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  :مقدمة  
دمات    ة الخ ین نوعی ى تحس ا إل الل وجودھ ن خ اء م ات األحی دف جمعی تھ

ي من شأنھا  ة الت المقدمة لفائدة المواطنین، وتشجیع اھتمامھم نحو النشاطات المحلی

ا ؤالء المس ة ھ ب تعبئ ى جان یھم، إل ي ح كان ف ة الس ة وراح ین رفاھی ي تحس ھمة ف

ي تسییر الشؤون  داف والمساھمة ف ذه األھ ي تجسید ھ السكان من أجل المساھمة ف

دور التنموي  ة ال المحلیة، ومن خالل ھذا الفصل ستحاول الدراسة الكشف عن حقیق

لھا عینة الدراسة، وذلك من الذي تقوم بھ ھذه الجمعیات في مختلف األحیاء التي تمث

ى  ذا الفصل إل ة ھ ي نھای ة، سعیا للوصول ف ات الدراسة المیدانی خالل تحلیل معطی

  :اإلجابة عن أول التساؤالت التي یتمحور حولھا البحث، والذي كان فحواه

  ؟تنمیة المجتمع المحلي في الحي ما مدى مساھمة جمعیة -
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  :عرض وتحلیل البیانات
  : یاءمشاكل األح-
ن حي    ف حدتھا م ي تختل ن المشاكل الت د م ة بسكرة العدی اء مدین اني أحی تع

ة نظر رؤساء  آلخر، ومن خالل الجدول الموالي نالحظ أھم ھذه المشاكل من وجھ

  :الجمعیات

  .أھم مشاكل األحیاء): 01(جدول رقم

  اإلجابات
 

 السكان رؤساء الجمعیات

ب   التكرارات النس

  المئویة

ب الن  تالتكرارا س

  المئویة

 86 86 75 15 الطریق غیر معبد

 73 73 55 11 النظافة

 45 45 35 07 نقص الماء

 22 22 25 05 قنوات الصرف الصحي

 34 34 30 06 الحیوانات 

 31 31 20 04  المساحات الخضراء

 20 20 30 06  تقص المرافق العمومیة

 18 18 20 04  الغاز

 07 07 15 03  اإلنارة العمومیة

 05 05 15 03  رصفةاأل

 11 11 15 03  مشاكل بین السكان

 09 09 50 10  أخرى

 %100 100 % 100 20 المجموع

اكل    ر المش ن أكث رق م د الط ات أن تعبی اء الجمعی ن خالل آراء رؤس دو م یب

ا %75المطروحة على مستوى األحیاء، إذ تعاني منھ  اء المدروسة، ویلیھ من األحی
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، كما نطرح مشاكل الحیوانات %35نقص الماء بنسبة، ثم %55مشكل النظافة بنسبة

بة روریة بنس ة الض ق العمومی ص المراف ة ونق ن  %30المنزلی د م ب عدی ى جان إل

ا  ي یطرحھ اكل الت س المش وم نف ى العم ي عل دة، وھ ل ح رح بأق ي تط اكل الت المش

  .السكان، ومع أن النسب مختلفة شیئا ما إال أن الطرح بقي بالترتیب نفسھ

  :في حل مشاكل الحيالمساھمة -
إن الدور األساسي الذي تضطلع بھ جمعیات األحیاء ھو محاولة حل مشاكل   

والیین نالحظ  الحي بالتنسیق مع مختلف الجھات المسؤولة، ومن خالل الجدولین الم

  :أھم المشاكل التي استطاعت جمعیات األحیاء القیام بحلھا

  .ي حسب رؤساء الجمعیاتمساھمة الجمعیة في حل مشاكل الح): 02(جدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابات

 55 11 الغاز

 50 10 الكھرباء

 35 07 الماء

 40 08 قنوات صرف المیاه

 30 06 اإلنارة العمومیة

 25 05  الطریق

 15 03  الھاتف

 10 02  النظافة

 10 02  مساعدة الفقراء

 20 04  مشاكل بین السكان

 25 05  أخرى

 % 100 20 المجموع
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ا  ات من حلھ ت الجمعی ي تمكن م المشاكل الت نالحظ من خالل الجدول أن أھ

از بنسبة ق بالغ اء بنسبة% 55تتعل زود بالكھرب ا مشكل نقص الت م % 50، ویلیھ ، ث

اء الصالح للشرب بنسبة %40قنوات صرف المیاه القذرة بنسبة   35، ومشكل الم

  .، وتلیھا عدة مشاكل أخرى بنسب متفاوتة%

نالحظ من خالل الجدول ضعف نسب ھذه المشاكل المحلولة إذا ما قورنت   

بحدة الطرح المسجلة في الجدول السابق، كما أنھا تتركز على الخدمات القاعدیة 

  .والبنى التحتیة، وتغفل المجاالت االجتماعیة والثقافیة وغیرھا من مجاالت الحیاة

  .حي حسب آراء السكانمساھمة الجمعیة في حل مشاكل ال): 03(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 21 21 نعم

 25 09 ال

 70 70 لم یجب

  %100 100 المجموع

اني أن    دول الث ي الج كان ف الل آراء الس ن خ دو م وثین %21ویب ن المبح م

م % 25تقرون بأن جمعیة حیھم قد قامت بحل بعض مشاكل الحي، بینما یرى  أنھا ل

من المبحوثین عن ھذا السؤال نظرا لعدم % 70ر، بینما لم یجب تحل أي مشكل یذك

ذه  ھ ھ ا قامت ب علمھم بوجود الجمعیة أصال، وبالتالي فإنھم على غیر اطالع على م

  .الجمعیة

  :النشاطات المعتادة للجمعیات-
ي    یفترض أن لكل جمعیة بعض المھام التي تقوم بھا بشكل روتیني مستمر، ف

