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 *اإلىداء*
 إلى من قال فيهما "اهلل" عز وجل.

 (.72"وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" صدق اهلل العظيم.   )سورة اإلسراء اآلية:
 وأمي" حفظهما اهلل وأطال في عمرىما وبارك في ذريتهما"أبي 

 لكم مني كل التقدير واالحترام والعرفان.
 إلى روح شقيقتي الغالية "حسينة".

 تغمدىا اهلل برحمتو الواسعة وأسكنها فسيح جنانو وإليك أدعوا:
َمْرِضيًَّة، فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي،  "يَا أَيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيةً 

 (.01-72َواْدُخِلي َجنَِّتي" صدق اهلل العظيم   سورة الفجر اآليات 
 إلى إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر:
 عيشور". سعيد قدوتي في درب العلم شقيقتي وأستاذتي  "نادية

 لك مني كل التقدير واالحترام والعرفان.
 إلى براعم العائلة

 "، أمين، أنس، عزة اإلسالم، دعاء"تقوى اهلل
 راجين من اهلل أن نكون لهم القدوة الحسنة لسلك نفس الدرب "العلم"

 إلى صديقتي الغالية "مريم سفاري".
 

 

 

 كنزة عيشور 

 



 
 

 شكر وتقدير:
 الحمد والشكر كلو هلل عز وجل على نعمة التوفيق التي ال تعد وال تحصى

 الخلق "محمد" وعلى آلو وصحبو أجمعينوصلى اهلل وسلم وبارك على سيد  
 ومن تبعو إلى يوم الدين.

 تحية شكر وتقدير
 إلى المشرف األستاذ الدكتور: "مالك شعباني"

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر  
 ف لك مني جزيل الشكر و العرف ان  على دعمو وتوجييو طيلة فترة إنجاز البحث

  تحية شكر وتقدير خاص
 عيشور.  سعيد  ديةإلى األستاذة الدكتورة: نا

 -2سطيف–جامعة محمد لمين دباغين  
 .ف لك مني جزيل الشكر و العرف ان  على كرم نصائحيا وتوجيياتيا العلمية القيمة طيلة فترة إنجاز البحث

 
 تحية شكر وتقدير

 بسكرة.–*جامعة محمد خيضر       *األستاذ الدكتور: األزىر العقبي              
 األردن.–* جامعة الشرق األوسط        *األستاذ الدكتور: عزت حجاب                

 .-الق اىرة–*األستاذ الدكتور: عبد الوىاب جوده الحايس    * جامعة عين الشمس  
 -برج بوعريريج–*جامعة محمد البشير اإلبراىيمي                 *الدكتور: ميدي عوارم                       

 بسكرة.–*جامعة محمد خيضر             لدكتورة: وسيلة بن عامر               *ا
 بسكرة.–*جامعة محمد خيضر         * الدكتورة: عبيدة صبطي                   

 من مختلف الجامعات.*          * األساتذة: المحكمين                       
 *بمدينة سطيف.         * المسؤولين والمؤطرين عن الجمعيات    

 * ممثل اليونسيف بالجزائر.         * السيد: مارك لوسيو                        
 * ممثل اليونسيف بالجزائر.       * السيدة: سليمة سواكري                    

 
 لكم مني جميعا  

 خالص الشكر و التقدير و العرف ان جزاكم اهلل عني خير الجزاء
 
 

 عيشوركنزة  
 



 
 

 هرس المحتوياتف
 الصفحة المحتكيات الرقـ

  اإلىداء   

  الشكر  

  المحتكياتفيرس  

  فيرس األشكاؿ 
   فيرس الجداكؿ 
 ج-أ مقدمة  

  اإلطار النظرم 
 89-03 الفصؿ األكؿ : مكضكع الدراسة  
 03 تمييد 

 04  إشكالية الدراسة  01
 8 فرضيات الدراسة كمؤشراتيا   02
 10 أىمية الدراسة العممية 03
 11 أسباب اختيار الدراسة 04
 12 أىداؼ الدراسة 05
 13 تحديد مفاىيـ الدراسة األساسية 06
 13 المجتمع المدني أ

