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  :مقدمة
د من الشعوب    لقد فسح االھتمام الدولي بحقوق اإلنسان المجال لتحرر العدی

ول  ن التح ة م ر موج ك إث ا، وذل لطیة فیھ م التس ة الحك ا وأنظم ن سیطرة حكوماتھ م

واطن  ي الم م وع رن العشرین، ودع ة الق الم نھای ا دول الع ي عرفتھ دیمقراطي الت ال

ر وال ة التعبی ھ حری یح ل ي تت ھ الت ر بمواطنت ي تقری ھ حق المساھمة ف ادرة، وتعطی مب

ة ومصدرھا رد . مصیره باعتباره صاحب السلطة الحقیقی وعي یجعل من الف ذا ال ھ

ر  ذي یشكل مجاال حرا للتعبی فاعال ھاما في المجتمع بانتمائھ إلى المجتمع المدني ال

ف المؤسسات  ر، من خالل مختل ي التغیی اھمة ف ادرة والمس ةوالمب ات، (المدنی جمعی

  ...).ادي، نقابات، اتحادیات، أحزابنو

ع    ي المجتم ة ف ر والتنمی وتعتبر المساھمة الواعیة للمواطنین في إحداث التغیی

ھ  د فی م یع ذي ل ذا ال د، ھ دولي الجدی ة والنظام ال مطلبا ملحا تفرضھ تحدیات العولم

ذلك أصبح  ا، وب ك اجتماعی مجال للضعفاء سیاسیا واقتصادیا وعسكریا، وقبل كل ذل

تراتیجیاتھا لزا ف اس ي مختل ر ف ادة النظ ة إع عوب المتخلف ات الش ى حكوم ا عل م

ك  ع، وذل واعي والمسؤول بوتقویمھا بما یحقق التصدي لمشكالت المجتم اإلسھام ال

ا  ة بجھودھ ق التنمی ن تحقی ة ع ز الدول ل عج ي ظ ة، ف ة التنموی ي العملی ع ف للمجتم

  .المنفردة

ة، و ةوعیتإن    كالتھم المحلی الي بمش الزم األھ ر ال داث التغی ى إح ل عل العم

ة  ة والبشریة المتاحة، ھو غای واردھم المادی لتحسین ظروفھم من خالل استغالل م

ف  ا ومن مختل ي حدود إمكانیاتھ ي تسعى ف ة، والت ات الشعبیة المدنی أساسیة للمنظم

 مجاالتھا إلى المساھمة في التنمیة، بتعبئة المشاركة الشعبیة وتنظیم الموارد المختلفة

  .للمجتمع في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمع المحلي

ؤرة    ي ب ة ھ ة المحلی ة والتنمی عبیة المدنی ات الش ین المؤسس ة ب ذه العالق ھ

ا  ا تطرحھ االھتمام في ھذه الدراسة التي تحاول تناول ھذا الموضوع من ثالث زوای

ت، المشاركة الشعبیة إشكالیة البحث، ھذه الزوایا تشمل الدور التنموي لھذه المؤسسا
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ا . في إطارھا، ثم عراقیل الممارسة المھنیة لھذه المنظمات ا حاولن اط ھي م ذه النق ھ

و  دني ھ ع الم ات المجتم ن مؤسس وذج م ة لنم ة المیدانی ي الدراس ھ ف ز علی التركی

ضمن مجموعة فصول  الموضوعجمعیات األحیاء في مدینة بسكرة، وقد جاء طرح 

  :كما یلي

ة من : الفصل األول- ھ استعراض جمل ویتعلق بالمجتمع المدني، تم من خالل

، وأخیرا الحدیث ھالنظریات التي اھتمت بالمجتمع المدني، ثم تناول بعض خصائص

م  ي، ث الم العرب ي، والع الم الغرب ھا الع ة عایش ة تاریخی دني كتجرب ع الم ن المجتم ع

  .الجزائر

د وقد تناول باالھتمام التنمیة المحل: الفصل الثاني-   ة والمشاركة الشعبیة، وق ی

اركة  اني المش ة، والث ة المحلی زء األول التنمی اول الج زاء؛ تن الث أج ى ث م إل قس

ة  الشعبیة، أما الجزء الثالث فقد استعرض بعض تجارب المشاركة الشعبیة في التنمی

ة والمشاركة الشعبیة  ة المحلی المحلیة من العالم، ومن الوطن العربي،ثم تناول التنمی

  .لجزائرفي ا

ة أقسام أیضا، : الفصل الثالث-   ي ثالث ات ف وقد خصص للحدیث عن الجمعی

د  ث فق ا الثال ات، أم ائص الجمعی اني خص ات، والث فة الجمعی م األول فلس اول القس تن

  .تناول واقع الجمعیات في العالم ثم في الوطن العربي وفي الجزائر

ف اإلجراءات تناول الجانب المنھجي للدراسة موضح: الفصل الرابع-   ا مختل

  .المنھجیة التي أطرت البحث ومبررات ھذه االختیارات

امس-   ل الخ ل : الفص رض وتحلی ھ ع ن خالل م م اتت ة  بیان ة المیدانی الدراس

ى التساؤل المتعلقة بمساھمة جمعیات األحیاء في التنمیة المحلیة ، ومن ثم اإلجابة عل

  .األول

ة  یاناتبتناول بالعرض والتحلیل : الفصل السادس-   ة المتعلق الدراسة المیدانی

اء ات األحی ي إطار جمعی ة عن التساؤل بالمشاركة الشعبیة ف ى اإلجاب یخلص إلل ، ل

  .الثاني للدراسة
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ابع-   ل الس ل : الفص العرض والتحلی اول ب د تن اتوق ة  بیان ة المیدانی الدراس

