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 المحميةوالمجتمع المدني  في اإلدارة دور األحزاب السياسية 
 

 د بوحنية قوي  استاذ العموم السياسية 
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة ورقمة الجزائر

 مقدمة:
إف التنمية المحمية وكؿ ما تعمؽ بيا مف الجيود التي تبذليا الدولة أو مؤسساتيا لخدمة الفرد والمجتمع في 

ارات جديدة تفرض عمى الدولة الدخوؿ في شاركة مع نطاؽ جغرافي محدد، أصبحت مع مرور الوقت خاضعة العتب
فواعؿ جديدة ،لضما وتعزيز النيوض والرقي بالعممية التنموية ،اف  ازدىار االمـ وتقدميا اصبح الشاركة الفعالة بيف 

تقدمة بيف القطاعات الحكومية وفواعؿ المجتمع المدني بمختمؼ اطيافو ، واف حالة االستقرارية التي عرفتيا الدوؿ الم
 ىي رىينة ىذا النوع مف الشراكة 

وقد اصبحت االحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني ،مف الدعائـ االساسية لمنيوض بالعممية التنموية، 
 في العصر الحديث فإلى أي مدى تساىـ االحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني في التنمية المحمية ؟ 

 ية وفقا لممحاور التالية : وستتـ االجابة عـ ىذه االشكال
 المحور االوؿ : االطار المفاىيمي او االطار النظري لمدراسة . -
 المحور الثاني : دور حركات المجتمع المدنب في التنمية المحمية . -
 المحور الثالث : دور االحزاب السياسية في التنمية المحمية -

 أوال : االطار النظري لمدراسة . 
سنحاوؿ في ىذا المحور التعرض او محاولة ضبط مفيوـ كؿ مف حركات المجتمع المدني واالحزاب 

 السياسية واالدارة المحمية ،والتنمية المحمية . 
المتعمؽ 04/12/1990المؤرخ في  90/03مفيوـ حركات المجتمع المدني : بالعودة الى القانوف -1

: اتفاقية تخضع لمقوانيف المعموؿ بيا ،ويجتمع في اطارىا  اشخاص  منو الجمعية بانيا2بالجمعيات عرفت المادة 
 طبيعيوف او معنويوف ،عمى اساس تعاقدي ولغرض غير مربح 

كما يشتركوف في تسخير معارفيـ ووسائميـ لمدة محددة او غير محددة مف اجؿ ترقية االنشطة ذات الطابع 
 الرياضي عمى الخصوص . الميني ،واالجتماعي ،والعممي،والتربوي والثقافي ،و 

 ويجب اف يحدد ىدؼ الجمعية بدقة واف تكوف تسميتيا مطابقة لو . -
والمتضمف القانوف العضوي لمجمعيات فقد عرفت  2012يناير 12المورخ في  12/06اما في ظؿ القانوف 

مفيوـ ىذا القانوف تجمع اشخاص طبيعييف او معنوييف عمى اساس  منو الجمعية عمى انيا :تعتبر الجمعية قي 2المادة 
 تعاقدي لمدة محددة او غير محددة .

ويشترؾ ىوالء االشخاص في تسخير معارفيـ ووسائميـ ،تطوعا ولغرض غير مربح مف اجؿ ترقية  االنشطة 
 ثقافي ،والخيري ،واالنساني ،البيئي .  وتشجيعيا ،السيما في المجاؿ الميني واالجتماعي والعممي والديني والتربوي ،وال

 ومف خالؿ استقراء ىذة التعريفات يمكف استخالص ما يمي :
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 اف الجمعية ىي تجمع مف االشخاص الطبيعييف او المعنوييف  -
 اف اجتماعيـ يكوف عمى اساس عقد محدد او غير محدد المدة  -
 الييدؼ ىذا التجمع الى تحقيؽ الربح  -

 ة النشاطات وتشجيعيا في جميع المجاالت ييدؼ الى ترقي - 
انو وسع مف النشطة التي عددتيا احكاـ  12/06ف مف اىـ المالحظات التي يمكف تسجيميا عمى القانوف مو 

العمؿ االنساني والعمؿ البيئي وىذا مؿ ال نجده في و  ليشمؿ نشاط الجمعيات  العمؿ الخيري 2في الفقرة 2المادة 
 90/31القانوف 

لـ يقدـ فيو المشرع تعريفا  97/07االحزاب السياسية : بالعودة الى قانوف االحزاب السياسية  مفيوـ -2
 لالحزاب السياسية فاسحا المجاؿ لمفقو ليضبط مفيوـ االحزاب السياسية . 

منو الحزب السياسي بانو :تجمع مواطنيف  3عرفت المادة  2012يناير  12المورخ في  12/04انوف قلكف ال
نفس االفكار ويجتمعوف لغرض وضع مشروع سياسي مشترؾ حيز التنفيذ ،لموصوؿ بؤسائؿ ديمقراطية  يتقاسموف

 وسممية الى ممارسة السمطات والمسؤوليات في قيادة الشؤوف العمومية . 
ويؤسس الحزب السياسي لمدة غير محددة ويتمتع بالشخصية المعنوية واالىمية القانونية واستقاللية التسيير 

 في تنظيـ ىياكمو عمى المبادئ الديمقراطية .  ويعتمد
 
عرؼ نظاـ االدارة المحمية منذ بعيد ،غير انو لـ ياخذ شكمو القانوني  وسمتو مفيوـ االدارة المحمية : -3

 ، ولقد تعددت واختمفت  كوف كؿ باحث ينظر الييا زوايةالدولة الوطنية القطرية الحديثة النظامية ،اال بعد قياـ
 تخصصو ، وكذلؾ اتجاىاتو السياسية والفمسفية . 