 18 الجمعية  ب
 23 المكاطنة ج

 29  النظرية لمدراسة ات المقارب  07
 29 إسالمي منظكر مف المكاطنة أ

 34                       البنائية الكظيفية ب
 38 العقد االجتماعي ج

 41  : تقييـ ك تكظيؼالدراسات السابقة 08
 89   الفصؿ خالصة 

 128-91 .. فكريا تاريخيا، المدني ممجتمعالتاريخي ل تطكرال مسار: الثاني الفصؿ  



 
 

 91 تمييد  
 92 نشأة ك تطكر مفيـك المجتمع المدني  01
 92 التطكر التاريخي لمفيـك المجتمع المدني في الفكر الغربي أكال
 99 التطكر التاريخي لمفيـك المجتمع المدني في الفكر العربي ثانيا
 99 المجتمع المدني في اإلسالـ أ 
 102 المجتمع المدني في الكطف العربي ب

 106 المجتمع المدني في الجزائر   ثالثا
 110 المجتمع المدني: األىمية، الخصائص، الكظائؼ 02
 110 أىمية كدكر المجتمع المدني   أكال

 110 أىمية المجتمع المدني   أ
 112 أدكار المجتمع المدني  ب

 113 خصائص المجتمع المدني  ثانيا
 116 كظائؼ كأىداؼ المجتمع المدني ثالثا
 118 كسائؿ تدعيـ المجتمع المدني  رابعا
 120  : األنكاع ك الكظائؼ ك أدكارىا في نشر ثقافة المكاطنةمؤسسات المجتمع المدني 03
 120 أنكاع مؤسسات المجتمع المدني  أكال
 120 حزاب السياسيةاأل أ

 123 المينيةك النقابات العمالية  ب
 123 الجمعيات المدنية ج

 124 كأدكار مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة المكاطنةكظائؼ  ثانيا
 128  الفصؿ خالصة 
 178-130 الممارسة بيف الفكر ك الفصؿ الثالث: المكاطنة  
 130 تمييد 

 131 التطكر التاريخي لممكاطنة  01
 131 مفيـك المكاطنة في العصكر القديمة  أكال
 133 قرب العرب ك المسمميف األكائؿ في مفيـك المكاطنة  ثانيا
 142 إعادة اكتشاؼ مبدأ المكاطنة في أكركبا ثالثا
 145 المكاطنة في الجزائر  رابعا



 
 

 149 المكاثيؽ الدكلية المنظمة لممكاطنة في المجتمع المدني  02
 150 اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف أ

 152 العيداف الدكلياف الخاصاف بحقكؽ اإلنساف  ب
 153 اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية  ج
 154 اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف المدنية ك السياسية  د

 157 أبعاد المكاطنة ك شركط مراعاتيا  03
 157 أبعاد المكاطنة  أكال
 160 تياامراعشركط  ثانيا
 161 مككنات المكاطنة ك مجاالت الممارسة 04
 161 مككنات المكاطنة  أكال

 164 مجاالت المكاطنة  ثانيا
 166 المكاطنة ك فمسفة المجتمع المدني  05
 170 المكاطنة ك الشراكة المجتمعية   06
 172 في معنى المشاركة السياسية  أكال
 173 عناصر الشراكة المجتمعية  ثانيا
 178 خالصة الفصؿ  
الفصؿ الرابع: الجمعيات ك دكرىا في بناء المجتمع المدني ك تكريس المكاطنة  

 في الجزائر 
180-205 

 180 تمييد  
 181 تاريخ الحركة الجمعكية في الجزائر  01
 181 في المرحمة الكمكنيالية  أكال
 183 1971ػ  1962مرحمة  ثانيا
 184  1980ػ  1971مرحمة  ثالثا
 185  1990ػ  1980مرحمة  رابعا