ام إطار تحقیق األھداف ا م المھ والي نسجل أھ ا، ومن خالل الجدول الم لمنوطة بھ

ة،  اء من دون وجود مناسبة معین ات األحی ا جمعی المعتادة أو الروتینیة التي تقوم بھ

  :وذلك من خالل تصریحات رؤسائھا

  .النشاطات المعتادة للجمعیات حسب تصریحات رؤسائھا): 04(جدول رقم
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 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 55 11 تابعة مشاكل الحيم

 25 05 مساعدة الفقراء

 15 03 استقبال شكاوي السكان

 10 02 االھتمام بنظافة الحي

 10 02 االتصال بالمسؤولین

 15 03 أخرى

 15 03 لم یجب

 % 100 20 المجموع

من % 55یبدو من خالل الجدول أن المنوال ھو متابعة مشاكل الحي، إذ أن   

منھا تھتم بمساعدة الفقراء، وتستقبل %25ابعة مشاكل الحي، بینماالجمعیات تقوم بمت

د أن  % 25 رى نج ة أخ ن جھ كان،  وم كاوى الس ات ش ن الجمعی ن  %15م م

  .الجمعیات ال تقوم عادة بأي نشاط

ذه    ى أن معظم ھ ات إل ة والحوار مع رؤساء الجمعی تشیر المالحظة المیدانی

ا ت ة وإنم اطات معین ارس نش ات ال تم اكل الطارالجمعی ة المش ي بمتابع ي ئكتف ة، وف

دت، أو  كان إن وج كاوي الس تقبال ش وى باس وم س ا ال تق ي عموم ة فھ ة العادی الحال

ي ...)وفاة، زواج، مرض(مساعدة بعض الفقراء في حالة وجود ظرف طارئ  ، وف

ة الحي، والمالحظ %10أحسن الحاالت سجلت تم باستمرار بنظاف ات تھ من الجمعی

ذه النش ى أیضا أن ھ ا وتتمحور عل ة وغیرھ ة والترفیھی ل مجاالت الثقافی اطات تغف

  .  النظافة وتوزیع الصدقات

  :نشاطات جمعیات األحیاء في المناسبات-  
ا    را لم ك نظ ة وذل اطات الجمعوی روز النش اال لب بات مج ض المناس ر بع تعتب

ا  تتطلبھ من تحضیرات ممیزة، وأحیانا مكلفة، قد تفوق طاقة بعض األسر، ومن ھن

ا  طلع بھ ي تض اطات الت م النش تعراض أھ والي اس دول الم الل الج ن خ اول م نح

  :جمعیات األحیاء في المناسبات المختلفة
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  .نشاطات الجمعیات في المناسبات): 05(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 45 09 قفة رمضان نعم

 25 05 ختان األطفال

 10 02 الدخول المدرسي

 20 04 أخرى

 65 13  المجموع

 35 07 ال 

 % 100 20 المجموع

من جمعیات األحیاء قد سبق لھا تنظیم % 65من خالل ھذا الجدول یتبین أن   

ور  ة، تتمح باتیة مختلف اطات مناس ي % 45نش ان وھ ة رمض ع قف ول توزی ا ح منھ

حول عملیات ختان األطفال وخاصة في أواخر شھر %25منوال التوزیع الفرعي، و

من الجمعیات سبق لھا تنظیم مساعدات لألسر عند %10، بینما )لیلة القدر( رمضان

غیر أن ھذه النشاطات غیر مستمرة، وال تشكل تقالید دوریة لھذه . الدخول المدرسي

ة  ة، باستثناء قف د قلیل الجمعیات، وإنما قامت بھا على سبیل التجربة مرة أو مرات ج

د من المسؤولین ا د العدی ھ رمضان التي أك وم ب ذي تق د ال ل الوحی ا العم ین أنھ لمحلی

جمعیات األحیاء في الواقع، مشیرین إلى أن ھذه الجمعیات ال تنشط إال إذا قدمت لھا 

ا دقات لتوزعھ ة . ص ب الثقافی ا الجوان باتیة أیض اطات المناس ن النش ب ع وتغی

  .   والترفیھیة وغیرھا

  :استفادة السكان من خدمات الجمعیة-
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سكان من خدمات الجمعیة دعما لمصداقیتھا في نظر الفئات تعتبر استفادة ال

المستھدفة من نشاطھا، وتحفیزا لھم على المشاركة في إطار الجمعیة لزیادة فاعلیتھا 

أو لرد الجمیل لھا، كما تعتبر من جانب آخر مؤشرا على مدى فعالیة ھذه الجمعیة؛ 

من خدماتھا أكبر، وھو ما  إذ كلما كانت الجمعیة أكثر فعالیة كان حجم المستفیدین

  :سیوضحھ الجدول الموالي

  .استفادة المبحوثین من السكان من خدمات الجمعیات): 06(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 09 09 نعم

 91 91 ال

  %100 100 المجموع

من المبحوثین لم یسبق % 91یبدو من خالل الجدول أن المنوال ھو ال إذ أن 

  .من المستفیدین% 09ستفادة من خدمات الجمعیة، مقابل لھم اال

كان  ة لس ة الموجھ دمات الجمعی ئیل لخ م الض ن الحج ر ع ائج تعب ذه النت إن ھ

اكل  ل المش ي ح اعدة ف دقات أو المس ض الص دیم بع ي تق ا ف ة عموم ي والمتمثل الح

از اء، الغ شاكل أو الم...المتعلقة بنقص الخدمات العمومیة الضروریة كالكھرباء، الم

  . مع الجیران، وھو ما یبرر عدم علم السكان بوجود ھذه الجمعیات

  :التوعیة-
ع    ا جزءا من المجتم اء باعتبارھ ات األحی م أدوار جمعی تعتبر التوعیة من أھ