ة المتعلقة بمعوقات المساھمة الفعالة لجمعیات األحیاء في التنمیة المحلیة ، لتتم اإلجاب

  .في نھایة الفصل على التساؤل الثالث للدراسة

ة    ت الدراس د توج یات وق ات والتوص ض االقتراح ة وبع ائج عام دیم نت بتق

  .بخاتمةالبحث نتھي لی، رجاء االستفادة منھا في المیدان، المنبثقة عن نتائج الدراسة
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  :اإلشكالیة     
الم شكلت بدایة ال دول الع ا ل ا تاریخی رن العشرین منعطف نصف الثاني من الق

م  رة رس ذه األخی ھ ھ ن خالل تطاعت م ا، اس ث خصوص الم الثال دول الع ا، ول عموم

اح ضد  خریطة سیاسیة للعالم بتمكنھا من نیل االستقالل السیاسي بعد عھود من الكف

ل ب ر یفص اري كبی وجي وحض ارق تكنول ام ف ھا أم د نفس تعمار، لتج ین االس ا وب ینھ

بھ  ل وش ر والجھ اني الفق ة االقتصاد وتع ت منھك د كان ة المستعمرة؛ فق دول الغربی ال

ف  د ھو تحدي التخل انعدام للبنى التحتیة، وكان لزاما علیھا الدخول في صراع جدی

  .وتحریك عجلة التنمیة

ق  ف العمی یر التخل م وتفس ة فھ ینیات نحو محاول ذ الخمس ود من انصبت الجھ

ي الذي كانت وال م القضایا الت ة من أھ دول، وعدت قضیة التنمی زالت تشھده ھذه ال

ھ  المي بخبرائ ر الع ى الفك شغلت العالم حتى العصر الحالي؛ حیث طرحت نفسھا عل

دت  د عق ة؛ فق ة الدولی وعات ذات األھمی ن الموض بحت م ییھ، وأص ھ وسیاس وعلمائ

ت مجال  الم، وكان اع الع د من ألجلھا المؤتمرات والندوات في شتى بق ور العدی لظھ

ات ة(النظری دیث، التبعی خ…التح تراتیجیات)ال ناعات ( ، واالس املة، الص ة الش التنمی

واردات  الل ال نعة، إح خ…المص ة ) ال ق تنمی ي تحقی ا ف ع إخفاقھ ت الواق ي أثب الت

ذي  ر ال ع، وھو األم ات المجتم متوازنة وعادلة تشمل جمیع مناطق القطر وجمیع فئ

ة  أبرز ضرورة اھتمام عملیات ة المحلی ار التنمی ة، واعتب ات المحلی ة بالمجتمع التنمی

ع  ى جمی د التنموي عل الوسیلة والغایة من التنمیة، وذلك لضمان التوزیع العادل للعائ

ات  ت السیاس ا كان ة؛ إذ طالم رة والغنی ریة، الفقی ة والحض اطق الریفی الیم والمن األق

ز المشار ى، وترك ي غن را والغن ر فق دن المتبعة تزید الفقی ي الم ة ف ة الھام یع التنموی

  .الكبرى، مھملة األریاف والمدن الصغیرة

ات  ل الحكوم ي تعم ة الت لیس من العسیر على المتتبع لسیر المشاریع التنموی

را  ا كثی على إنجازھا مالحظة إخفاقھا في الوصول إلى النتائج المتوقعة منھا، بل إنھ

ا، وھي ما تعاني من التأخر في اإلنجاز ومن مختلف العر ل فیھ اء سیر العم ل أثن اقی

ذه  ع ھ واطنین م ى عدم التجاوب اإلیجابي للم ا إل أمور ترجع في العدید من جوانبھ
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ع النظرة الشاملة  ا م در م م بق ة لھ ع الحاجات الحقیقی المشاریع التي قد ال تتناسب م

ائص  روف والخص ار الظ ین االعتب ذ بع ي ال تأخ زیین، والت ین المرك للمخطط

ةوالحاجات ال ات المحلی ة؛ . فعلیة للمجتمع ة المحلی ى التنمی دعوة إل ا جاءت ال من ھن

بحیث یكون المجال مفتوحا إلسھام المواطنین في تنمیة مجتمعھم سواء على مستوى 

تالءم  ة حسبما ی التخطیط أو التنفیذ، وذلك باستغالل الموارد المادیة والبشریة المحلی