 186 إلى اآلف 1990مرحمة  خامسا

 189 اإلطار التشريعي لجمعيات المجتمع المدني في الجزائر  02
 189 القكانيف المنظمة لمتنظيمات الجمعكية في الجزائر   أكال
 190  15ػ  87الجمعيات في ظؿ القانكف رقـ  ثانيا



 
 

 191 (31ػ  90شركط ك إجراءات تأسيس الجمعيات بعد التعددية السياسية قانكف) ثالثا
 194 06ػ  12تأسيس الجمعيات في ظؿ القانكف  رابعا

 196 الييكؿ التنظيمي لمجمعيات في الجزائر  خامسا
 198 الحركة الجمعكية الكظائؼ ك االىداؼ 03
 199 العربي ) الجزائر (أدكار الحركة الجمعكية في العالـ  04
 201 معكقات العمؿ الجمعكم في العالـ العربي ) الجزائر ( 05
 202 معكقات خارجية  أكال 
 203 معكقات داخمية  ثانيا
 205 خالصة الفصؿ  

  اإلطار الميداني    
 220-208 الفصؿ الخامس: اإلجراءات المنيجية لمدراسة     
 208 تمييد  

 209 مجاالت الدراسة الميدانية  01
 209 المجاؿ المكاني ) الجغرافي ( أكال
 211 المجاؿ البشرم  ثانيا
 211 المجاؿ الزمني  ثالثا
 212 ك كيفية اختيارىاعينة الدراسة: نكعيا  02
 212 نكع العينة المعتمدة في الدراسة  أكال
 213  ك كيفية اختيارىاالعينة  ثانيا
 214 سمات كخصائص العينة  ثالثا
 214 منيج الدراسة  03
 216 األدكات المنيجية المعتمدة في الدراسة  04
 216 أداة المالحظة  أ

 216 المقابمة أداة  ب
 217 االستمارة أداة  ج

 218 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  05
جداكؿ التكرارات اإلحصائية كالنسب المئكية باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية  أ

 spssلمعمـك االجتماعية 
218 

 218 أسمكب التحميمي الكمي الكيفي كالتفسير لنتائج الدراسة  ب



 
 

 219 مصادر جمع البيانات 06
 220 الفصؿخالصة  
 222 الميدانية  لمبيانات كمية ككيفية -الفصؿ السادس: المعالجة السكسيك  
 222 تمييد 

 223 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة المالحظةػ 01
 228 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة المقابمةػ 02
 232 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة االستمارةػ 03
اثيا عرض كمناقشة كتفسير النتائج الجزئية في ضكء تساؤالت الدراسة كتر  04

 النظرية لمدراسة المقارباتالنظرم كالدراسات السابقة ك 
274 

 281 النتائج العامة   05
 283  الفصؿ خالصة 
 285 خاتمة  

 285 خاتمة  01
 287 التكصيات كاالقتراحات  02

 288 قائمة المصادر كالمراجع   03
 303 المالحؽ  

 303 داة المالحظة آفيرس جدكؿ  01
 303 فيرس جدكؿ كدليؿ أداة المقابمة  02
 305 االستمارة  آداة دليؿ 03
 314 المحكميفقائمة فيرس جدكؿ  04
 315 الكثائؽ كالمنشكرات 05

 
 



 
 

 فيرس األشكاؿ:

 الصفحة عنكاف الشكؿ الرقـ

 07 شكؿ تكضيحي لتساؤالت الدراسة  01

 09 يبيف فرضيات الدراسة   02

 12 يبرز اليدؼ الرئيسي كاألىداؼ الفرعية لمدراسة الحالية  03

 19 يبيف تعريؼ الجمعية 04

 Aviner 96ؿ حسب جالحياة الركحية عند ىي إنقساـ  يبرز 05

 115 يبر خصائص كصفات المجتمع المدني 06

 139 يبيف الحقكؽ في الثقافة العربية اإلسالمية  07

 152  بحقكؽ اإلنسافاف الخاص افالدكلي العيدافكأسس يبرز المخطط العاـ لميالد  08

 156 مراحؿ مسيرة حقكؽ اإلنساف يبرز 09

 175 الديمقراطي الحديث النظاـ بنيةليكضح الييكؿ العاـ   10

 176 يكضح مكضع المنظمات المدنية في كياف المجتمع 11

 177 السياسي كالمجتمع المدني المجتمع بيف التفاعؿ بنية يكضح 12

 01/2012/ 12المؤرخ في  06/ 12يكضح الييكؿ التنظيمي حسب القانكف رقـ  13

 المتعمؽ بالجمعيات 

197 

 

  



 
 

 فيرس الجداكؿ :

 الصفحة عنكاف الجدكؿ الرقـ
 32 يكضح حقكؽ ككاجبات المكاطف مف منظكر إسالمي 1
 85 يكضح تقييـ الدراسات السابقة 2
 87 يكضح تكظيؼ الدراسات السابقة 3
 100 يكضح التطكر التاريخي لممجتمع المدني في اإلسالـ 4
 121 حزاب السياسيةلأليكضح ارتباط األبعاد الثالثة الثمانية مفاىيـ  5
 150 القيمة القانكنية الدكلية لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنسافك مضمكف ال يكضح 6
 153 ك االجتماعية يكضح مضمكف اإلتفاقية الخاصة بحقكؽ اإلنساف االقتصادية 7
 154 السياسية ك المدنية اإلنساف بحقكؽ الخاصة اإلتفاقية مضمكف يكضح 8
 164 يكضح مجاالت ممارسة المكاطنة 9
 183 1962ػ 1900يكضج نكعية ك طبيعة التنظيمات مف  10
 192 يكضح تصنيؼ الجمعيات ذات الطابع الكطني حسب الفئات 11
 193 (1994المحمية المعتمدة ) قائمة سنة يكضح عدد الجمعيات  12
يكضح النسب المئكية لتكزيع مصادر التمكيؿ في منظمات المجتمع المدني  13

 في العالـ
202 

 210 المتكاجدة بمدينة سطيؼ يكضح الجمعيات المعتمدة في الدراسة الحالية 14
 214 التعميمي  يكضح تكزيع أفراد العينة حسب متغير : الجنس، السف، المستكل  15
–المعنية بالدراسة  يكضح المالحظة الخاصة بالزيارة الميدانية لمجمعيات 16

  -بمدينة سطيؼ 
223 

المسؤكليف عف ك يكضح المقابالت المعتمدة بالدراسة الحالية مع المؤطريف  17
 جمعيات المدني في المجتمع المحمي السطايفي 

228 

 232 حسب متغير الجنسيكضح تكزيع أفراد عينة البحث  18
 234 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير السف 19
 236 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المستكل التعميمي 20
 237 المينة –يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير النشاط  21
 238 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة المدينة 22
 240 يكضح تكزيع عينة البحث حسب متغير سنة تأسيس الجمعية 23



 
 

 242 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير طابع الجمعية 24
 243 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير مدة االنخراط في الجمعية 25
 245 يكضح دكافع التأسيس أك العضكية في مجاؿ العمؿ الجمعكم 26
 247 معنى كدالالت العمؿ الجمعكم يكضح 27
 248 كثرىا ممارسةأيكضح أبرز كأىـ فضاءات العمؿ الجمعكم ك  28
 250 يكضح أكثر الفئات االجتماعية حاجة لدكر الجمعيات 29
 252 يكضح العمؿ الجمعكم األىمي كتجسيده لممشاركة االجتماعية في المجتمع 30
المجتمعية يعٌد ضركرة تتطمبيا مبادئ يكضح تكسيع دكائر المشاركة  31