ويعرفيا :الكاتب غراـ مودي انيا مجمس منتخب تتركز فيو ،الوحدة المحمية ويكوف عرضة لممسوؤلية 
 السياسية اماـ الناخبيف ،سكاف الوحدة المحمية ، ويعتبر مكمال الجيزة الدولة 

ة بيف الحكومة المركزية وىيئات منتخبة محمية   ،تباشر ويعرفيا الدكتور فؤاد العطار :بانيا توزيع الوظيف
 اختصاصتيا تحت اشراؼ الحكومة ورقابتيا .

وعرفيا الدكتور عبد القادر الشيخمي : بانيا اسموب مف اساليب التنظيـ االداري لمدولة ،وتقوـ عمى فكرة توزيع 
ف تتفرغ االولى  ،لرسـ السياسة العامة لمدولة النشاطات والواجبات بيف االجيزة ،المركزية والمحمية وذلؾ  لغرض ا

،اضافة الى ادارة المرافؽ القومية في البالد ، واف تتمكف االجيزة المحمية مف تسيير مرافقيا بكفاءة ولتحقيؽ اغرضيا 
 المشروعة .

لمدولة  عرفت الوالية بانيا :ىي الجماعة  االقميمية  12/07في النظاـ القانوني الجزائري ،في ظؿ القانوف 
 ،تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة .

وىي ايضا الدائرة االدارية غير الممركزة لمدولة ،وتشكؿ بيذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات والتشاورية ،بيف 
 الجماعات االقميمية والدولة ،
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جتماعية والثقافية ،وحماية البيئة ،وكذا وتساىـ مع الدولة في ادارة وتييئة اإلقميـ ،والتنمية االقتصادية ،واال
 ترقية وتحسيف االطار المعيشي لممواطنيف،

 وتتدخؿ في كؿ مجاالت االختصاص المخولة ليا بموجب القانوف .
بأنيا :البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدولة  11/10اما البمدية فقد عرفتيا المادة األولى مف القانوف -

 ية المعنوية والذمة المالية المستقمة .،وتتمتع بالشخص
مفيوـ التنمية المحمية :يعد مفيوـ التنية المحمية مف بيف المفييـ االكثر تداوال واألكثر غنى في دالالتو -

،فمف الباحثيف مف ينظر اليو ،عمى مفيوـ يخص الوسط الريفي ،ومنيـ مف يعطي لو داللة ،معادلة لمفيوـ الالمركزية 
اه كؿ مشروع تنمية إرادية ،وشاممة يخص إقميـ محددا بمشاركة المواطنيف ،وشركاء مستفديف مف ىذا ،ومنيـ مف ير 
 المشروع . 

وعرفت االمـ المتحدة التنمية المحمية : بانيا عمميات التي يمكف مف بيا توحيد جيود المواطنيف ،والحكومة 
مجتمعات المحمية لمساعدتيا في االندماج في الحياة االمة لتحسيف االحواؿ االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،في ال

 والمساىمة في تقدميا بأقصى قدر ممكف 
وعرفت التنمية بانيا :حركة تيدؼ الى تحسيف المعيشية ،لممجتمع في مجممو عمى اساس المشاركة االيجابية 

تكوف االستعانة بالوسائؿ المنيجية ،لبعثيا   ، وبناءا عمى مبادرات المجتمع اف امكف ذلؾ ،فاف لـ تظير المبادرة تمقائيا
 واستثارتيا  بطريقة تضمف لنا استجابة حماسية فعالة ليذه الحركة .

 المحور الثاني دور االحزاب السياسية في العممية التنموية .
ازادت اىمية االحزاب السياسية في العممية التنموية بعد االنفتاح السياسي الذي شيدتو البالد في اعقاب اقرار 

،والذي كرس التعددية الحزبية ،في المجالس المنتخبة ،المركزية والمحمية كؿ عمى حد السواء ،في  1989دستور 
لمجالس مف اىـ الركائز التي يقوـ عمييا  نظاـ اال دارة المجالس النتخبة المحمية اصبح عممية انتخاب اعضاء ىذة ا

المحمية في الجزائر ، واصبحت اىذه المجالس فضاء ا لممارسة العمؿ الديمقراطية ، وما داـ اف العمؿ الديمقراطي 
محمية والعمؿ التنموي ىما وجييف لعممة  واحدة ، فاف المنتخبيف المحميف وبمجرد وصوليـ لمعضوية داخؿ المجالس ال

ومف خالؿ مشاركة الفعالة في مداوالت ودورات ىذا المجمس فيو يساىـ بطريقة غير مباشرة في العممية التنموية وذلؾ 
مف خالؿ نقؿ انشغالت وىموـ المواطنيف والتداوؿ حوليا ومحاولة ايجاد حموؿ ليا ، وكذلؾ الحاؿ في تقديـ النصائح 

 ور معيا بغية الوصوؿ الى بمورة  رؤية تنموية .الى الييئة التنفيذية في المجمس ، والتحا
وىذا النوع مف المشاركة المفصمية االحزاب السياسية في العممية التنموية ، لالسؼ الشديد  اف جميع القوانيف 
ف سواء قانوف الوالية وقانوف البمدية وقانوف االحزاب السياسية لـ ينص صراحة عمى تنظيـ ىذا الدور مف المساىمة 

 الة  لمحزاب السياسية في العممية التنموية ،الفع
وىذا الفراغ القانوني ىو ما خمؽ حالة الفوضى والصراعات التي تعيشيا اغمب المجالس الشعبية البمدية 
فتحوؿ دور النائب في المجمس الشعبي البمدي مف اداة فعالة لمنيوض بالعممية التنموية الى اداة عرقمة حقيقية ، لكؿ ما 