  .مع حاجات المجتمع وظروفھ

د اال د تزای ث لق رة، حی ة األخی ود الثالث ذ العق عبیة من اركة الش ام بالمش ھتم

ر  الم إث دان الع ساھمت في ذلك موجة االنفتاح الدیمقراطي التي عرفتھا العدید من بل

ى فسح المجال  ة، واضطرارھا إل ة القومی ار الدول انھیار المعسكر االشتراكي وانھی

دان  أمام ظھور وتطور مجتمع مدني یحاول اإلدالء بدلوه في ذه البل صنع مستقبل ھ

دة  وتوجیھ المسار التنموي لھا، إذ أثبتت عجزھا عن تلبیة احتیاجات شعوبھا المتزای

دعم  ع بال ا المجتم ردة، دون أن یقابلھ ا المنف ى مجھوداتھ اد عل الل االعتم ن خ م

ي  ة الت ات األھلی ات والمنظم والتعاون والمشاركة بمختلف أشكالھا، وخاصة الجمعی

  .اطنون لتحسین ظروفھم والدفاع عن مصالحھمیؤسسھا المو

ة  اركة الواعی ید للمش و تجس اتھ ھ ف مؤسس ال بمختل دني الفع ع الم إن المجتم

للمجتمعات في تحدید االختیارات التنمویة المالئمة لھا وفي حل مشاكلھا بنفسھا دون 

ل  ك یكون االستغالل األمث اتكال على الدولة في كل صغیرة وكبیرة، ومن خالل ذل

ة مستدیمة ق تنمی دني ھي .لموارد المجتمع والتمكن من تحقی ع الم وة المجتم م إن ق ث

ي عمق  ادرة وروح المسؤولیة ف انعكاس لمدى تجذر قیم الحریة والدیمقراطیة والمب

لطة  توى الس ى مس ة، ال عل ھ الیومی لوكیاتھ وحیات ي س ا ف ع، وتجلیھ ة المجتم ثقاف

  .والمجالس المنتخبة فحسب

ر أن ظروف في الواقع إن د ة غی الغ األھمی ة ب ي التنمی دني ف ور المجتمع الم

ا ودوره …كل مجتمع وخصائصھ الثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة  تجعل أداءه مختلف

ولھذا فإن الدراسة ستحاول الكشف عن دور المجتمع . في المجتمع یأخذ طابعا ممیزا

ة المدني في التنمیة المحلیة وذلك من خالل الدراسة المیدان یة لجمعیات األحیاء بمدین
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ا من  اء، وظروف عملھ ذه األحی بسكرة كنموذج، ومحاولة إبراز دورھا في تنمیة ھ

  :خالل اإلجابة عن التساؤالت التالیة

  تنمیة المجتمع المحلي؟ فيالحي ما مدى مساھمة جمعیة  - 1

  للمشاركة الشعبیة؟ ةالجمعیھذه  تأطیر ما مدى - 2

في التنمیة  ات األحیاءمة جمعیتحد من مساھما ھي العراقیل التي  - 3

  ؟ المحلیة

ى  ة تتماش ة خاص ى منھجی د عل وف نعتم اؤالت س ذه التس ى ھ ة عل ولإلجاب

ص  ع المخص ي الفصل الراب ك بالتفصیل ف ة موضوع البحث، وسنوضح ذل وطبیع

  .أساسا لإلجراءات المنھجیة

  :أھداف الدراسة
ا م   ى تحقیقھ ھ لھذا البحث مجموعة من األھداف التي یسعى إل ن خالل جانبی

  :النظري والمیداني یمكن تحدیدھا فیما یلي

ي  وطن العرب ي ال ة ف دني والتنمی ع الم كالیة المجتم ى إش لیط الضوء عل ـ تس

  .عموما والجزائر خصوصا

  .ـ التعرف على خصوصیات المجتمع المدني المحلي

  .ـ جمع معلومات حقیقیة ومفصلة حول جمعیات األحیاء؛ نشاطاتھا وظروفھا

دى ـ ال ات إزاء المجتمع وم كشف عن الدور الفعلي الذي تقوم بھ ھذه الجمعی

  .مساھمتھا في التنمیة

ذلیلھا  ـ معرفة العراقیل الحقیقیة التي تحد من نشاط الجمعیة وفعالیتھا قصد ت

  .مستقبال

  .ـ توضیح مدى إمكانیات مساھمتھا في النھوض بالمجتمع المحلي وتنمیتھ

  .وتجسیدھا للمشاركة الشعبیةـ التحقق من مدى تمثیلھا 

  .ـ تحدید اتجاھات السكان نحو ھذه الجمعیات

  .ـ محاولة الربط بین التراث النظري حول موضوع الدراسة و واقع المجتمع

  .ـ إیجاد العالقة الفعلیة بین المجتمع المدني والتنمیة المحلیة
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  :أھمیة الدراسة
  :لمي والعملي، كما یليیمكن توضیح أھمیة الدراسة من خالل جانبیھا الع  

  :األھمیة العلمیة-أ
رین العلمیة یكتسي موضوع ھذه الدراسة أھمیتھ  ى متغی من خالل اشتمالھ عل