المدني، وھي تمثل خطوة أولى في العملیة التنمویة، إذ من خاللھا یتم توعیة السكان 

ارك ات مش اتھم، وإمكانی وقھم وواجب زھم بحق ي،   وتحفی اكل الح ل مش ي ح تھم ف

دول  الل الج ن خ یھم، وم ة ح ي ترقی اھمة ف رورة المس ة وض ع الجمعی اون م للتع

  :الموالي نسجل مدى قیام جمعیات األحیاء بعملیات نوعیة للسكان
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  .تنظیم حمالت التوعیة): 07(جدول رقم

  اإلجابات

 

 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات

ب   التكرارات النس

 لمئویةا

ب   التكرارات النس

  المئویة

 06 06 55 11 النظافة نعم

 01 01 10 02 اإلنارة العمومیة

 02 02 15 03 حمایة األشجار

 00 00 10 02 الكالب المتشردة

 03 03 25 05 مشاكل األطفال

 02 02 10 02 بعض األمراض

 02 02 15 03 أخرى

 13 13 75 15 المجموع

 23 23 25 05 ال

  64  64  00  00  ال أعلم

  %100 100 % 100 20 المجموع

من الجمعیات قد سبق لھا تنظیم حمالت  % 75یتضح من خالل الجدول أن   

، ثم % 55توعیة مختلفة المواضیع ارتكزت بشكل كبیر على موضوع النظافة بنسبة

بة ال بنس ا األطف ي یتسبب فیھ جار % 25المشاكل الت ة األش ا ضرورة حمای ، ویلیھ

ي الحي بنسبةو ا % 15المساحات الخضراء ف ك من المواضیع، أم ر ذل  25، وغی

ده السكان % ا یؤك ة، وھو م ات التوعی ام بعملی ا القی م یسبق لھ ا ل من الجمعیات فإنھ

  .على العموم من خالل الترتیب نفسھ، رغم االختالف في النسب

ات نشی   ة مع رؤساء الجمعی ى أن ومن خالل المالحظة المیدانیة والمقابل ر إل

ا  ا وتنوعھ ا أن مواضیعھا رغم أھمیتھ حمالت التوعیة ھذه قلیلة وغیر مستمرة، كم

كان  ا إذ أن الس دي نفع ان ال تج ن األحی ر م ي كثی ا ف اء –فإنھ ح رؤس ا أوض كم
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ال یھتمون بتوجیھات الجمعیة إذ لیس لھا سلطة ردعیة، والمالحظ أیضا  -الجمعیات

ة واإل ي التوعی ات ف الیب الجمعی اه أن أس ارة انتب ي إلث ا یكف ة بم ر متنوع الم غی ع

ا  ة كم ر مجدی ة غی السكان حیث ال زالت تعتمد في غالب األحیان على أسالیب تقلیدی

  .سیتم توضیح ذلك في موضع الحق

  :التعبئة-
ا  ا ھام ل ركن ي تمث ات والت ا الجمعی یعد التطوع من األنشطة التي تضطلع بھ

ات من العمل الجمعوي، سواء منھ ما تعلق ب ة الفئ ق بتعبئ ا یتعل أعضاء الجمعیة أو م

ة مؤشرا من مؤشرات  المستھدفة من نشاط ھذه الجمعیة، وتعتبر الحمالت التطوعی

ر  ة أكب ى تعبئ درتھا عل ا زادت ق قوة الجمعیة ونجاحھا؛ إذ أن الجمعیة تزداد قوة كلم

ات المستھدفة ات المدر). 1(عدد من الفئ ام الجمعی والي قی وسة ویوضح الجدول الم

  :بتنظیم حمالت تطوعیة، وموضوعاتھا

  .تنظیم الحمالت التطوعیة): 08(جدول رقم

                                                
  .261مرجع سبق ذكره، ص : فلیب برو: أنظر): 1(

  اإلجابات
 

 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات

ب   التكرارات النس

  المئویة

ب   التكرارات النس

  المئویة

 13 13 80 16 تنظیف الحي نعم

 01 01 20 04 تشجیر الحي

 01 01 00 00 نشاطات أخرى

 13 13 80 16 المجموع

 23 23 20 04 ال

  64  64  00  00  ال أعلم

  %100 100 % 100 20 المجموع
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ا تنظیم حمالت % 80یتضح من خالل الجدول أن    من الجمعیات قد سبق لھ

منھا، بینما لم یسبق % 20تطوعیة متعلقة بتنظیف الحي، إلى جانب تشجیر الحي في

ة% 20ل  ة تطوعی ام بتنظیم أي عملی ة القی ات من العین ع إجاب ف م ا یختل و م ، وھ

ث أن  كان، حی الت %13الس ة لحم یم الجمعی ى تنظ دوا عل وثین أك ن المبح ط م فق

د  ي حین أك م % 23تطوعیة، مركزین على نفس المجاالت، ف ذلك، ول م ب م تق ا ل أنھ

  .من المبحوثین على ھذا السؤال% 65یجب 

ة،   ات تطوعی یم عملی ا تنظ بق لھ د س ات ق ن الجمعی د م م أن العدی إال أن  رغ

ود  ى جھ اء إل ذه األحی ع ھ د حاجة جمی ة تؤك اء العین المالحظة المیدانیة لمختلف أحی