التنمية المحمية ، وتحولت المجالس المنتخبة مف دور ايجاد الحوؿ لمشكالت االقميـ ،الى مصدر الى لو صمة ب
االنقسامات  والمشكالت التي ال  تنيي ، والتي انعكس اثرىا سمبا عمى اداء ىذه المجالس ، حيث اف و  الصراعات



24 
 

وؿ مفيوـ المعارضة مف الرقيب والمسدد اغمب البمديا ت تعيش حالت غير مسبوقة مف العجز واالنسداد  وكذلؾ تح
الداء المجالس المنتخبة ،الى المعارضة مف اجؿ  المعارضة ، وعرقمة كؿ ما شانو خدمة الصالح العاـ ،وعرقمة 
الرئيس البمدية بغية اجباره عمى االستقالة او االنصياع لمطالبيـ ، ومف ىنا يجد رئيس البمدية نفسو  ضغظ مطرقة 

لتحالفات  الحزبية ، وىذا ما ينعكس سمبا عمى اداء المجالس الشعبية ، وىذا في الحقيقة يمس بفكرة الشارع وسنداف ا
 الممارسة الديمقراطية في الجزائر . 

، عمى مستوى المجالس المحمية واف ي الدور المنوط االحزاب السياسيةومف ىنا فانو يجب اعادة النظر ف
، وال يكوف ذلؾ وتقويـ ال ادائيا وتقييـ النيوض بالعممية وذلؾ مف خالؿ تصويب،مشاركتيـ اداة حقيقة لتكريس  التقدـ و 

اال مف خالؿ المشاركة الفعمية والجادة والمشاركة الدائمة في المداوالت والدوارات التي يعقدىا المجمس ، واالنضماـ الى 
ونبذ كؿ ما شانو اف يبث الفرقة واالنقساـ داخؿ المجمس  المجاف التي يشكميا المجمس، وتوسيع نطاؽ ونقاط االتفاؽ،

 .وكذلؾ ابداء النصح والتوجيو 
 المحور الثاني:  دور حركات  المجتمع المدني في التنمية المحمية 

تطور معيا دور حركات المجتمع المدني، حيث عظـ و  في ظؿ الموجة الثالثة التي تعرفيا الديمقراطية  ازدىر
في الجزائر نالحظ انو بعد و  النامية منياو  ا اساسيا في رسـ معالـ السياسة العامة في الدوؿ المتقدمةدوره فػأصبح شريك

االقتصادية  التي عاشتيا البالد في و  الفترة االستعمارية عرؼ المجتمع المدني نوعا مف الجمود تبعا لمظروؼ السياسي 
تراجع دور حركات المجتمع  1996تداء مف اقرار دستور  ابو  كذلؾ الحاؿ في فترة التوجو االشتراكيو  تمؾ الفترة،

المدني في الجزائر نظرا لمتوجو االيديولوجي لمنظاـ السياسي في تمؾ الفترة لكف بعد االنفتاح السياسي الذي شيدتو 
تزايد  قدو  مف اقرار لمحريات االساسية لألفراد مما سمح بانشاء العديد مف الجميات 1989ما جاء بو دستور و  البالد

جمعيات و  تعددت الجمعيات مف جمعيات وطنيةو  في مختمؼ المياديفو  عددىا بشكؿ كبير  عمى جميع المستويات
 محمية.
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 :2011ديسمبر  31أنواعيا في الجزائر بحسب احصائيات صادرة في و  يوضح الجمعياتوالجدوؿ التالي 
(2011ديسمبر  31الجمعيات المحمية المعتمدة ) الوضعية في   
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 2756 0 0 7 108 22 2 37 12 1 12 517 436 3 190 498 199 569 143 ادرار 1
 2101 0 6 7 19 10 4 9 75 13 26 16 415 7 513 121 343 466 51 الشمف 2
 1345 0 1 0 96 41 1 31 18 2 11 37 135 0 116 206 274 222 154 االغواط 3

4 
ام 

 1824 0 4 6 86 23 2 25 49 1 36 26 438 27 337 196 204 256 108 البواقي

 3342 1 26 0 157 18 0 9 125 1 21 20 564 33 718 377 376 496 400 باتنة 5
 5109 2 31 14 118 11 0 30 74 7 22 66 1753 74 819 513 782 663 130 بجاية 6
2291 2 18 1 102 29 3 56 65 3 34 7 391 35 456 278 337 357 87 بسكرة 7 
 1462 0 10 8 24 13 2 30 20 3 10 20 268 20 195 311 201 15 170 بشار 8
 2199 3 10 3 118 34 2 22 47 0 13 51 445 68 427 247 391 244 74 بميدة 9
 1299 0 5 0 103 12 3 10 16 0 3 12 329 21 152 155 169 270 39 البويرة 10
 1273 2 9 0 33 15 5 9 26 5 9 12 242 12 114 206 160 215 199 تمنراست 11
 1474 0 20 0 56 40 4 9 54 5 14 19 382 13 179 127 294 218 40 تبسة 12
 2363 31 20 1 56 13 3 7 78 1 33 18 570 24 368 202 340 490 108 تممسان 13
 1375 0 10 1 54 15 3 15 48 3 18 26 251 10 169 130 273 277 72 تيارت 14
4809 2 0 0 1 4 23 9 122 3 295 35 316 111 656 801 591 728 112 تيزيوزو 15 
 7199 14 76 11 308 186 5 27 456 6 127 135 1669 106 879 618 1841 569 166 الجزائر 16
 1625 0 21 0 96 9 0 34 79 2 12 45 204 6 230 149 289 345 104 الجمفة 17
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2003 0 3 15 26 34 3 32 55 1 10 43 512 10 400 124 84 370 81 جيجل 18 
 1905 1 24 0 52 13 1 13 71 2 20 21 234 5 441 100 279 546 82 سطيف 19
 1353 2 10 0 55 5 1 23 62 2 16 27 163 24 154 144 318 285 62 سعيدة 20
 2401 0 15 0 47 18 12 18 74 1 34 69 518 23 514 245 413 344 56 سكيكدة 21