ي ظل  ان ف ھامین أصبح الحدیث عنھما والدراسة العلمیة حولھما من الضرورة بمك

  . التحوالت السریعة التي یشھدھا العالم، أال وھما المجتمع المدني والتنمیة المحلیة

دائر حول  حى الجدل ال ي أض دني من المواضیع الساخنة الت ع الم إن المجتم

ا  ا وأبعادھ ا ودورھ ة–أھمیتھ ات العربی ي المجتمع ة ف رزت  -خاص ده، وب ى أش عل

دني  ع الم ث أصبح من الواضح أن للمجتم ي المجتمع؛ حی ل دوره ف الضرورة لتفعی

ا ) علةأو غیر فا(الكثیر من اإلمكانیات واألدوار غیر مستغلة  ي یمكن من خاللھ والت

ا  ل أشكالھا، ومن ھن ة بك ة التنمی ك عجل ي تطویر وتحری المساھمة بشكل جد كبیر ف

ات  ن الممارس ام م ب الھ ذا الجان ى ھ اه إل ت االنتب تحاول لف ة س ذه الدراس إن ھ ف

  .االجتماعیة خاصة على المستوى المحلي كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

ة   ذه الدراس ن ھ ر م ق اآلخ ن  والش ا م ي أیض ة، وھ ة المحلی رتبط بالتنمی ی

ة  ات المحلی ة المجتمع المواضیع التي أصبح االھتمام بھا ضروریا؛ فانطالقا من تنمی

ب  اق بالرك ة واللح راع بالتنمی روري لإلس ر ض ي أم املة، وھ ة الش ون التنمی تك

  .الدول المتقدمة والمتخلفةالحضاري، أو على األقل تقلیص الھوة العمیقة بین 
  :یةلألھمیة العما-ب

ع    ة البسیطة للواق إن أبعاد ھذه اإلشكالیة تتبلور من خالل المالحظات العفوی

ات  ات والجمعی ا المنظم اثر فیھ ي تتك رة الت المعاش في مجتمعاتنا المحلیة، ھذه األخی

دو واضحا  ل –بأعداد قد یصعب توقعھا، رغم أن دورھا في المجتمع ال یب ى األق عل

، ولذا فإن ھذه الدراسة ستحاول تجاوز األحكام االعتباطیة -في نظر الشخص العادي

أو النظرة البسیطة العامیة لألشیاء، للبحث في حقیقة األدوار المنوطة بھذه الجمعیات 

ي،  وظروف عملھا ومدى مساھمتھا في المسار التنموي خاصة على المستوى المحل
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ا الدراسة االستطالعیة حول ا ھ ولعل الصعوبات التي القتھ وحي بأھمیت لموضوع ت

  .وربما خطورة بقائھ في طي الكتمان والالمباالة

  :أسباب اختیار الموضوع
ذه الدراسة عدة عوامل وأسباب    د موضوع ھ ار وتحدی لقد ساھمت في اختی

  :منھا الموضوعیة ومنھا الذاتیة

وعیة-1 باب الموض یع  :األس د مواض و أح دني ھ ع الم ي أن المجتم وھ

ر ال ي تثی اعة الت ر الس ا والجزائ ث عموم الم الثال توى الع ى مس اش عل ن النق ر م كثی

ة ى -خصوصا، وربطھ بالتنمیة جانب جد ھام لم یحظ بالدراسة الكافی ل عل ى األق عل

ي كلة -المستوى المحل اول مش ة تتن ذه الدراس ول أن ھ ن الق ك یمك ن ذل ا م ، وانطالق

ي جدیدة نسبیا، ویمكن من خاللھا أن تضیف ولو قدرا یسیرا إلى ال ي ف تراكم المعرف

ا مناسبة  ى أنھ ذا باإلضافة إل ة، ھ ة المحلی دني والتنمی مجال العالقة بین المجتمع الم

  .علم اجتماع التنمیة لطبیعة موضوع تخصصنا في

ي  :األسباب الذاتیة-2 وتتمثل في أن المجتمع المدني مصطلح كثر تداولھ ف

ة ة واإلعالمی اط العلمی ف األوس ي مختل رة ف ة األخی و  اآلون ك فھ ع ذل یة وم والسیاس

ا عن  ھ للفضول العلمي بحث ھ وإثارت غامض تكثر فیھ االختالفات، وذلك سر جاذبیت

ة  ة المحلی ا والتنمی ة عموم ي التنمی دوره ف ق ب ا یتعل ذا الغموض، وخاصة فیم م ھ فھ

. المتاحة للبحث) المادیة والمعنویة والزمنیة(خصوصا، وذلك في حدود اإلمكانیات 

ي كما أن التشجی ع الذي القاه ھذا الموضوع من طرف األساتذة وبعض المختصین ف

  .المیدان كان حافزا على اختیار ھذا الموضوع

    

  :تحدید المفاھیم
ى  دئیا عل اق مب داني ینبغي االتف قبل الخوض في غمار البحث النظري والمی

ا  ي سیتم استخدامھا واالستعانة بھ م المصطلحات الت ي أھم المضامین الداللیة ألھ ف

  :إطار الدراسة، وفي ھذا السیاق یتم على ھذا المستوى تحدید أھم المفاھیم المعتمدة
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  :مفھوم المجتمع المدني-1
ص ألدبیات المجتمع المدني یعاني من االختالط و التباین في تحدید فحإن المت  

داللي ذا المضمون ال تھالكي  لھ توى الخطاب االس ى مس اره عل م انتش وم، رغ المفھ

ة ف الیومي؛ رن التاسع عشر للدالل اء الق ي اسكتلندا أثن دني ف ع الم د استخدم المجتم ق