 المكاطنة
253 

 254 يكضح مصادر تمكيؿ الجمعيات 32
 256 يكضح ممارسة مصدر التمكيؿ سمطة قانكنية كمراقب كمحاسب كمعاقب 33
 257 اتأىداؼ الجمعي كافية لتحقيؽ كتغطيةاليكضح الميزانية المالية  34
 258 ياتعمؿ الجمعيكضح الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية  35
 259 ارتفاع عدد الجمعيات محميا ككطنيا إلى يكضح األسباب المؤدية  36
يكضح معنى مفيكـ المكاطنة في مخياؿ المكاطف في المجتمع المحمي  37

 السطايفي كفي المجتمع الجزائرم ككؿ.
261 

يكضح الجمعيات التي تتخذ مف المجاالت االجتماعية كالثقافية كالدينة  38
 كفضاءات لتكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع المحمي السطايفي

262 

 263 يكضح تصكر مفيـك المكاطنة  39
يكضح عمؿ الجمعيات عمى تعزيز قدرات كميارات التكيؼ كاالندماج  40

 االجتماعي ألفراد المجتمع المحمي السطايفي بكفاءة عالية.
264 

 266 يكضح الكسائؿ كاألساليب المعتمدة لنشاط الجمعيات  41
 268 يكضح أىـ الفضاءات المناسبة لتنظيـ نشاطات الجمعيات  42
 270 يكضح المكقع اإللكتركني لمجمعيات 43
 271 مع جيكد الجمعيات كسندا ليما  يكضح أكثر الفئات تعاكنا 44
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 مقدمة 

، أحد      ىـ المقكمات التي تقكـ عمييا المجتمعات الحديثة، كلعؿ أيشكؿ المجتمع المدني في عالـ اليـك
تتجمى أكثر في ظؿ التحكالت االقتصادية كاالجتماعية، الثقافية كالسياسية، حيث تزايدت حاجات أىميتو 

اإلنساف كأصبح مف الصعكبة أف يحقؽ إشباعيا، األمر الذم دفع بو إلى انتياج مسالؾ عديدة تضاربت 
الضالؿ، الحؽ اإلنساف يعيش في عالـ يسكده التدافع بيف الخير كالشر، الرشاد ك  فييا المصالح كأصبح

 كالباطؿ، الصالح كالفساد، العدؿ كالظمـ ...إلخ.
مف ىذا المنطمؽ أصبح المجتمع المدني يحظى بمكانة أساسية في البحكث العممية كبخاصة في     

مجاؿ عمـ االجتماع، باعتباره أنو الفضاء العممي الذم يحمؿ كيفسر مختمؼ الظكاىر المرتبط بتفاعؿ 
تعداه إلى جممة الطركحات االقتصادية كالسياسية، الثقافية كالدينية، فالمتتبع لنشأة  اإلنساف مع بيئتو، بؿ

كتطكر مفيكـ المجتمع المدني يتأكد لديو أف ىذا المفيكـ يحمؿ عمقا تاريخيا يعكد بنا إلى صدر اإلسالـ 
صنيع، حيث اعتبر البديؿ كركبا نتيجة الثكرة البرجكازية كالتأثـ الفمسفة اليكنانية، فالتطكرات التي شيدتيا 

 لسمطة الدكلة.
فالمجتمع المدني بكصفو كيانا اجتماعيا جمعكيا أفرزتو التحكالت العميقة التي مست مختمؼ مناحي     

الحياة البشرية، حيث يرتبط مفيكمو بمتغيرات تشكؿ ىي األخرل مفاىيـ فرعية كذات صمة أىميا نذكر 
ع المدني، كمظير سياسي مف مظاىر الفعؿ الحضارم في تشييد المكاطنة باعتبارىا سمككا يميز المجتم