ى  وجي، سواء عل ر اإلیكول ث المظھ سكانھا للتحسین من أوضاعھا وخاصة من حی

ذه  ى مالحظة عدم استمراریة ھ مستوى النظافة أو التشجیر أو غیر ذلك، إضافة إل

ا الحمالت، فمعظم الجمعیات لم تقم بذل ك سوى مرة واحدة أو مرات جد محدودة مم

ى النضافة  ذه الحمالت عل ز ھ یفقد العملیة التطوعیة فعالیتھا، كما نسجل أیضا ترك

من الجمعیات ینم %20التطوعیة لدى  تعموما، أما عدم المبادرة بتنظیم ھذه العملیا

  .مثیلعن محدودیة نشاطھا، وربما العجز عن التعبئة الشعبیة الناجم عن ضعف الت

  :الضغط-  
ام تماطل    ھناك أسالیب متعددة تتبعھا جماعات المصالح لتحقیق أغراضھا أم

السلطات وتھربھا من تلبیة حاجیات الجمعیات، ومن خاللھا المواطنین الذین تمثلھم، 

ر  د، استخدام وسائل غی اع أو اإللحاح، الضغط والتھدی ثال اإلقن من ھذه األسالیب م

 أو تقدیم رشوة، اللجوء إلى استخدام العالقات الشخصیة، شرعیة كقطع الطریق مثال

ة،  ام وفضح السلطات المعنی رأي الع ام ال استخدام وسائل اإلعالم لطرح اإلشكال أم

ة  ن الطرق الممكن ك م ر ذل ب التسلسل اإلداري، وغی ى حس لطات أعل االتصال بس

رار ال ن إص رة ع ا، والمعب ي تمثلھ ة الت ة والفئ الح الجمعی ق مص ى لتحقی ة عل جمعی

ا ق مطالبھ ات . تحقی ل جمعی ن قب ذه الوسائل م والي استخدام ھ ویوضح الجدول الم

  :األحیاء  المدروسة

  .أسالیب الضغط لدى الجمعیات): 09(جدول رقم
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 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 30 06 اإللحاح واإلقناع

 60 12 االتصال بسلطات أعلى

 45 09 عالقات شخصیة

 15 03 موسائل اإلعال

 25 05 التھدید والضغط

 05 01  وسائل غیر شرعیة

 00 00  وسائل أخرى

 30 06  ال شيء

 % 100 20 المجموع

ر الوسائل    د أكث ى إذ یع یسجل الجدول أن المنوال ھو االتصال بسلطات أعل

دى ك ل ات الشخصیة بنسبة  %60استخداما في الضغط وذل ھ العالق ة، وتلی من العین

اع باإللحاح بنسبة من العینة، 45% م اإلقن د بنسبة%30ث ، %25، والضغط بالتھدی

، وأخیرا الوسائل غیر %15أما وسائل اإلعالم فھي من أقل الوسائل استخداما بنسبة

بة رعیة بنس رى%05الش ائل أخ ة وس ة المیدانی جل الدراس م تس ظ أن . ، ول والمالح

ل من الجمعیات محل الدراسة ال تقوم بأي محاولة لتحقیق م 30% ا تقاب طالبھا، وإنم

  .مماطلة السلطات بالسلبیة واالستسالم

ات، وعدم استغاللھا    دى الجمعی یمكن اعتبار أن عدم تنوع أسالیب الضغط ل

ر  ائل غی ض الوس الم أو بع ائل اإلع ل وس غط مث ي الض ة ف د فعال الیب ج ألس

ا ج رأة المشروعة، داللة على ضعف تقدیر ھذه الجمعیات إلمكانیاتھا وعدم امتالكھ

والشجاعة الكافیة للدفاع عن مصالح المواطنین ومواجھة مختلف العراقیل في سبیل 

بل إن المالحظ من خالل المقابلة والحوار مع رؤساء الجمعیات ھو االنھزامیة . ذلك

ي  بقة ف ار المس یطرة األفك را لس ك نظ ة، وذل لطات المحلی ة الس ل مواجھ بقة قب المس

ى الثقافة الشعبیة حول تسلط الدول ا، حت ب علیھ ا والتغل ة وتغولھا واستحالة مواجھتھ

لو كانت مجحفة وعلى خطأ جلي، سواء تمت ھذه المواجھة بطرق عشوائیة وملتویة 
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ة أو  زة الدول ة أجھ ات حق محاكم أو بالطرق القانونیة، مع أن القانون یخول للجمعی

  ).1(أي مؤسسة تضر بمصالح المواطن فیما یتعلق بمجال تخصص الجمعیة
  :الضبط-

ذ  ن لتنفی یر الحس ة الس من متابع كانھ یتض ي وس الح الح ى مص ھر عل إن الس

ة  مختلف المشاریع الحكومیة التي تقام في الحي، ولذلك فإنھ یفترض أن تقوم الجمعی

ى  لبا عل ؤثر س د ی دوث مشكل ق ال ح ي ح دخل ف اریع والت ذه المش از ھ ة إنج بمتابع

  .مصلحة الحي ومدى استفادتھ من ھذا المشروع

  .متابعة الجمعیة لسیر المشاریع الحكومیة المنجزة في أحیائھا): 10(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 70 14 نعم

 30 06 ال

 % 100 20 المجموع

ث أن    م حی وال ھو نع وم  %70یبین الجدول أن المن اء تق ات األحی من جمعی

منھا أن سجلت مشاكل  %45لبمتابعة إنجاز مختلف المشاریع في الحي، وقد سبق 

متعلقة عموما بسوء تنفیذ المقاولین للمشروع، ومن ثم حاولت التدخل لمواجھة وحل 

ة،  %25ھذا اإلشكال، بینما لم یسبق ل ات المتابع منھا تسجیل أي مشاكل رغم عملی

ا  دم  %30أم اص أو ع دم االختص ة ع ة بحج تم بالمتابع ا ال تھ ات فإنھ ن الجمعی م

  .جدوى ذلك

امھم    دم اھتم از، وع ي اإلنج اولین ف اریع وتالعب المق ذ السیئ للمش إن التنفی

ة ویعوق  ل المصلحة العام ك تعرق بإتقان العمل أو إنھائھ في اآلجال المحددة، كل ذل

ن  رة، أی ود كثی ة عق ة طیل ة المفرغ ذه الحلق ري ھ ع الجزائ ر المجتم د خب ة، وق التنمی