سيدي  22
 1790 0 1 0 83 9 6 3 102 1 13 3 334 13 240 216 390 286 54 بمعباس

 579 0 12 0 14 2 4 8 49 2 10 4 84 4 52 46 155 123 10 عنابة 23
 1530 2 12 1 40 13 1 18 51 4 8 12 338 38 317 117 277 211 70 قالمة 24
 41 31 838 48 487 318 437 289 126 قسنطينة 25

 
99 5 9 15 99 0 57 22 2926 

 2187 2 16 0 70 37 3 26 36 3 28 32 306 55 546 251 261 432 83 المدية 26
 2380 1 26 11 56 19 4 15 46 2 46 17 540 15 451 214 442 416 59 مستغانم 27
 2285 2 24 0 85 17 1 5 108 2 26 27 739 14 319 165 300 328 123 مسيمة 28
1759  5 0 44 15 2 11 124 2 24 44 381 9 248 189 252 45 64 معسكر 29 
 1436 0 20 14 65 7 1 42 30 1 14 63 93 16 181 251 213 416 9 ورقمة 30
 1532 0 46 19 80 6 14 14 34 2 15 39 216 13 82 134 521 244 53 وىران 31
 1108 8 12 3 27 12 2 24 6 1 11 25 267 9 166 191 110 152 82 البيض 32
 598 0 7 0 2 7 0 50 41 0 4 29 111 4 39 96 133 74 1 اليزي 33

برج  34
 2402 0 3 11 41 10 1 3 96 1 22 16 561 1 540 157 301 558 80 بوعريريج

 1861 30 10 5 47 26 0 17 68 0 22 21 385 16 381 189 234 374 36 بومرداس 35
783 2 6 2 20 4 3 8 6 2 7 14 156 2 109 30 102 219 61 الطارف 36 
215 0 0 0 9 1 0 2 3 1 2 2 0 1 29 39 38 17 21 تندوف 37 

تيسمسيم 38
 890 0 7 20 6 25 1 8 50 2 11 11 91 11 135 109 233 141 29 ت

 2283 0 7 0 81 32 1 32 83 2 16 28 302 9 410 253 346 551 130 الوادي 39
 1219 0 16 1 27 35 0 10 39 1 19 36 199 1 290 94 178 206 67 خنشمة 40

سوق  41
 اىراس

4 156 41 87 129 0 257 75 7 1 19 1 4 3 57 0 14 0 955 
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 1986 1 1 0 64 8 2 16 63 6 19 22 511 15 412 162 205 361 118 تيبازة 42
 1688 0 6 0 36 1 0 6 58 2 10 19 432 0 344 96 287 284 107 ميمة 43

44 
عين 
 2163 0 0 0 28 10 3 34 39 1 25 11 735 8 435 219 215 321 79 الدفمى

 966 3 1 1 30 16 7 19 40 1 16 12 199 2 122 89 147 167 94 النعامة 45

عين  46
 1098 0 7 0 29 10 2 35 7 1 10 26 220 6 146 117 252 187 43 تيموشنت

 2170 1 3 5 117 11 2 25 13 2 31 29 549 7 229 401 386 240 119 غرداية 47
 330 0 6 0 6 3 0 2 5 1 1 2 8 0 25 36 105 119 11 غميزان 48

 92627 134 644 167 2978 919 152 894 2677 111 1234 1938 20137 949 14891 10014 15019 15304 4171 المجموع

  
4,50% 16,52% 16,21% 10,81% 16,08% 1,02% 21,74% 2,09% 1,33% 0,12% 2,89% 0,97% 0,16% 0,99% ,22% 0,18% 0,70% 0,14% 
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مفيوـ المشاركة أو التشاركية مفيوما مرتبطا بالمجتمع المفتوح الديمقراطي ، وىو مكوف أساسي مف يعد 
يسعى مف أجؿ تحقيقيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي . إنيا تعنى بشكؿ مبسط و  مكونات التنمية البشرية كما يفيميا

حياتيـ سواء بشكؿ مباشر، أو مف خالؿ مؤسسات  أف يكوف لممواطنيف دورا ورأيا في صناعة القرارات التي تؤثر في
شرعية وسيطة تمثؿ مصالحيـ. ويقوـ ىذا النوع مف المشاركة الواسعة عمى حرية التنظيـ وحرية التعبير، وأيضا عمى 
قدرات المشاركة البناءة. ويعد مبدأ المشاركة حاليا مف اليواجس التي تؤرؽ باؿ مختمؼ المجتمعات والدوؿ وكذا 

ت الدولية، السيما وأف تقارير التنمية البشرية الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة تشير إلى أرقاـ جد مرتفعة فيما المنظما
يتعمؽ بسكاف العالـ الذيف يعجزوف في فرض أي تأثير حقيقي عمى األداء االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

 لممجتمعات التي يعيشوف فييا.
واالجتماعي بدورىا في الوقت الحاضر عمى محورية مفيوـ المقاربة التشاركية  تؤكد معظـ األدبيات السياسية

كطريؽ إلشراؾ الحركة الجمعوية في تدبير الشأف المحمي. ويتـ تعريفيا عمى أنيا إحدى منيجيات العمؿ المرتبطة 
احتياجاتيـ وأىدافيـ  بتدبير الشأف المحمي والوطني ضمف مسمسؿ تواصمي يمكف األفراد واألطراؼ المعنية مف تحديد

والتزاماتيـ، ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ في االعتبار حسب اإلمكاف آراء وتطمعات كؿ المجموعات واألطراؼ 
 المعنية.