السمك اإلنساني، فاألفراد داخؿ المجتمع إنما يعكسكف كضعية التفاعؿ الدائـ كالذم يزداد تعقيده يكما بعد 
، حيث يتخذ ىذا التفاعؿ صكرا كأشكاال مختمفة تمثؿ العالقات االجتماعية بيف األفراد في أنماط معينة  يـك

مؾ األشكاؿ، كالتي يطمؽ عمييا مصطمح العمميات االجتماعية، كىذا كمو في ظؿ منظكمة الفكاعؿ بعض ت
الثالث ) المجتمع المدني، الدكلة، القطاع الخاص(، كالتي تنشط في ديناميكية لتحقيؽ غاية الرفاه 

                 قاباتالبشرم، باإلضافة إلى ىذه الديناميكية فإف المجتمع المدني يتككف مف: الجمعيات، الن
العمالية، المنظمات غير الحككمية ...إلخ، كالتي ينشط فييا األفراد بطريقة تطكعية في إطار تنظيمي 

 كقانكني.
كالجزائر ليست بمعزؿ عف مختمؼ التغيرات كالتطكرات الحاصمة في الساحة العالمية، فيي كذلؾ       

مجاالت المجتمع، إال أف بركز جمعيات المجتمع المدني شيدت جممة مف التغيرات التي مست مختمؼ 
نينيات، أيف شيد المجتمع الجزائرم بداية مرحمة جديدة مف صيركرتو، فقد كاف لالنفتاح اكاف منذ عقد الثم

السياسي كاالقتصادم دكر في ذلؾ، فبدأت تتشكؿ جمعيات المجتمع المدني في إطار الكضع المتأـز 
ة، كذلؾ مف منطمؽ أنيا تعتبر الجسر الرابط بيف السمطة كأفراد المجتمع قصد لمجزائر خالؿ ىذه الفتر 

إيجاد سبؿ لتمبية مختمؼ الحاجات كمعالجة المشاكؿ التي يعاني منيا المكاطف الجزائرم، كذلؾ في إطار 
              منظـ مف جية، كمف أخرل إف العمؿ الجمعكم في الجزائر تأثر بالظركؼ المحيطة التي نشأ في
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ظميا، األمر الذم أثر كثيرا عمى تشكؿ ثقافة عمؿ جمعكم في إطار المجتمع المدني يككف فعاال كىادفا 
 في تحقيؽ الغايات المرجكة منو.

في اإلطار نفسو، كجدت جمعيات المجتمع المدني نفسيا أماـ تحديات كثيرة التي تراكمت نتيجة    
المنتيجة مف قبؿ، كلعؿ مف بيف ىذه التحديات نجد ضركرة  لفشؿ مختمؼ السياسات االجتماعية كالتنمكية

تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم الذم أصبح يعاني مف عدة مشاكؿ مرتبطة بفمسفة المكاطنة 
 نييار سمـ القيـ، أزمة ىكية ...إلخ.المشاكؿ عمى سبيؿ المثاؿ نذكر: ا كمف بيف ىذه

  دكر جمعيات المجتمع المدني في تكريس مبادئ مف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة المكسكمة بػ " 
لتعالج كفؽ منظكر سكسيكلكجي دكر بعض جمعيات المجتمع المكاطنة في المجتمع المحمي السطايفي" 

 ىذهاشتممت كقد المدني المتكاجدة في مدينة سطيؼ كميداف ليذه الدراسة في تكريس مبادئ المكاطنة، 
 الدراسة عمى إطاريف:

 تي:أربعة فصكؿ كاآل أكال: االطار النظرم تضمف
مكضػػكع الدراسػػة كحيػػث تػػـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ تنػػاكؿ اشػػكالية الدراسػػة كصػػياغتيا ك فرضػػيات  :كؿالفصػػؿ األ 

             ىميػػػػػة الدراسػػػػة كأىػػػػػدافيا، ثػػػػـ تػػػػػـ تحديػػػػد مفػػػػػاىيـ الدراسػػػػػة أسػػػػباب اختيػػػػػار الدراسػػػػة، أالدراسػػػػة كمؤشػػػػػرتيا، 
 خير الدراسات السابقة صكؿ النظرية لمدراسة كفي األكاأل