ودا طو زمن عق ا كانت المشاریع تأخذ من ال ا ویستفید منھ ل أن ینتھي إنجازھ ة قب یل

را  یرة نظ رة قص د فت ا بع اد إنجازھ ذ ویع رى تنف اریع أخ ت مش ا كان واطن، كم الم

د الطرق، إنجاز األرصفة،   لرداءتھا وسوء إنجازھا، واألمثلة على ذلك كثیرة كتعبی

                                                
  .31-90من قانون الجمعیات 16أنظر المادة ):  1
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ي  اریع الت ن المش ة،وغیرھا م ق العمومی حي، المراف رف الص اه أو الص وات المی قن

ة مفرغة من اإلنجاز وإعادة است ا حلق نزفت الكثیر من األموال والجھود إثر دخولھ

ة أو  قاإلنجاز بطر ردیئة غیر خاضعة إلى الرقابة الصارمة، سواء من طرف الدول

ات سیر اإلنجاز للمشاریع  %70ولھذا فإن متابعة . المجتمع المدني ذه الجمعی من ھ

ا یع ي أحیائھ را دالمنفذة ف د  ظاھرة صحیة وأم أتي بع ذي ی ضروریا، فالمشروع ال

ة  ب جمعی ن واج اولین، وم دي المق ین أی ال ب رك بإھم تحق أن یت ل ال یس اء طوی عن

ات  %30الحي تمثیل سكانھ في الرقابة على مكتسباتھم، وأن عدم اھتمام  من الجمعی

ا  ا وحقوقھ ا بالمسؤولیة، أو جھال بواجباتھ بممارسة ھذا الدور یمثل عدم شعور منھ

  .ن المجتمع المدنيكجزء م

  :االتصال بالسلطات المحلیة-
ا   ام المنوطة بالجمعی تمكن  تتعد االتصال بالسلطات المحلیة من المھ ك لل وذل

ل السكا ي المساھمة  نمن تبلیغ السلطات بانشغاالت السكان ومشاكل الحي، وتمثی ف

وجود في صنع القرار فیما یتعلق بأمور الحي، وغیر ذلك، ویوضح الجدول الموالي 

  :وأشكال االتصال بین الجمعیة والسلطات المحلیة

  

  

  

  

  

  .االتصال بین الجمعیات والسلطات المحلیة): 11(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 10 02 بشكل منتظم

 85 17 عند الحاجة

 50 10 عند االستدعاء

 05 01 لیس ھناك أي اتصال
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 % 100 20 المجموع

ظ أن    تظم،      %10نالح كل من ة بش لطات المحلی ل بالس ات تتص ن الجمعی م

ع،  %85و ذا التوزی ي ھ وال ف منھا تتصل بالسلطات المحلیة عند الحاجة، وھي المن

ل  تدعاؤھا وتمث تم اس دما ی ي تتصل بالسلطات عن ات الت بة الجمعی ا نس ، %50وتلیھ

  .من الجمعیات لیس لدیھا أي اتصال بالسلطات المحلیة %05والمالحظ أن 

دنا أن    ة وج ة المقابل ن الزاوی ات م ذه البیان ى ھ ا إل ن %15وإذا نظرن م

منھا ال تتصل بالسلطات المحلیة  %50الجمعیات ال تتصل بالسلطات عند الحاجة، و

ا، و ع السلطات  %90عندما تتلقى استدعاءا منھ وم باالتصال م ي ال تق ك الت ھي تل

ل فنسبة . ه الظروفالمحلیة بشكل دوري منظم وإنما بشكل عشوائي تحدد ى ك وعل

ل  95% ة وتمارس دور تمثی آخر بالسلطات المحلی من الجمعیات تتصل بشكل أو ب

  . السكان لدیھا ولو بشكل نسبي

ھ یمكن    ك ألن الي من االتصال وذل نمط المث یعتبر االتصال المنظم الدوري ال

ي، كم ع المحل ي المجتم ة ومستمرة عن األوضاع ف ا السلطات من أخذ صورة دقیق

ة التنسیق والتشاور  ة بغی ع السلطات المحلی ات م د العالق ات من توطی یمكن الجمعی

  .المستمر، وكذا االطالع على المستجدات بشكل منتظم ومفید

  
  
  
  :مساعدة الجمعیة السلطات المحلیة-
ي السلطات    ة ف ة الممثل اون الحكوم كما أن الجمعیات تحتاج إلى مساعدة وتع

ي یمكن أن تساعد المحلیة، فالعكس أیضا صح د من المجاالت الت اك العدی یح، وھن

  . الجمعیات من خاللھا السلطات المحلیة

  .طلب السلطات المحلیة المساعدة من الجمعیات): 12(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 40 08 حمالت تحسیسیة نعم
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 50 10 زیارات رسمیة