على المجتمع المتحضر الذي تحكمھ دولة غیر استبدادیة على عكس المجتمع البدائي 

الھمجي، و بالتالي فاستعمال ھذا المفھوم یتعلق ھنا بالتفریق بین المدینة و الریف، و 

ا ع م ر مجتم ة تحض ى درج ة عل ض . )1(الدالل ي بع تخدم ف طلح یس زال المص وال ی

  .األدبیات للداللة على مجتمع المدینة

ة : و یعرفھ البعض على أنھ    ذلك المجتمع الذي تتعدد فیھ التنظیمات التطوعی

ة،  روابط واألندی جماعات المصالح والتي تشمل األحزاب والنقابات واالتحادات وال

ر الح ات غی ن الكیان ك م ر ذل غط وغی ات الض ور وجماع ل حض ي تمث ة الت كومی

الجماھیر و تعكس حیویة خالیا المجتمع، األمر الذي یؤدي إلى خلق مؤسسات أھلیة 

ف ساحات  ار مختل ا باحتك في المجتمع موازیة لمؤسسة السلطة، تحول دون تفردھ

ة . )2(العمل العام وحش الدول دیل لت ھ ب ى أن دني عل ع الم و یطرح ھذا المفھوم المجتم

یم أظ یلة لتقل اووس ع . )3(افرھ ات المجتم ى تنظیم ز عل اتي رك ف مؤسس و تعری و ھ

  .المدني، و بناءاتھ

اعلون : بأنھ إبراھیمو قد عرفھ سعد الدین    فضاء للحریة یلتقي فیھ الناس ویتف

یبادرون مبادرات جماعیة بإرادتھم الحرة، من أجل قضایا مشتركة، تفاعال حرا، و

، وھو تعریف یتناول المفھوم )1( أو مصالح مشتركة، أو للتعبیر من مشاعر مشتركة

  .من جانبھ الوظیفي والمعیاري القیمي

ع    ف المجتم ى تعری انیة عل ات اإلنس دون للدراس ن خل ز اب طلح مرك د اص وق

ات غیر الحكومیة وغیر اإلرثیة التي تمأل المجال العام بین كل التنظیم" :المدني بأنھ

                                                
)1(  : Jean Cohen and Andrew : Civil society and political theory, vol 27,Cambridge Mitpress, August, 

London, 1993, P544. 
  .96، ص)10/2001( 272، عدد المستقبل العربي، مجلة وم عربي إسالمي للمجتمع المدنينحو مفھ: يرعبد الحمید األنصا:  )2(
  .125، ص1998، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، الدیمقراطیة: عمرو عبد السمیع:  )3(
..101مرجع سبق ذكره،  ص: عبد الحمید األنصاري) : 1(  
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لحة أو  یة أو مص ل قض ن أج حابھا م رة ألص اإلرادة الح أ ب ة، وتنش رة والدول األس

ي  رام والتراض اییر االحت یم ومع ك بق ي ذل ة ف ة ملتزم اعر جماعی ن مش ر ع للتعبی

  .)2( والتسامح، واإلدارة السلمیة للتنوع والخالف

ذا    ي ھ ر ف ا ویظھ ي یمثلھ ة الت ة األخالقی و المنظوم د ھ ر جدی وم عنص المفھ

  …المجتمع المدني والتي تقوم على االحترام والتنوع والتسامح

وھكذا فكلما حللنا مفھوم المجتمع المدني كشفت لنا عناصر جدیدة، وقد حاول   

كریم أبو حالوة حصر االستخدامات المختلفة التي ینطوي علیھا المجتمع المدني في 

  :محاور ةالثث

فة : االستخدام األول- ى فلس د عل ذي یعتم وھو االستخدام السیاسي المباشر ال

ذه  ذي تتخ تخدام ال و االس ي، وھ ع الطبیع ل للمجتم اره كمقاب ي اعتب وك ف ون ل ج

  .األحزاب السیاسیة ومختلف الحركات اإلیدیولوجیة والفكریة شعارا لھا

دلول االجت: االستخدام الثاني- دني، ویشیر إلى الم ع الم وم المجتم اعي لمفھ م

وم تحلیل ر  يكمفھ رح و یفس ا لیش ف و ربم اع لیص اء االجتم ل علم ن قب تخدم م اس

اعي  ظواھر وھیئات اجتماعیة، أو ل االجتم ین التحلی حتى كمسرح للحوادث یربط ب

ع  ،)سوسیولوجي-المیكرو والماكرو(على المستویین  وم المجتم م استخدام مفھ وقد ت

ار المدني بشكل متزا ى أفك ائم عل اعي الق ید وفق ھذا المعنى لتوصیف النظام االجتم

  .المواطنة و الدیمقراطیة

ث- تخدام الثال ة : االس ن الناحی و م ابقین، وھ دلولین الس ن الم اتج ع و ن و ھ

ة  ة توجیھی ھ رؤی ة، أي أن ة أخالقی ھ یستخدم كغای ى أن اري، بمعن الفلسفیة مفھوم معی

