ، ليذا عمى الدولة إلتزام الحياد النسبي إزاء قوى ا

المدني و تنظيماتو المختمفة و العمل عمى إشراكيا في إتخاذ القرارات بدل العمل اإلستشاري الشكمي، و 

التخفيف من اإلجراءات البيروقراطية في التعامل معيا تركيز مراقبتيا عمييا في حدود ما يسمح بو القانون 

 . 2و يضمن السير الحسن لمنظام العام

ظمات و الجمعيات األخرى و التي تمتمك خبرة متنامية و متطورة في ىذا االستعانة بخبرات المن -2

 المجال.

وضع تصنيف محدد لمميام و المسؤوليات و الصالحيات لمعاممين و القياديين في تمك  -5

 .3المنظمات

تكثيف عمل الجمعيات و التنظيمات من أجل تحقيق استقالليتيا ، ىذا من خالل تشجيع ىذه  -4

 اع أسموب التمويل الذاتي بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن ليا دخال ثابتا.التنظيمات عمى إتب

تحسيس الفرد بأىمية العمل الجمعوي و االندماج فيو لتحقيق الحاجيات التي تعجز الدولة عن  -2

تمبيتيا لو ، و ىذا الدور تجند لو وسائل اإلعالم و االتصال، من خالل اختيار البرامج التي تثير االىتمام 

ط الجمعيات من خالل بالمشاركة االجتماعية الواسعة كما يأتي التعريف بأىمية العمل الجمعوي و نشا

                                                           
.02،06ص  2104،  5لٌة المجتمع المدنً فً الجزائر فً تعزٌز ثقافة الدولً اإلنسانً ، جامعة الجزائر زكٌة رانجة، دراسة فعا 
1
  

   .01نفس المرجع، ص    
2
  

.05، ص مرجع سابقمحمود قرزٌز  
3
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البرامج التي تقدميا ىذه الجمعيات و أىدافيا و عمميا بجدية ، بعيدا عن المساومات السياسية و 

 .1الشخصية 

عقمنة استعمال قوة منظمات المجتمع المدني كقوة ضاغطة في العممية السياسية عمى المستوى  -6

انتخابي ، و التكتر من أجل التحكم في المحمي ، عوض أن تكون ورقة تتجاذبيا األطراف في كل موعد 

من أجل اكتساب مكانة مع صانعي القرار و  السياسيةىذه القوة و استعماليا في الضغط عمى الفواعل 

ل قدر من قبالتالي ، الدفاع عن مصالح و مطالب ىذه المنظمات بالشكل الذي يكفل ليا العمل تحت أ

 .2الضغط و التوجيو 

تماعية لتمكين منظمات المجتمع المدني من إحالل التنمية المجتمعية و توفير بيئة ثقافية و اج -1

إبراز فكرة الترابط المدني التي يقصد بيا شكل أحكام ذاتية قادرة عمى مواجية السمطة و تحديد مداىا 

ي بإعادة تركيب لمكونات ىذا النظام المؤسسي المجتمعي " الدولة " " المجتمع المدني " بتوفير الجو الثقاف

لتحقيق التطور الديمقراطي و تحديد الخطاب الثقافي لإلصالح و دعمو و تفعيمو و ترسيخ دائرتو ، فمن 

الميم التركيز عمى ثقافة التطور، و المفيوم يشير إلى قيم و اتجاىات و سموكات محفزة لمعمل التطوعي 

 .  3لسياسية المنظم و يتم نشرىا في المجتمع من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية و ا

ضرورة تدعيم المسار الديمقراطي و تأكيده ، فالديمقراطية ىي األساس الصحيح لبناء المجتمع  -1

الحكام ، حرية التعبير و  اختيارالمدني ، حيث تمثل اإلطار المناسب لحقوق األفراد و المواطنين ، كحق 

 .4 االجتماعحق 

 

 

                                                           
.06صمرسً مشري، مرجع سابق  
1
  

.025الوي، مرجع سابق ص سفٌان رٌمٌ 
2
  

.12عبد السالم عبد الالوي، مرجع سابق، ص  
3
  

. 06مرسً مشري ، مرجع سابق ، ص  
4
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 خالصة الفصل : 