تتميز المقاربة التشاركية بعدة مزايا تساىـ في ترقية وتنشيط العمؿ الجمعوي في ميداف التنمية المحمية وذلؾ 
االحتياجات الحقيقية لمسكاف وكذا المشاريع التي ينبغي االىتماـ بيا وتساعد في تفادي  بحكـ أنيا تساىـ في تحديد

التصادـ الذي ينجـ أحيانا عندما تتعارض مقترحات ومشاريع الجيات الرسمية مع طموحات وتطمعات السكاف عمى 
 ذا فعاليتيا.المستوى المحمي. إضافة عمى أنيا تمد الخبراء بجدوى وأىمية المشاريع المقترحة وك

في الجزائر أف يحقؽ العديد مف الطموحات  يمكف لمعمؿ الجمعوي وفي ظؿ فشؿ العمؿ الحزبي الحالي
التنموية ولى رأسيا التنمية السياسية، وأف يكوف قاطرة أساسية لتحقيؽ األىداؼ التنموية عمى المستوى المحمي بحكـ 
احتاللو  لمكانة ميمة في تأطير  وتعبئة  العديد مف الفئات االجتماعية السيما الشبانية منيا. فعف طريؽ العمؿ 

، يمكف  المساىمة في تأطير ركف أساسي  مف أركاف التنمية أال وىو العنصر البشري. فالعمؿ الجمعوي بما الجمعوي
يحممو مف قيـ يعد حقال خصبا يساىـ في ترسيخ الكثير مف القيـ االجتماعية اليادفة والجادة وعمى رأسيا زرع روح 

ماعية السيما الشبانية منيا بتحرير إبداعاتيا وتحقيؽ تحمؿ المسؤولية بشكؿ جماعي والدفع بالعديد مف الفئات االجت
 ذواتيا، وبالتالي التمييد إلحالؿ الديمقراطية المشاركاتية.

رغـ مركزية العمؿ الجمعوي في عممية التنمية المحمية إال أف الدارس والميتـ بعمؿ الكثير مف الجمعيات 
ديدة، ابتداء مف عدـ احتراـ الرسالة الحقيقية لمعمؿ يالحظ  أف النشاط الجمعوي في الجزائر يعاني مف عوائؽ ع

الجمعوي وأىدافيا، وذلؾ مف خالؿ محاولة العديد مف أجيزة السمطة وكذا العديد مف األحزاب السياسية احتواء وتوجيو 
نشاط الجمعيات ألغراض تكوف في بعض األحياف زائمة  بجعؿ ىذه الجمعيات مكاتب خدمات ودعاية.  وكذلؾ وجود 

لكثير مف االكراىات والعوائؽ اإلدارية والقانونية، ونقص احترافية العامميف في العمؿ الجمعوي وقمة الوسائؿ وشح ا
  .الموارد واألطر، وانحصاره في فئات اجتماعية معينة، وقمة انتشاره في المناطؽ الريفية وغيرىا
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وذاتية وعمى رأسيا المنيجية والسياسة تعد المشكالت اآلنفة الذكر نتيجة حتمية أفرزتيا عوامؿ موضوعية 
التي انتيجتيا الدولة في التعاطي مع الجمعيات والعمؿ  الجمعوي بشكؿ عاـ. إذ يالحظ أف تعاطي السمطة مع الحركة 
الجمعوية والمجتمع المدني ككؿ يتسـ باالرتجالية والمناسباتية. فال توجد سياسة واضحة لدى الدولة تقوـ عمى إشراؾ 

سات الشعبية، بما في ذلؾ الجمعيات في تدبير الشؤوف المحمية. وبطريقة منيجية  يمكف القوؿ أف ىذه كؿ المؤس
 السياسة تعاني  مف قصور واضح ضمف مستويات عديدة يمكف حصرىا في مستوييف أساسييف:  

الدولة  ا/ تعاني البنية التحتية لمجمعيات مف مشكالت عديدة وعمى رأسيا ضعؼ الميزانية التي تخصصيا
ليذا القطاع. فإذا أخذنا في االعتبار ضعؼ القطاع الخاص المنتج في الجزائر، والذي يمكف أف يساىـ في تمويؿ 
العمؿ الجمعوي، فإنو يمكف عندئذ تصور حجـ المعاناة التي يواجييا نشاط الجمعيات . فكما ىو معروؼ، تعد الموارد 

دارة عالقتو بالييئات  التي تمتمكيا مؤسسات وجمعيات لممجتمع المدني مف أىـ متطمبات قيامو بأدواره المختمفة وا 
الرسمية لمدولة بما يضمف استقاللو في التعاطي معيا. فبقدر ما تعتمد مؤسسات المجتمع المدني عمى إعانات الدولة 

ية والسياسية الحالية بقدر ما يؤثر ذلؾ  سمبا عمى استقالؿ نشاطيا. ونشير ىنا إلى اف العديد مف الدراسات السوسيولوج
 تربط قوة تشكيالت المجتمع المدني بمدى وجود قاعدة مادية او سند مادي ليا. 

عمى المستوى المحمي في  يعد شح الموارد المالية مف أبرز وأعقد التحديات التي تواجو العمؿ الجمعوي
الجزائر. إف االختالالت الييكمية العميقة التي يعاني منيا االقتصاد الوطني، والذي يتزامف مع بروز ما يمكف أف نطمؽ 
عميو باصطالح البورجوازية الكسولة، يعداف عامالف مف جممة عوامؿ أخرى عطمت بناء مؤسسات جمعوية نشيطة 

ىذه المؤسسات عمى إعانات الدولة المالية والمادية، السيما في ظؿ عدـ مجازفة وحرة بحكـ اعتماد العديد مف 
الرأسماؿ الخاص في دعـ الحركة الجمعوية. وعميو يمكف القوؿ أنو في ظؿ  الوضعية الحالية لالقتصاد الجزائري 

مى الحركة الجمعوية والمنيجية التي يتـ بمقتضاىا التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني، يكوف مف الصعب فعال ع
 أف تضطمع بمياميا عمى أكمؿ وجو.