ر تحاول تقدیم العالقة بین مصالح ا لفرد و مصالح المجتمع بوصفھا تعبیرا عن الخی

  )1(بما ھو غایة أخالقیة

اني  زال یع ي ال ی وم خالف و مفھ دني ھ ع الم طلح المجتم ع إن مص ي الواق ف

الغموض رغم كثرة استخدامھ، وأن اإلحاطة بالمفھوم ھي من الصعوبة بمكان إذا لم 

                                                
:في الوطن العربيبرنامج المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي : :)2(  

www.Ibn khaldoun.org/arabic/civil/ 
و حالوة :) (1 ریم أب ادة  :ك ارإع ع المدني، االعتب ر،ة لمج لمفھوم المجتم الم الفك د ع ارس  (3، عدد27مجل ایر، م -، ص)1999ین

  .24-23.ص
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فیة التي وم، وھو  یتتبع الباحث مختلف المراحل التاریخیة و الفلس ذا المفھ ا ھ ر بھ م

انيلذا سیتم تناولھ بأكثر تفصیل من خالل الفصل  ،أمر یطول حولھ الحدیث من  الث

ى  وم عل ا یق دني إجرائی ع الم ار أن المجتم تم االنطالق من اعتب ھذا البحث، و إنما ی

  :جملة من المقومات ھي 

   .الحریة والطوعیة -

  .المؤسسیة أو التنظیم الجماعي -

  .عن الدولةاالستقاللیة  -

  …المنظومة األخالقیة القائمة على االحترام والتنوع والتسامح -

  ):تنمیة المجتمع المحلي(مفھوم التنمیة المحلیة -2
عقد ظھر مصطلح تنمیة المجتمع المحلي إلى الوجود من خالل مؤتمر   

   :الذي عرفھ كما یلي جكامبرد

و الظروف تنمیة المجتمع المحلي حركة تھدف إلى تحسین األحوال "
المعیشیة للمجتمع ككل، وتعتمد أساسا على المشاركة اإلیجابیة، والمبادأة 
المحلیة ألبناء المجتمع، وإذا لم تظھر ھذه المبادأة تلقائیا وجب االستعانة 
بالوسائل المنھجیة لبعثھا و استثارتھا بطریقة تضمن لنا استجابة حماسیة 

ع على كل أشكال وأنماط التنمیة فعالة لھذه الحركة، وتشتمل تنمیة المجتم
ویجب أن تستخدم الحركة التعاونیة، و أن ترتبط بشدة بالھیاكل 

  .)1"(الحكومیة

ة :ویتضمن ھذا التعریف مجموعة من المحاور وھي ة ھادف ا حرك ى ، أنھ ز عل ترتك

ة، ة المحلیة التلقائیة أو المصطنعةالمبادأ اط بالھیاكل و ،التنوع في أنماط التنمی االرتب

  .لحكومیةا

بأنھا تلك العملیات التي یمكن بھا  1956وقد عرفھا ھیئة األمم المتحدة عام   

توحید جھود األھالي مع السلطات الحكومیة، من أجل تحسین األحوال االقتصادیة 

واالجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة، وإدماج ھذه المجتمعات المحلیة في 

                                                
  ..21،ص1993رف القاھرة، ، دار المعافي علم اجتماع التنمیة دراسة نقدیة.تغریب العالم الثالث: كمال التابعي: (1)
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). 1(المساھمة بأقصى قدر مستطاع في التقدم القومي الحیاة القومیة، وتمكینھا من

ویركز ھذا التعریف على توحید الجھود األھلیة والحكومیة من أجل تحسین 

  .األوضاع المحلیة، و من خالل ذلك تحقیق التنمیة القومیة

ویعرف أیضا بأنھا مصطلح یستخدم لوصف سلوك أعضاء مجتمع محلي   

التخطیط والعمل من أجل تحسین أحوال معین حینما ینظمون جھودھم بھدف 

المجتمع، فیحددون حاجاتھم ومشكالتھم الجمعیة والفردیة، ویضعون برامج محددة 

لحل ھذه المشكالت، ویعتمدون في تنفیذھا على موارد المجتمع المحلي، وقد 

یحصلون على تدعیم لھذه الجھود الذاتیة من ھیئات حكومیة أو غیر حكومیة خارج 

سبقھ في  ویتفق أیضا ھذا التعریف مع ما). 2(مع المحلي إذا لزم األمرنطاق المجت

التركیز على ضرورة المشاركة الشعبیة في تحدید احتیاجات المجتمع، ومن ثم 

التخطیط والتنفیذ لحل ھذه المشاكل اعتمادا على الموارد المحلیة، مع مساعدة 

  .الحكومة

  :بقولھ Khinduka ندوكاو یعرفھا ك

ة المجتمع المحلي تشتمل على عملیة مركبة، و برنامج ذو أن تنمی" 
أغراض عدة، فھي كعملیة تھدف إلى أن تعلم الناس وتحثھم على المساعدة 
الذاتیة، وتنمي قادة محلیین إیجابیین، وتضع في أذھان الریفیین الشعور 
بالمواطنة، وفي أذھان الحضریین روح الشعور بالمدینة، وتدعم الدیمقراطیة 

القاعدة العریضة من المواطنین في المجتمع، وھي كبرنامج ذو أغراض  لدى
نجد أنھا تشمل في المجتمعات الریفیة الزراعة، الري، الصناعات : متعددة