رغم محاوالت منظمات المجتمع المدني و جيودىا المبذولة من أجل تجاوز نو أنستخمص مما سبق 

مختمف العراقيل التي تواجييا، و ذلك من خالل آليات و حمول مقترحة من أجل المساىمة في النيوض 

 أدائوتزال تقف حاجزا أمام المجتمع المدني ، ما أدى إلى عدم  بعممية التنمية المحمية ، إال أنيا ال

بفعالية. يمكن القول أن منظمات المجتمع المدني تحاول ترسيخ تنمية محمية إال أنيا إذا ما قامت  لوظائفو

التنمية  و المعايير التي تطرقنا إلييا سابقا ، يمكن أن تضطمع بمياميا و منيا ترسيخ اآللياتبتطبيق 

 المحمية و النيوض بيا.
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 الخاتمة:

وصل بين  ةمن الركائز المساىمة في ترشيد العممية التنموية كونو يشكل جمم المجتمع المدني 

 المجتمع والدولة، وأداة لتفعيل المشاركة السياسية و االجتماعية

غير أن الدراسة التي قمنا بيا قد سمحت لنا بالوقوف عند حقيقة ىذا اإلطار الذي يواجو العديد من 

الداخمية والخارجية، قمصت من درجة فاعميتو في المساىمة في التنمية،وان توسع دور الدولة التحديات 

الت، ساىم في عدم تمكن المجتمع المدني في أداء وظيفتو التمحيمية بين اجبشكل كبير في جميع الم

ة وانتشار المجتمع والدولة، األمر الذي أدى إلى ضعف قنوات المشاركة والشفافية والمشاركة والمساءل

 الفساد والمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

تعزيز وتكريس دور المجتمع  إلى الحظنا من خالل دراستنا، انو بالرغم من أن سياسات الدولة تتجو

المدني في التنمية المحمية من خالل إشراكو في كثير من الجوانب االجتماعية، االقتصادية والسياسية 

أن دوره بقي ىامشي في المسائل السياسية واالقتصادية، وذلك رغم التحوالت التي عرفتيا  والثقافية. إال

 الجزائر منذ عشرين سنة ال يزال دور المجتمع المدني مستغال وفق أجندات وسياسات الدولة.

 ةفاعميإضافة لمدولة، يستغل المجتمع المدني في الجزائر من قبل األحزاب التي غالبا ما يرتبط قياداتيا ب

 المجتمع المدني.

ىذه األوضاع دفعت المسؤولين المركزيين لمتفكير في مخاطر االنسداد وفقدان الثقة بين المواطن 

و مسؤوليو محميا، والعمل عمى دعم مسار التنمية المحمية عن طريق إشراك منظمات المجتمع المدني في 

في صنع السياسات العامة ومراقبتيا.ولضمان  تدبير الشأن المحمي، وفتح المجال أمام مؤسساتو لممشاركة

فعالية نجاح مساىمة المجتمع المدني في التمنية المحمية، البد من تكريس مبادئ الحكم الراشد، لكسب 

 ثقة المواطن، واىتمام الدولة أكثر بالمجتمع المدني بشكل فعمي وحقيقي.
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مع المدني خاصة القانون األخير لذا يجب عمييا إعادة النظر في القوانين الخاصة بعمل المجت

الذي قيد من نشاطو واستقالليتو ومنو نستنتج في دراستنا ىذه أن المجتمع المدني الجزائري يساىم  21/60

في شقو المتعمق بالجمعيات بالتنمية المحمية من خالل العمل التطوعي في المجال التضامني ويبقى ىشا 

 طنيةفي مجال تحقيق تنمية اقتصادية محمية وو 
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النيضة المحمية في تحقيق التنمية المحمية: تجربة البمدية الجزائرية". اإلدارةناجي، عبد النور،"دور  -14

04(،2009)3. 