ينبثؽ عف التحدي السابؽ مشكمة إضافية وىي ازدواجية التعاطي الرسمي مع العمؿ الجمعوي، إذ يالحظ 
إغداؽ بعض الجمعيات  بالمنح وحجبيا عف جمعيات أخرى، بؿ ويتـ التضييؽ عمى نشاط جمعيات ذات أىداؼ جادة 

جمعيات ذات أىداؼ آنية. ويمكف التأكد مف ىذه المالحظة السيما مف خالؿ تتبع الدعـ الذي في مقابؿ دعـ نشاط 
تحصؿ عميو بعض الجمعيات خالؿ الفترات االنتخابية بحكـ تولييا ميمة الدعاية االنتخابية والسياسية ألحزاب 

 وشخصيات سياسية معينة.
في الجزائر تحديا يمكف اعتباره مفصمي وىو  ب/ مف أبرز التحديات األخرى التي تواجو العمؿ الجمعوي

المتعمؽ بسعى العديد مف األطراؼ والمؤسسات وعمى رأسيا السمطة السياسية القائمة احتواء جمعيات المجتمع المدني 
 أو عمى األقؿ منافستيا أدوارىا وىو األمر الذي ينعكس سمبا فيما يتعمؽ باحتفاظ الجمعية بشخصيتيا والقياـ بمياميا.

الحظ وفي سياؽ التجربة الجزائرية  ىيمنة  األجيزة البيروقراطية عمى العمؿ الجمعوي وسجنو في سياؽ ي
إستراتيجيات كثيرا ما تكوف محدودة ال سيما عندما ال يتـ احتراـ ضوابط العمؿ الجمعوي وخمطو مع العمؿ السياسي. 

 يمكف تصنيفيا البتة عمى أنيا مبادرات بريئة، حاولت فقد الحظنا مثال وخالؿ مواعيد انتخابية سابقة ظيور مبادرات ال
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تعبئة وتوجيو العمؿ الجمعوي لتحقيؽ أىداؼ إنتخابة زائمة. إذ بمجرد انتياء المواعيد االنتخابية تنتيي معيا الدعاية 
 التي رافقت تمؾ المبادرات. 

أينما كانت، والتي غالبا ما  في واقع األمر يعد ىذا التوجو سموكا نمطيا يعكس طبيعة السمطة السياسية 
تخضع لمنطؽ عقؿ الدولة. فالدولة المعاصرة تسعى المتصاص بريؽ المجتمع المدني مف خالؿ تبديد طاقاتو وتشتيتو 
لتجعؿ منو ظاىرة مائعة. فإمكانياتيا اليائمة أكسبتيا خبرة في ترويض الكيانات التي تنافسيا. وعميو فيذه الدولة ال تبيد 

 بؿ تقوـ فقط بإفراغو مف أىدافو عبر إستراتيجيات متنوعة ني،المجتمع المد
إف التشوه والتشوش في الثقافة السياسية لدى دوائر عديدة في السمطة الحاكمة يجعميا ترى في وجود مجتمع 
مدني قوي تيديدا لكيانيا، وذلؾ عمى الرغـ مف أف مؤسسات المجتمع المدني ال تصارع الدولة كما ىو متداوؿ بؿ 

صارع االستبداد أينما وجد. فالبحوث السياسية المعاصرة تؤكد إف الدولة في الوقت الحاضر، إف لـ يكف بجانبيا ت
مجتمع مدني فإنيا سوؼ توجده بوسائميا وطرقيا المباشرة وغير المباشرة، ألنيا تعي حيويتو لديمومتيا. وعمى ىذا 

ارسة سمطتيا فحسب، ولكف كآلية ضرورية لبسط ىذه األساس فالدولة تحتاج لممجتمع المدني، ليس كمجاؿ لمم
 السمطة. 

إف مراجعة النصوص القانونية التي تحكـ العمؿ الجمعوي في الجزائر  تفضي إلى تثبيت مالحظة ىامة وىي 
خالؿ القرف التاسع عشر أال وىي عسكرة الدولة لممجتمع. فالنصوص  أننا مازلنا أماـ ظاىرة تحدث عنيا آدـ فرغسوف

القانونية التي تحكـ العمؿ الجمعوي في الجزائر تؤكد توجو الدولة لممارسة ضبطا معتبرا عمى األفراد والمجموعات سواء 
مؤسسات المجتمع المدني  مف الناحية القانونية أو األمنية، وىو ما يمثؿ حاجزا أماـ إمكانية تحرر األفراد واستقالؿ

المختمفة. ونكوف ىنا بصدد حالة  تصفيا الباحثة ثناء فؤاد عبد اهلل عند تقييميا لعالقة الييمنة التي تكبؿ عمؿ 
جمعيات المجتمع المدني في سياؽ األنظمة التسمطية في العالـ العربي واإلسالمي، إذ ترى أف موقؼ الدولة إزاء 

ـ إما بالتردد أو عدـ الثقة، فالدولة تسف قانونا بالجمعيات والتنظيمات المدنية ربما مؤسسات المجتمع المدني  يتس
اعترافا منيا بقيمة إحياء ىذه المؤسسات، ولكنيا في الوقت نفسو تضع مف القيود القانونية واإلدارية، ما يجعؿ ليا اليد 

حريتيا. وعميو تبقى في حالة وجودىا مجرد  الطولي في مراقبة ىذه الجمعيات أو المؤسسات أو حميا أو تحديد مجاؿ
 منحة مف المؤسسة العميا، أي الدولة، وىو األمر الذي يعنى أنو مف حؽ المانح منح وسحب عطاياه وقتما شاء.