 35 07 انتخابات

 15 03  توزیع إعانات

 15 03  حملة تنظیف

 15 03  أخرى

 85 17 المجموع

 15 03 ال

 % 100 20 المجموع

م إذ أن    وال ھو نع من  %85من خالل الجدول الموضح أعاله نالحظ أن الن

ة،  ل السلطات المحلی ال من قب بعض األعم ام ب ا القی ب منھ الجمعیات قد سبق أن طل

ة میة بنس ارات رس یم زی ر بتنظ ق األم بة %50ویتعل یة بنس الت تحسیس یم حم ، تنظ

بة40% ات بنس یم االنتخاب ف %35، تنظ الت تنظی یم حم ات، وتنظ ع إعان ، توزی

ب بة%15بنس نفس النس رى ب ة أخ ور مختلف ا أن . ، وأم جل أیض ا نس ن  %15كم م

  .الجمعیات لم یسبق للسلطات أن طلبت منھا أیة مساعدة

ا م   بق لھ ي س ات الت بة الجمعی اع نس ن ارتف رغم م ى ال لطات عل اعدة الس س

المحلیة في أمور مختلفة إال أن نوع ھذه المساعدات ومحدودیتھا ینم عن سوء تقدیر 

ة  ل حلق اء تمث ات األحی إلمكانیات ھذه الجمعیات، ومحدودیة في استغاللھا؛ إن جمعی

ة  ي ، وإمكانی ل ح ي ك دھا ف م تواج ي بحك لطة، فھ ان والس ین الك ة ب ل حقیقی وص

ة معظم السكان بعضھم االتصال المباشر بین الجم ع سكان الحي، ومعرف عیة وجمی

ذه  ان ھ إن بإمك ي الصغیر، ف ع المحل ذا المجتم ي إطار ھ ة شخصیة ف بعض معرف ال

اء، سكانھا،  ذه األحی الجمعیات أن تمثل بنك معلومات دقیقة وحقیقیة حول ظروف ھ

ا  ا، وإمكانیاتھ ات یمكن استغال)خاصة البشریة(مشاكلھا، حاجیاتھ لھا ، وھي معلوم

ر، االنحراف،(في معالجة كثیر من المشاكل  ة، ...) السكن، البطالة، الفق ة وفعالی بدق

وھي كلھا أمور أكثر أھمیة وأولویة من تنظیم الزیارات الرسمیة أو بعض الحمالت 

د ي إطار واح ا ف ي تصب جمیع ور الت ن األم ا م ات وغیرھ یة أو االنتخاب  .التحسیس
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ع  وجدیر بالذكر أن ھناك ممثال عن ى توزی جمعیات األحیاء ضمن اللجنة القائمة عل

ر  ھادات الفق دیم ش ة بتق بحت مكلف ا أص ا أنھ ا، كم ة كلھ توى المدین ى مس كن عل الس

ي المستشفى أو من بعض المساعدات  للسكان وذلك لالستفادة من العالج المجاني ف

  .البسیطة

  :استشارة السلطات المحلیة للجمعیة-
األحیاء، والمعالجة المناسبة لمشاكلھا تستدعي  إن المعرفة الصحیحة بظروف  

ثلھم، ویوضح  ي تم اء الت ات األحی ك من خالل جمعی استشارة السلطات لسكانھا وذل

  :الجدول الموالي مدى وجود ھذه االستشارة حسب نتائج الدراسة المیدانیة

  .استشارة السلطات للجمعیة فیما یتعلق بالحي): 13(جدول رقم

ة    لطات المحلی دو أن الس ع ، فیب ذا التوزی ي ھ وال ف نعم المن ة ب ل اإلجاب تمث

منھا لم یسبق أن طلب  %35من جمعیات المكونة لعینة البحث، بینما  %65تستشیر 

  .منھم أي رأي أو استشارة

ا   ي سبق استش ات الت ى نسبة مع أن نسبة الجمعی ا تبق ر إال أنھ رتھا ھي األكب

ادرة  ات جدیرة باالستشارة، وق ل الجمعی محدودة بالنظر إلى ما ینبغي أن یكون، فك

ة  ات المحلی ذه المجتمع ع ھ تھا لواق الل معایش ن خ اءة م ار بن رح آراء وأفك ى ط عل

 وقد أكد عدد من المبحوثین أن ھذه االستشارة في حد ذاتھا ال. واحتكاكھا المستمر بھ

تعني الكثیر؛ إذ ال تؤخذ آراؤھم المجددة والداعیة إلى التغییر بعین االعتبار، بل إنھا 

ر من  د كثی ا أك ة، كم ي السلطات المحلی محل استھزاء وسخریة من قبل بعض ممثل

رؤساء الجمعیات غیر المعنیین باالستشارة أن إقصاءھم من حضور  االجتماعات 

إن استشارة شخص دون آخر . ائھم المعارضةوالحوار مع السلطات كان نتیجة آلر

ھ  د ذات ي ح دأ ف ام بالمب دم االھتم ي ع ورى(یعن دأ الش اور ) مب رد تش و مج ا ھ وإنم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 65 13 نعم

 35 07 ال

 % 100 20 المجموع
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ارف  وع اآلراء والمع ن تن تفادة م ى االس د ال إل اندة والتأیی ى المس دف إل وائي تھ عش

رار الصائب والمناسب ة الحي . للوصول إلى صنع الق یس جمعی ل استشارة رئ تمث

 ینوب عن استشارة جمیع سكانھ وھو حق من حقوقھم، وأمر ضروري لتحقیق بدیال

  .الدیمقراطیة التي تدعیھا السلطة

  :المساھمة في اتخاذ القرار-
و    اء ھ كان األحی ك س ي ذل ة ف رار ممثل اذ الق ي اتخ ات ف اھمة الجمعی إن مس

ھ، ویوضح الجدول ر مصیره من خالل ممثلی ي تقری  تجسید لسیادة الشعب وحقھ ف

ك حسب  ي، وذل ى المستوى المحل رار عل اذ الق ي اتخ ات ف اھمة الجمعی والي مس الم

  :نتائج الدراسة المیدانیة

  

  

  

  

  .مساھمة الجمعیة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي): 14(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 40 08 نعم