               : مسػػػار التطػػػكر المجتمػػػػع المػػػدني تاريخيػػػا، فكريػػػػا: فػػػي ىػػػدا الفصػػػػؿ تػػػـ اسػػػتعراض نشػػػػأةالفصػػػؿ الثػػػػاني
ىػػػداؼ أ، الكظػػػائؼ، كظػػػائؼ ،، الخصػػػائصميػػػةىاأل كتطػػػكر مفيػػػـك المجتمػػػع المػػػدني، المجتمػػػع المػػػدني:

يضػػػا مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني: أخيػػر ك فػػػي األاد كسػػػائؿ تػػدعيـ المجتمػػػع المػػػدني ك المجتمػػع المػػػدني، أبعػػػ
 .االنكاع كالكظائؼ كدكرىا في نشر ثقافة المكاطنة

المكاطنة بيف الفكػر كالممارسػة ثػـ الحػديث فػي ىػذا الفصػؿ عػف التطػكر التػاريخي لممكاطنػة  :ثالثالفصؿ ال
  .خير المكاطنة كالشراكة المجتمعيةالمكاثيؽ الدكلية المنظمة لممكاطنة كفمسفة المجتمع المدني كفي األ

 الجمعيات كدكرىا في بناء المجتمع المدني كتكريس المكاطنة:: رابع الفصؿ ال
طػػار كػػذا تبيػػاف اإلك  ،ا الفصػػؿ الػػى عػػرض لمحػػة تاريخيػػة فػػي الحركػػة الجمعكيػػة فػػي الجزائػػرذفػػي ىػػتطرقنػػا 

دكار ىداؼ ثـ االنتقاؿ األ، الكظائؼ كاأل، الحركة الجمعكيةالتشريعي لجمعيات المجتمع المدني في الجزائر
فػػػي العمػػػـ العربػػػي خيػػػر معكقػػػات العمػػػؿ الجمعػػػكم الحركػػػة الجمعكيػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي )الجزائػػػر( كفػػػي األ

 .)الجزائر(
جراءات المنيجيػة لمدراسػة تضػمف مجػاالت الدراسػة الميدانيػة  اإل الفصؿ الخامس: ثانيا االطار الميداني:

كعينػػػػة الدراسػػػػة كنكعيػػػػا ككيفيػػػػة اختيارىػػػػا، سػػػػمات  (المجػػػػاؿ الزمنػػػػيم ك المجػػػػاؿ المكػػػػاني كالمجػػػػاؿ البشػػػػر )
دكات المنيجية المعتمدة في الدراسػة، خير األالمتبع كفي األكتـ تكضيح المنيج الدراسة ، كخصائص العينة

  .مصادر جمع البياناتك  ،حصائية المستخدمة في الدراسةساليب اإلكاأل
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 لمبيانات الميدانية  كيفية: المعالجة السكسيك_كمية ك الفصؿ السادس
كتفسػػير  كتحميػػؿعػػرض ، داة المالحظػػةأعػػرض كتحميػػؿ كتفسػػير بيانػػات  :تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ الحػػديث عػػف

عرض كمناقشة كتفسير النتػائج الجزئيػة ، داة المقابمةأتحميؿ كتفسير بيانات عرض ك ، داة االستمارةأبيانات 
خيػػر فػػي األك ، النظريػػة لمدراسػػة المقاربػػاتالدراسػػات السػػابقة ك تراثيػػا النظػػرم ك فػػي ضػػكء تسػػاؤالت الدراسػػة ك 

 .الدراسة إليوعرض النتائج العامة كما تكصمت 
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 تمييد: 
إف الجانػػب النظػػرم ىػػك تػػدعيما لمجانػػب الميػػداني فػػي الدراسػػة باعتبػػار أف كػػال التصػػكريف يعػػد       