يضع اإلطار القانوني الذي يحكـ النشاط الجمعوي في الجزائر العديد مف القيود التي تؤثر عمى فعالية ىذا 
ثقاؿ كاىميا بالمصاريؼ  عند تكوينيا لممفيا اإلداري إضافة  النشاط، وعمى رأسيا  التصريح المسبؽ بتشكيؿ الجمعيات وا 

لتعدد الجيات الوصية عمى العمؿ  الجمعوي. تعد القيود السابقة حجر عثرة أماـ بروز العديد مف الجمعيات التي كثير 
بر دليؿ عمى المعاناة التي يواجييا الطمبة لتأسيس  ما تفشؿ وتموت قبؿ أف يتـ اعتمادىا. فتجربتنا داخؿ الجامعة أك

ف كاف طابعيا عممي وثقافي بحت.  الجمعيات حتى وا 
تقدـ لنا نماذج بعض الدوؿ المتقدمة صورة مشرقة عمى الدور والفعالية التي يكتسييا العمؿ الجمعوي كآلية 

ؼ مف العمؿ في مبادرات  مختمفة، السيما عمى محفزة لبموغ فضاء الديمقراطية المشاركاتية عف طريؽ إندماج ىذا الصن
المستوى المحمي. فإذا أخذنا مثال جانب الجدوى اإلقتصادية لمعمؿ الجمعوي نالحظ  أنو في الوقت الذي ال يمكف فيو 
تحويؿ جمعية إلى شركة مف الناحية القانونية في الجزائر إال أنو في فرنسا مثال يتجو العمؿ الجمعوي ليذه الغاية. 
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الجمعيات في ىذا البمد تدفع ضرائب عف مداخيميا السيما بعد أف أصبحت فكرة الجمعية المقاولة فكرة سائدة ومنتشرة ف
 بشكؿ جدي في الوقت الحاضر .

يسمح القانوف الفرنسي لمجمعية المرخص ليا مف مزاولة أنشطة اقتصادية حتى ولو كانت تمؾ األنشطة 
شتراطو فقط عمى ىذا النشاط االقتصادي لمجمعيات ىو أف يكوف فقط غير  أساسية بالنسبة لمجمعية، وما يتـ إ

متعارض مع أىداؼ الجمعية. فعمى مستوى دفع الضرائب مثال  فإف القانوف الذي تخضع لو الجمعيات يرتبط بالقانوف 
 تيا. العاـ . فالجمعية مكمفة ومسؤولة قانونا أما الجيات المعنية بالضرائب والرسوـ المرتبطة بأنشط

عمى الرغـ مف أف التشريع الجزائري ال يمنع مزاولة الجمعيات لألنشطة االقتصادية المدرة لمدخؿ ، إذ أف 
والمتعمؽ بالجمعيات تقر في إحدى فقراتيا بأف   2012يناير  12الموافؽ لػ   12/06مف القانوف رقـ  229المادة 

تبطة بأنشطتيا. لكف وعمى الرغـ مف وجود التشريع الذي ال موارد الجمعيات يمكف أف تتحصؿ عمييا مف العائدات المر 
يحضر مزاولة الجمعيات لألنشطة االقتصادية التي تحقؽ مداخيؿ مالية إال أنو، مف جية أخرى، يمنع توزيع األرباح 

تمثؿ ( مف القانوف المذكور أعاله تنص عمى أف الجمعية 02التي تحققيا الجمعية عمى أعضائيا. فالمادة الثانية )
اتفاقية تخضع لمقوانيف المعموؿ بيا ويجتمع في إطارىا أشخاص طبيعييف  أو معنوييف عمى أساس تعاقدي  .كما أف 

تنص عمى أنو يمكف أف يكوف لمجمعية عائدات ترتبط بأنشطتيا شريطة أف   12/06مف نفس القانوف  29المادة 
 األساسي والتشريع المعموؿ بو. تستخدـ تمؾ العائدات لتحقيؽ األىداؼ المحددة في القانوف

مف جانب آخر، وضمف سياؽ تنمية الجمعية لرصيدىا المالي، فإف التشريع الجزائري يعطي الحرية لمجمعيات  
لتكويف رصيد مالي، إال أف ىذا الرصيد يجب أف يراقب رقابة صارمة مف قبؿ الجيات المختصة . فمقاسمة ىذا 

( تنص عمى أف 12/06مف قانوف )  31وجب القانوف. فالمفقرة الثانية مف المادة الرصيد بيف أعضاء الجمعية ممنوع بم
تعسفا في استعماؿ أمالؾ الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى غير واردة في قانونيا األساسي  يعد 

 .يعاقب عميو بيذه الصفة طبقا لمتشريع المعموؿ بوو  استغالؿ االمالؾ الجماعية
أف العمؿ الجمعوي، وضمف شقو اإلقتصادي في الجزائر يحتاج إلى قوانيف تفعؿ أدائو ليكوف  مما سبؽ، يبدوا

مجديا. لكف يالحظ قصورا واضحا ضمف الحالة الجزائرية. فاالختالالت الييكمية التي يعاني منيا االقتصاد الجزائري 
اليا انطالقا متواضعة لمنمو خارج قطاع تدفعنا لمتفكير جديا في حموؿ لمتخفيؼ مف وطأتيا. فالجزائر التي تعرؼ ح

المحروقات تواجييا تحديات مفصمية وعمى رأسيا مشكمة امتصاص البطالة. وعميو يمكف لالستثمار المحمي عبر العمؿ 
الجمعوي أف يكوف وسيمة ناجعة في ذلؾ، ال سيما انو باإلمكاف االستفادة مف بعض البرامج الحكومية الحالية لتحقيؽ 

 ىذا اليدؼ.
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 آليات تحفيز حركات المجتمع المدني:
إف مواجية التحديات والمشكالت التي سبؽ التطرؽ إلييا، والتي تواجو النشاط الجمعوي كقاطرة لتفعيؿ التنمية 

حالؿ الديمقراطية  المشاركتية ، يقودنا لمتفكير بشكؿ جدي في أنجع السبؿ التي تمكف المجتمع المدني مف السياسية وا 
 المساىمة بشكؿ فعاؿ في ىذه العممية. 