، الشباب )الشؤون االجتماعیة(الریفیة، التعلیم، الصحة، اإلسكان، الرفاھیة، 
، أما تنمیة المجتمع ، برامج المرأة، العمالة، التعاونیات، تدریب قادة القریة
  .)3(الحضري فتشتمل على نفس األنشطة ولكن بشكل أوسع

                                                
  .22مرجع سبق ذكره، ص: كمال التابعي: (1)
  .74، ص)ت.د(، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غیث: ) (2
  57، ص2001، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، دراسات في التنمیة االجتماعیة :عبد الھادي الجوھري و آخرون: ) (3
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دفة ایتناول كندوكا المفھوم ھنا من زاویتین، األولى ھي العملیة التعلیمیة الھ

الستثارة روح المشاركة الشعبیة، و الثانیة ھي البرنامج الذي یشمل أغراض 

  .متنوعة

الطرق والوسائل التي یتمكن من بأنھا مجموعة  Taylorویعرفھا تایلور   

خاللھا الناس الذین یعیشون في مجتمعات محلیة من المشاركة والتفاعل من أجل 

تحسین ظروفھم وأحوالھم االقتصادیة واالجتماعیة وھكذا یصبحون جماعات عمل 

  )1(فعالة ومؤثرة في برنامج التنمیة القومیة

لمحلي على الطرق أو ویركز تایلور من خالل تعریفھ لتنمیة المجتمع ا  

الوسائل التي تسمح للسكان المحلیین بالمشاركة من خالل جماعات عمل في التنمیة 

  .المحلیة و القومیة

أما كمال التابعي فقد عرف تنمیة المجتمع المحلي بعد تحلیلھ ألربعة   

  :عشر تعریفا مختلفا بأنھا 

لي من خالل مجموعة عملیات دینامیة و متكاملة تحدث في المجتمع المح"
الجھود األھلیة و الحكومیة المشتركة بأسالیب دیمقراطیة ووفق سیاسة  
اجتماعیة محددة و خطة واقعیة مرسومة، و تتجسد مظاھرھا في سلسلة من 
التغییرات البائیة و الوظیفیة التي تصیب كافة مكونات البناء االجتماعي 

عتمد ھذه العملیات ، و ت)الریفي أو الحضري أو البدوي(للمجتمع المحلي 
على موارد المجتمع المادیة و الطبیعیة و البشریة المتاحة و المیسرة، 
للوصول إلى أقصى استغالل ممكن في أقصر وقت مستطاع، و ذلك بقصد 
تحقیق الرفاھیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة لكل أفراد المجتمع 

القومیة، و تمكینھا من المحلي، و إدماج المجتمعات المحلیة في الحیاة 
  .)2"(المساھمة بأقصى قدر مستطاع من التقدم االجتماعي

                                                
  .22مرجع سبق ذكره، ص: كمال التابعي: ) (1
  

  .25مرجع سبق ذكره، ص: كمال التابعي: ) (2
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یبدو أن التابعي قد حاول من خالل تعریفھ صھر مجمل النقاط التي ارتكزت علیھا 

معظم التعاریف، و لھذا كان ھذا التعریف مسھبا مطنبا، و لتفادي إعادة إنتاج 

لدراسة لتنمیة المجتمع المحلي الذي یقوم على اإلنتاج، فإن التحدید الذي تعتمده ھذه ا

  :مجموعة من العناصر األساسیة و ھي 

و -التنفیذ- التخطیط-تحدید االحتیاجات(المشاركة الشعبیة في مختلف المستویات  -

  ).المتابعة

  .السیاسة الدیمقراطیة التي تسمح بحریة التفكیر والتعبیر والمبادرة -

اجتماعیة، اقتصادیة، (المجاالت السعي إلحداث تغییرات تشمل مختلف  -

  )…ثقافیة

  .التنسیق والتكامل بین الجھود الحكومیة والشعبیة -

  ).البشریة والمادیة(استغالل الموارد المحلیة  -

 .إضافة إلى التكامل بین البرامج المحلیة والسیاسات الوطنیة -

  :ھوم الجمعیة مف-3
لعدید من التسمیات تتبع للكتابات المختلفة حول الجمعیات تصادفھ امإن ال  

المنظمات األھلیة، المؤسسات االجتماعیة األھلیة، المنظمات التطوعیة، المنظمات ك

غیر الھادفة للربح، مجموعات المصالح، الجماعات  المنظمات ،غیر الحكومیة

المختلفة التي یمكن أن تطلق على ھذه الكیانات أو  المسمیاتالضاغطة، وغیرھا من 

ندرج ضمنھ ھذه التسمیة، مع أن ھناك تذلك حسب السیاق الذي البنى االجتماعیة، و

  .بعض ھوامش االختالف بین المضامین الداللیة لھذه المصطلحات

و تشكل الجمعیات جزءا ھاما من مكونات المجتمع المدني و مؤسساتھ،   

وعلى غرار مختلف المصطلحات في العلوم االجتماعیة فإنھا تعاني من االختالف 

كیان یضم في داخلھ متفاعلة ": بأنھا H.Hicksفھومھا؛ فیعرفھا ھكس في تحدید م

، و ھو بذلك )1"(لتحقیق أغراض معینة تستھدف في النھایة تحقیق أھداف المجتمع

یركز على عملیة التفاعل الھادفة لتحقیق مصالح المجتمع، مغفال العناصر الممیزة 
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ما یمكن أن یقال أیضا عن  لھذا الكیان كالتطوعیة واالستقالل عن الدولة، وھو