 35 07 ال

 25 05 نوعا ما

 % 100 20 المجموع

ا %40ظ أننالح رار، أم  %25من الجمعیات ترى أنھا مساھمة في اتخاذ الق

كلیة  اھمتھا ش إن مس ا ف ائھا–منھ ر رؤس ب تعبی د  -حس ة، ویؤك ت ذات أھمی ولیس

  .من الجمعیات أنھا ال تساھم بأي شكل من األشكال في صنع القرار %35رؤساء 

ب نفس النس ابق، ف دول الس ر بالج كل كبی دول بش ذا الج ائج ھ رتبط نت ن ت ة م

ة ) %35(الجمعیات التي ال یتم استشارتھا ة العین ا بقی رار، أم ي اتخاذ الق ال تساھم ف

ارتھا إال أن ) 65%( رغم استش ین  %40ف ذ بع ا تؤخ رى أ ن آراءھ ط ت ا فق منھ



 -137-

ھ  %35االعتبار، أما  ى ل د أن استشارتھا مجرد إجراء شكلي ال معن منھا فھي تؤك

ي شملتھا الدراسة والمال. على مستوى عملیة اتخاذ القرار ة الت ات المثقف حظ أن الفئ

ى دعم  دفعنا إل ا ی رار، وھو م ھي التي تعتبر أنھا غیر مساھمة في صنع واتخاذ الق

ة (فكرة أن السلطات ال تستشیر الجمعیات التي قد تعارضھا  باعتبار أن الفئات المثقف

الي مدركة لحقوقھا وإمكانیاتھا وكذلك لمجریات األمور وأسالیب اتخاذ ا رار، وبالت لق

ر ن التغیی ث ع ة و البح ارس دور المعارض ا تم ا م ا غالب اد )فإنھ ھل انقی ا یس ، وإنم

  ).1(التنظیمات التي ال تملك مؤھالت ثقافیة عالیة

دیات  ن أبج ة ع ورة زائف ي ص ة تعط ة االنتقائی ذه الممارس لطة بھ إن الس

ي الممارسة الدیمقراطیة، والتي تغطي الوجھ الحقیقي للسلطة المت ردة ف سلطة والمنف

  .اتخاذ القرار

  

  :المساھمة في تحسین أوضاع الحي-
ا    د تقییم ي یع اع الح ر أوض ي تغیی ة ف اھمة الجمعی دى مس ن م ؤال ع إن الس

لمدى تحقیقھا ألھدافھا ومدى نجاعتھا كأسلوب للتنمیة في ظل الظروف التي توفرھا 

ع ة المجتم ذا ثقاف ة، وك ات الحكوم ة وممارس وانین الدول ات و. ق ت إجاب د كان ق

  :المبحوثین كما یوضحھا الجدول الموالي

  .المساھمة في تغییر أوضاع الحي): 15(جدول رقم

 حسب السكان الجمعیات ءحسب رؤسا اإلجابات

ب   التكرارات النس

 المئویة

ب   التكرارات النس

 المئویة

 24 24 35 07 نعم

 00 00 45 09 نوعا ما 

 76 76 20 04 ال 

                                                
ا أن مؤشر الثقافة ال یعني بالضرورة المستوى التعلیمي، إذ أثبتت المالحظة أن ھناك رؤساء ذوي مستوى تعلیمي بسیط نؤكد ھن): 1(

  .وثقافة عالیة
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  %100 100 % 100 20 المجموع

دة  %35یسجل الجدول أن    رات عدی من الجمعیات قد استطاعت إحداث تغیی

ا  -حسب تصریحات رؤسائھا–وھامة  ا، بینم ي أحیائھ رى رؤساؤھا  %45ف ا ی منھ

ا  ل ، أم دھا ھو شيء قلی رة تواج ازه خالل فت ا استطاعت إنج ذه  %20أن م ن ھ م

ذكر عل رات تستحق ال ق تغیی م تحق ا ل ات فإنھ ین أن . ى مستوى الحيالجمعی ي ح ف

ك  ة ال، وذل و اإلجاب كان ھ ع آراء الس ي توزی وال ف ا إذ أن المن ا مختلف كان رأی للس

  .من العینة یرون أن الجمعیة قد ساھمت في التغییر% 24، بینما %76بنسبة

ى % 35و 24یمكن اعتبار مابین   د ساھمت بشكل مرض إل ات ق من الجمعی

ا ب ا، بینم ة أحیائھ ینحد ما في تنمی ا ب راوح م ي تت ات الت ة الجمعی إن  %67و 65قی ف

ر  -بدرجات متفاوتة–نتائجھا ھي غیر مرضیة  ى ألكث سواء ا بالنسبة للسكان أو حت

وال وجود % 20من دیم األفضل ل من رؤساء الجمعیات، باعتبار أنھ كان بإمكانھا تق

  ).سیتم الحدیث عنھا في الفصل األخیر(عراقیل عدیدة 

  :النتیجة
الل الدراسة المیدانیة أن لدى جمعیات األحیاء طاقات كامنة جد یتضح من خ

ة  الل إمكانی ن خ ك م ة وذل ة المحلی ي التنمی ادة ف اھمة الج ن المس ا م ة تمكنھ ھام

والمؤسسات الحكومیة  تالمساھمة في حل مشاكل األحیاء بالتنسیق مع مختلف الھیئا

جمعیات األحیاء قد تمكنت  وغیر الحكومیة المعنیة، وقد سجلت الدراسة المیدانیة أن

الجھود  ا ب ن الصعب حلھ ان م ي ك ة الت ة والحساس اكل الھام ن المش من حل عدد م

ة  از المدین اء بغ د   األحی ال تزوی بیل المث ى س ا عل ة، ومنھ لطات المحلی ة للس الفردی