 الممتقيات والندوات -3

أبركان، فؤاد: المجتمع المدني في الجزائر.........بين الخطاب والممارسة" ورقة بحث قدمت في  -1

 األول حول:"المجتمع المدني والمسار الديمقراطي في الجزائر"، الجزائر.الممتقى الوطني 

ابراىيم، حسين توفيق."بناء المجتمع المدني:المؤشرات الكمية والكيفية". ورقت بحث قدمت الى الندوة  -2

 الفكرية التي نظميا مركز دراسات الوحدة العربية"المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية"

 .1992،ن بيروت

رساءة بعنوان:"تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد مزياني صالح،"مداخ -3 الديمقراطية المشاركة في  وا 

 الجزائر"، قسم العموم السياسية، جامعة باتنة.

الطاىر، حسن كمال."االطر المؤسسية لممجتمع المحمي والشراكة في تحقيق التنمية"ورقة بحث قدمت  -4

 .2007 أوتفي 

العربي وبراىمي، حياة"دور المناطق الصناعية في تفعيل التنمية المحمية: المنطقة الصناعية عيسات  -5

ببرج بوعريرج نموذجا"، ورقة بحث قدمت في الممتقى الوطني االول حول التنمية المحمية في الجزائر"، جامعة 

 .3،2008الجزائر
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، ورقة بحث قدمت في الممتقى الوطني فالحي، صالح"مفيوم التنمية المحمية واالستراتيجيات البديمة" -6

 .2008، حول:"تمويل التنمية المحمية"األول

تفعيمو". ورقة بحث قدمت في الممتقى  آلياتمشري، مرسي،"المجتمع المدني في الجزائر: دراسة في  -7

شكاليةالوطني حول "التحوالت السياسية   .2008التنمية في الجزائر"، الجزائر، وا 

 الصحف -4

 .2004ماي  12" جريدة الجزائر نيوز،2002اعتماد جمعية منذ  3110ر:"تسميم حميطوش، سمي -

 االنترنيتمواقع  -5

 12" تم تصفح الموقع يوم: االقتصادية*خنفري، خيضر،"تطور مفيوم التنمية السياسية وعالقتيا بالتنمية 

  13:00، عمى الساعة 2015أفريل 

-2008/d2cembre,2008/com-www.univ.chlef.d2/uhbc/seminaires

dic2008pdf.  
  سميمان، احمد ابراىيم مصطفى."دور مؤسسات المجتمع المدني في منع الجريمة" تم تصفح الموقع

 17:30، عمى الساعة02/12/2015يوم 

www.policenc.gor.bh/.../634397740330358745.pdf                                                . 

  واالفاق" تم تصفح الموقع تركماني، عبد اهلل،"المجتمع المدني في العالم العربي: الواقع والمعوقات

        .12:20، عمى الساعة 22/11/2015يوم: 

www.ahwar.org/debat/show.art.asd=169901. 

www.annasonline.com  

 . 11:30عمى الساعة: 13/01/2016تم تصفح الموقع في: 

 الوثائق الرسمية -6

http://www.univ.chlef.d2/uhbc/seminaires-2008/d2cembre,2008/com-dic2008pdf
http://www.univ.chlef.d2/uhbc/seminaires-2008/d2cembre,2008/com-dic2008pdf
http://www.policenc.gor.bh/.../634397740330358745.pdf
http://www.policenc.gor.bh/.../634397740330358745.pdf
http://www.ahwar.org/debat/show.art.asd=169901
http://www.ahwar.org/debat/show.art.asd=169901
http://www.annasonline.com/
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 1411عام  األولجمادي  17. مؤرخ في 90/31الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  -

 ، المتعمق بالجمعيات.1990ديسمبر سنة  4الموافق ل 

الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/06:الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -

 ، يتعمق بالجمعيات.2012يناير سنة  12ل

 المذكرات والرسائل الجامعية: -7

عبد الالوي عبد السالم"دور المجتمع المدني في التنمية المحمية في الجزائر: دراسة ميدانية لوالية  -1

والعالقات الدولية، قسم العموم السياسية، جامعة مسيمة وبرج بوعريرج"، )مذكرة ماجستير في العموم السياسية 

 (2010/2011قاصدي مرباح، 

" )مذكرة 2025الجزائر سنة –بوشوخ ىاجر"دور المجتمع المدني في رسم السياسة اإلعالمية  -2

 (2013-2012ماجستير في عموم اإلعالم و االتصال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