في واقع األمر تعود إثارة موضوع المقاربة التشاركية إلى األىمية والمزايا التي يكتسييا ويوفرىا العمؿ 
 سية. ويمكف حصر ىذه األىمية والمزايا فيما يمي: الجمعوي، السيما المحمي منو في خدمة أىداؼ التنمية السيا

تعد مؤسسات المجتمع المدني والعمؿ الجمعوي تعبيرا حقيقيا عف اإلرادة الشعبية بحكـ التصاقيا بيموـ  -أ 
وتطمعات المواطنيف. وتبدو ىذه األىمية محورية في المناطؽ النائية عمى وجو الخصوص أيف تختفي العديد مف 

ليؤالء  المواطنيف سواء كاف تأطيرا مف قبؿ مؤسسات الدولة أو األحزاب السياسية، وعميو تصبح  مظاىر التأطير
 الجمعيات الفضاء األساسي والممجأ الرئيسي الذي يمكف المواطنيف مف طرح قضاياىـ وانشغاالتيـ.

وية والفعالية، مف خالؿ تعقب وتفحص تجارب العديد مف الدوؿ التي يتميز فييا النشاط الجمعوي بالحي -ب
ال  سيما في البمداف المتقدمة يالحظ مدى تعاظـ دور جمعيات المجتمع المدني في تنمية الخبرات المحمية وخدمة 
المواطف مف خالؿ إنجاز مشاريع مختمفة تكوف مصدرا لتوفير فرص إلندماج السياسي عبر اإلنخراط في مبادرات 

في مبادرات إقتصادية كإيجاد فرص الشغؿ ، وتعزيز البنى التحتية فإف متنوعة. فعمى مستوى إنخراط العمؿ الجمعوي  
ذلؾ ينعكس إيجابا عمى اإلدماج الحقيقي لمعديد مف الفئات االجتماعية المقصية مف عممية التنمية السياسية. ويمكف لنا 

ج ىذه. إف دمج أف نتصور ليس فقط حجـ العائد المادي، بؿ وحتى  السياسي والمعنوي مف خالؿ عممية اإلدما
 المواطنيف محميا مف خالؿ تفعيؿ العمؿ الجمعوي يعد وسيمة ىامة إلرساء قواعد االستقرار السياسي والسمـ االجتماعي.

يساىـ تفعيؿ المجتمع المدني محميا في تحقيؽ فوائد إضافية ومنيا االستعانة بالمواطنيف لتحقيؽ ىدؼ  -د
تشيد ىنا بتجربة جمعية إقرأ التي تعد أداة فعالة لمحاربة األمية في الجزائر. مف تنمية الموارد البشرية. ويكفي لنا أف نس

ضمف ىذه الفوائد كذلؾ مساىمتيا  في ترقية مشاركة المواطنيف في الحياة المحمية وبالتالي تمكينيا لممواطنيف مف تقييـ 
عادة النظر في االحتكار الذي يمارسو منتخبييـ في طرح ىموميـ وقضاياىـ . بؿ وتؤدي إعادة النظر ىذه في وا 

صياغة عالقة جديدة بيف ىؤالء المواطنيف وممثمييـ، صياغة تأخذ في االعتبار الحؽ في إبداء الرأي ومراقبة ممثمييـ. 
 وأخيرا تضطمع ىذه الجمعيات بوظيفة ىامة وتتعمؽ بتشخيص وتحديد الحاجات وتييئة المشاريع.
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 الخاتمة:
السياسية وحركات المجتمع المدني في عممية التنمية المحمية يبدو جميا حيث أف حركية اف دور  االحزاب 

عمى محمي و ونشاط االحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني  تؤدي الى ازدىار وتطور وتيرة التنمية عمى المستوى ال
لعدد الجمعيات في الجزائر اال انو اذا ما المستوى المركزي اال انو وفي الجزائر تحديدا  وبالرغـ مف التزايد المذىؿ 

محدودية قيود القانونية المفروضة عمييا و قورنت بنشاطيا ومساىمتيا في العممية التنموية يبقى دورىا ضعيفا جدا نظرا لم
نالحظ  الموارد المالية، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لالحزاب السياسية فبالرغـ مف الطابع التعددي لممجالس المنتخبة اال اننا

أف ىذه التعددية ال تزاؿ تمارس اما في اطار تعددية الحزب الواحد او مف خالؿ المعارضة مف اجؿ المعارضة  ال مف 
الجمعيات و  اجؿ التنمية المحمية وىذا ما انعكس سمبا عمى اداء المجالس المحمية، فاصبح المواظف فاقدا لثقة في االدارة

 ة لمعمميات االنتخابية اال خير دليؿ عمى ذلؾ.ما نسب المقاطعو  واالحزاب السياسية
 

 مالحظة: تـ االستعانة بمداخمة لمدكتور صالح زياني بعنواف " تفعيؿ العمؿ الجمعوي لمكافحة الفساد 
رساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر.  وا 

 
  