بالتنسیق مع السلطات المحلیة، حل بعض مشاكل الكھرباء ونقص الماء وغیرھا من 

ا المشاكل والحاجا ت التي اجتھدت ھذه الجمعیات للحصول علیھا، ووفقت إلى حد م

  .في ذلك

غیر أن النشاط المستمر لجمعیات األحیاء محدود على العموم إذ أنھ ینحصر  

ر  ة غی ور ظرفی كان، وھي أم تقبال شكاوى الس ة أو اس اكل الطارئ ة المش ي متابع ف
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ام جل اھتم االت س ي أحسن الح ة، وف تمرة أو منتظم ن ج%10مس اء م ات األحی معی

  .المدروسة بشكل مستمر بنظافة الحي

ر   ة وغی ت قلیل ث كان باتیة حی اطات المناس توى النش ى مس ال عل ذلك الح وك

ة  اعدات البلدی ع مس ى توزی ي عل كل أساس اطھا بش اد نش ب اعتم ى جان تمرة، إل مس

ط  ات تنش ذه الجمعی ل ھ ث أن ج ة، حی ر الحكومی ة وغی ات الحكومی ف الھیئ ومختل

ات المستھدفة، وتتوقف عن النشاط بتوقف بوجود الصد قات التي توزعھا على الفئ

كالھالل (ھذه المساعدات، ورغم بعض محاوالت التنسیق مع منظمات غیر حكومیة 

في ) األحمر الجزائري وبعض المؤسسات الخیریة، والجمعیات االجتماعیة والثقافیة

م دودة، ول د مح ة ج ودا فردی ت جھ ا بقی ال إال إنھ ذا المج ة  ھ د جمعوی خ لتقالی ترس

  .منتظمة

ات من  ذه الجمعی أما فیما یتعلق بحمالت التوعیة فتعد مجاال ھاما لم تتمكن ھ

ع أن  ات % 75االستفادة منھ، وم ام بعملی ا القی د سبق لھ ات المدروسة ق من الجمعی

بة  ال بنس اكل األطف ة أو مش ى النظاف ا عل ي مواضیع متنوعة تمحور أغلبھ ة ف توعی

ر أن ن25% ال، ،غی الیب االتص عف أس ك لبساطة وض یة وذل ن مرض م تك ا ل تائجھ

  .وكذا لغیاب سلطة الردع لدى الجمعیة

اء  ات األحی دى جمعی ة ل ات الكامن ن الطاق ة أیضا م الت التطوعی د الحم وتع

من % 80حیث لم تتمكن من التحكم فیھا بالرغم من تجربة ھذه الحمالت من طرف 

ت دون نجاح الجمعیات إال أن أسالیب اإلعالم ال ات حال % 15تي تستخدمھا الجمعی

ي  ة إذ تقتصر ف ذه الحمالت التطوعی وع نشاطات ھ ا تسجل أیضا عدم تن منھا، كم

  .إلى جانب أنھا قلیلة وغیر مستمرة أیضا. الغالب على التنظیف

و أیضا محدود  ر مستمر فھ ا وغی ھ ظرفی إن نشاط الجمعیات إلى جانب كون

ى ضمن مجاالت كالسیكیة ضیقة عل ات إل ذه الجمعی داف ھ رغم من اتساع أھ ى ال

وغیرھا،  إال ...مختلف المجاالت االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة، البیئیة، الترفیھیة

  .أنھا في الواقع تتمحور حول الجوانب الخیریة أو متابعة الھیاكل القاعدیة
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وعة وھو من الوسائل المشر-أما فیما یتعلق بالضغط على السلطات المحلیة 

فإن جمعیات األحیاء لیست جماعات ضغط قویة؛ إذ تكتفي  -لتحقیق مصالح المجتمع

دى نسبة ك ل من % 60باالتصال بالسلطات األعلى في محاولة تحقیق مصالحھا وذل

من الجمعیات ال % 30منھا، وھناك % 45الجمعیات، وتستخدم العالقات الشخصیة 

  .أي شيء للدفاع عن مصالحھا لتفع

ابعة سیر المشاریع الحكومیة في الحي أیضا من األدوار المنوطة كما تعد مت

ر أن    از، غی یر اإلنج ى س رأ عل ي تط اكل الت ل المش دخل لح ات، والت ذه الجمعی بھ

  .ال تھتم بذلك% 30من ھذه الجمعیات فقط تھتم بمتابعة ھذه المشاریع، بینما % 70

ع السلطات ات م ذه الجمعی ة  وتجدر اإلشارة إلى أن عالقات ھ ة ظرفی المحلی

توى  ى المس رار عل نع الق ي ص ا ف ات فعلی ذه الجمعی اھم ھ ة، وال تس ر منتظم وغی

المحلي إال شكلیا فقط؛ حیث أن االتصال والتنسیق واالستشارة وحتى مجرد حضور 

االجتماعات ھو عملیة انتقائیة تخضع لخلفیات سیاسیة، إذ تھمش السلطات كل من 

  . إال مع الذین تغیب لدیھم نزعة المعارضةیمثل دور المعارض، وال تتعاون 

تفاد ن اس ا ع د  ةأم و ج ا فھ اد علیھ ات واالعتم ن الجمعی ة م لطات المحلی الس

ارات رسمیة،       أو  محدود، ویتمحور عموما حول أغراض سیاسیة كالتنظیم لزی

  .النتخابات، أو بعض العملیات التحسیسیة

ھودھم قد أدت إلى تحسین ورغم أن ج-وعموما یرى رؤساء الجمعیات أنھم 

ا % 65إال أن  -%80بعض األوضاع في أحیائھم بنسبة ى م ر راضین عل نھم غی م

 .حققوه، إذ كان بإمكانھم تحقیق المزید لوال وجود العدید من العراقیل

 
 