دول المغرب ودوره في التنمية السياسية" )مذكرة ماجستير  بياضي، محي الدين"المجتمع المدني في -3

 (2011/2012في الدراسات المغاربية، قسم العموم السياسية، جامعة بسكرة، 

في مجال رعاية  االجتماعيةبوضوبرة،عبد اهلل"الحركة الجموعية في الجزائر ودورىا في ترقية الخدمة  -4

 (2010/2011واالجتماعية، قسم عمم االجتماع،  نيةاإلنساالشباب" )رسالة دكتوراه، كمية العموم 

 واإلدارةعمارة.ليمى."دور المجتمع المدني في التنمية السياسية" )مذكرة ماستر في السياسة العامة  -5

 (2012/2013المحمية، قسم العموم السياسية، جامعة محمد خيضر.

الة دكتوراه في العموم االقتصادية، خنفري، خيضر."تمويل التنمية المحمية في الجزائر واقع وآفاق" )رس -6

 (.1993 3قسم عموم التسيير، جامعة الجزائر

الجواري ودوره في التنمية المحمية"، )مذكرة تخرج في التنظيمات  اإلعالممجبور فازية، عبيش فازية." -7

 (2011السياسية واالدارية، قسم العموم السياسية، جامعة تيزي وزو،
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مريم." دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاممة في الجزائر بين يحياوي،  قرزيز، محمود و -8

 الثبات والتغيير".)مذكرة نيل شيادة ماجستير في العموم االقتصادية، جامعة بسكرة(

التنمية المستدامة وأبعاده" )مذكرة في العموم االقتصادية والتسيير، كمية العموم  إشكاليةعماري، عمار." -9

 (.2008عة فرحات عباس، سطيف االقتصادية، جام

التنمية المستدامة مع دراسة الجماعات المحمية بالجزائر".  إطارخالدي، سومية."حماية البيئة في  -10

)مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عموم التسيير. كمية العموم االقتصادية، قسم عموم التسيير، جامعة 

 (2012/2013، 3الجزائر

سميرة."الحكامة الجيدة والتنمية المحمية".)مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجستير في العموم جيادي،  -11

 (.2010االقتصادية، كمية العموم االقتصادية و االجتماعية والقانونية، مكناس، 

عطاء اهلل، سمية."دور االنتخابات في تفعيل التحول الديمقراطي وارساء الحكم الراشد". )مذكرة مقدمة  -12

 (.2013/2014يادة الماستر في العموم السياسية والعالقات الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لنيل ش

بوجيت مميكة." ظاىرة المجتمع المدني في الجزائر، دراسة في الخمفيات، التفعالت واالبعاد".)رسالة  -13

 (1997لية، مقدمة لنيل شيادة الماجستير، جامعة الجزائر كمية العموم السياسية والعالقات الدو 

بن عودة، العربي،"اسيال وسائل االعالم في ترقية المجتمع المدني: دراسة التجربة الجزائرية"، )مذكرة  -14

 (.2006ماجستير في عموم االعالم واالتصال، قسم عموم االعالم واالتصال، جامعة بن يوسف بن خدة،

مارية وبعد اإلستقالل".)مذكرة بوالفة، حدة،" واقع المجتمع المدني الجزائري أبان الفترة اإلستع -15

 ماجستير(.

رميالوي، سفيان."دور المجتمع المدني في التنمية المحمية في الجزائر"،)مذكرة ماجستير في العموم  -16

 (3،2010السياسية والعالقات الدولية، قسم العموم السياسية، جامعة الجزائر
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ة ميدانية لجمعيات مدنية بسكرة شاوش إخوان، جييدة." واقع المجتمع المدني في الجزائر: دراس -17

 (.2014/2015أنموذجا". )مذكرة دكتوراه في عمم اإلجتماع، قسم العموم االجتماعية، بسكرة، 

الجزائر دراسة  -سالمي سالف،"دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عيد التعددية السياسية -18

اسية والعالقات الدولية، فرع دراسات مغاربية، حالة.")مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم السي

 (.2010-2009جامعة محمد خيضر بسكرة، 

قرقاح، ابتسام."دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر" )رسالة ماجستير،  -19

 (2010،2011سياسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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