 :تعریف بارسونز الذي یركز على البناء في أدائھ لوظائفھ بفعالیة، إذ یعتبر بأنھا

كیانات أو وحدات اجتماعیة تبنى و یعاد بناؤھا لتحقیق أھداف معینة في الصالح "

  .)1"(العام للمجتمع و ألفراد المنظمة

المجتمع المحلي، ال تھدف وحدات أنشئت من أبناء :" كما تعرف أیضا بأنھا  

إلى الربح، وتسعى إلى تنمیة الموارد البشریة والبیئیة واالرتقاء بالمجتمع ككل، 

ویركز ھذا التعریف على خصائص ثالث . )2"(وتمكینھ من الحصول على حقوقھ

  .ھي المبادرة المحلیة، الطوعیة، واألھداف التنمویة والدفاعیة للمنظمة

وحدة اجتماعیة مستقلة تتكون من أفراد " :ماع بأنھاویعرفھا معجم علم االجت  

لھا قوانینھا تحددھا وتحكمھا عالقات سلوكیة بین أفرادھا، ولھا مجموعة أھداف 

وقد ركز ھذا التعریف على الطابع المؤسسي الرسمي، االستقاللیة، . )3"(مشتركة

  .التفاعل بین أفرادھا، واألھداف

الجوھري باعتباره أن ھذا المصطلح  وھو أیضا ما ذھب إلیھ عبد الھادي  

عملیة االجتماعیة التي تنعكس في التفاعل واالتصال الذي یتم بین مجموعة للیصف 

من األفراد أو الجماعات لتحقیق أھداف أو أغراض معینة، كما أنھ قد یعني الوحدة 

 االجتماعیة المستقلة، أي المنظمة التي تتكون من مجموعة أفراد لھا قوانین تحدد

 ،)4(أفرادھا، ولھا مجموعة أھداف مشتركة ومتبادلة اتوتحكم عالقات وسلوكی

حیث یوضح أنھ یمكن أن یعبر المصطلح عن منظمة أو وحدة اجتماعیة أو عن 

  .عملیة اجتماعیة

قد یشیر إلى   أنھ مفھوم باعتباروكذلك األمر مع تحدید سمیرة أحمد لسید لل 

د لھم تنظیمھم اإلداري لتحقیق أھداف محددة الرابطة التي تتكون من مجموعة أفرا

ألعضائھا، ویستخدم أعضاء الرابطة أسالیب محددة لتحقیق ھذه األھداف، وینظم 

وقد تكون الوظائف التي تؤدیھا  .سلوكھم وتفاعلھم مجموعة من القواعد والمعاییر
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ألندیة الرابطة ألعضائھا مھنیة مثل النقابات المھنیة، أو دینیة أو ترفیھیة مثل ا

الثقافیة، كما قد یشیر المصطلح أیضا إلى عملیة التفاعل بین مجموعة من األفراد 

  .)1(لتحقیق أھداف محددة

جماعة متخصصة ومنظمة " :أما محمد عاطف غیث فیعرف الجمعیة بأنھا   

تنظیما رسمیا، تقوم عضویتھا على االختیار الحر لألفراد، من أجل تحقیق ھدف 

قوت القلوب محمد فرید من  ھوتتفق مع، )2"(ى الربح الماديمعین غیر الحصول عل

  :خالل جملة العناصر التي حددت من خاللھا مفھوم الجمعیة و ھي 

جماعة من األفراد تجمعوا بصورة تلقائیة، منظمین لتحقیق غرض مشترك  -

  .بدافع داخلي

  .إن األساس في ھذه الجمعیات لیس االنتفاع أو الربح -

ن مكونات اجتماعیة منتظمة یتم توزیع األعمال بھا إن الجمعیة عبارة ع -

  .تحقیقا لألھداف المرغوبة

إن العضویة بھا اختیاریة و مستقلة عن سیطرة الدولة علیھا، لتحقیق  -

  .)3(المصالح المشتركة

وھناك العدید من التعاریف المختلفة التي ال یتسع المجال لذكرھا باعتبار أن 

لعناصر التي سبق ذكرھا، والجدیر بالذكر أن كل جل التعاریف تتمحور حول ھذه ا

دولة تحدد من خالل قوانینھا الداخلیة تعریفا رسمیا للجمعیات، ففي الجزائر تنص 

على أن الجمعیة تمثل اتفاقیة للقوانین المعمول بھا،  31-90المادة الثانیة من قانون 

ي ولغرض و یجتمع في إطارھا أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقد

غیر مریح، كما یشتركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم لمدة محددة أو غیر محددة 

من أجل ترقیة األنشطة ذات الطابع المھني، االجتماعي، العلمي، الدیني، التربوي، 

الثقافي والریاضي على الخصوص، و یجب أن یحدد ھدف الجمعیة بدقة وأن تكون 

  .)4"(تسمیتھا مطابقة لھ
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أن الجمعیات محل البحث ریف الذي تعتمده الدراسة باعتبار وھو التع

  .منبثقة عنھو خاضعة لھذا التعریف المیداني

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
  