العممية، فكؿ بحث عممي ييدؼ إلى بحث مكضكع الدراسة خطكة أساسية مف خطكات إعداد البحكث 
ضمف إطار منظـ ككفؽ تصكر منيجي محكـ يبدا فػي بحػث الظػاىرة كالكقػكؼ عمػى مختمػؼ جكانبيػا 

 كابعادىا كذلؾ مف خالؿ:
 إشكالية الدراسة؛ 
  ا؛فرضيات الدراسة كمؤشراتي 
  عمميا )تطبيقيا(اسة العممية: نظريا )سكسيكلكجيا(أىمية الدر ،. 
 أسباب اختيار الدراسة؛ 
  أىداؼ الدراسة؛ 
 ؛األساسية تحديد مفاىيـ الدراسة 
 البنائية الكظيفية، العقد ؛ مف المنظكر اإلسالميالمكاطنة النظرية لمدراسة: ) اتالمقارب

 (، االجتماعي
 الدراسات السابقة: تقييـ كتكظيؼ؛ 
 .خالصة الفصؿ
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 : إشكالية  الدراسة – 01
 

يركـ المجتمع اإلنساني، بما ييميزه مف خصائص، تجعمو كائنا مجسدا لخاصية التفكؽ عمى بقية          
عناصر الكجكد، تحقيؽ حاجاتو الدائمة كاشباعيا بطرؽ ذكية كأساليب متنكعة، فبحكـ نزكعو نحك الحياة 

كف كالتكامؿ كالتضامف الجماعية، فيك يجسد نسقا كميا، يقكـ عمى دعـ عمميات البناء االجتماعي )التعا
كالتآزر..( بكيفيات كآليات دائمة التجديد كالتحديث تميؽ بمستكل النضج كالتطكر في الكعي كالطمكح، إذ 
                تضطره الضركرات كحتميات مكاجية تحديات الٌبقاء كالتقدـ، إلى أف يختزؿ الجيكد كالزمف 

ي، باإللزاـ، اعتماد " التنظيـ االجتماعي" كالتنظيـ االقتصادم كالتكاليؼ، ليحقؽ أىدافو المثالية، ٌما يقتض
" كالتنظيـ السياسي" كغيرىا؛ كأىـ كيانات لترجمة قدرتو التفكقية عمى إدارة نفسو بنفسو، بطريقة عقالنية 
              رشيدة. كليذا تيعبر المؤسسات كالتنظيمات، عمى ٌسمة الرشادة كالنضج الفكرم كاالجتماعي 

 .1الحضارم، كىي تعتبر كجيا مف كجكه التقدـ، الذم بمغتو الحضارة اإلنسانية في العصر الحديثك 
 

غير أٌف اتصاؼ الكائف اإلنساني نفسو، بما يحفزه بؿ ٌيجره أحيانا إلى مسالؾ الضالؿ باستغالؿ       
مؤىالت التفكؽ فيما ال يخدـ أىداؼ المصمحة العامة كيحقؽ الٌسالـ كالتعايش المرغكب؛ قد يترتب عنو 

  ر كالشر، الرشاد كالضالؿمزالؽ كانتياكات لحقكؽ سكاد أعظـ مف الٌناس، ليذا كاف الٌتدافع بيف الخي
الحؽ كالباطؿ، الصح كالخطأ، الٌنافع كالضار، الصالح كالفساد، العدؿ كالظمـ...الخ مف أىـ مقكمات 

 الحياة البشرية عبر كؿ األزماف كاألكطاف.
كبيذا شكمت مجمكع تجارب كخبرات اإلنساف عبر التاريخ اسقاطات ٌجادة عف محاكالتو المتجددة         
اد مخارج؛ تمكنو مف فرض مقكمات النظاـ بدال مف الفكضى، كحماية المصمحة العامة بدال مف في ايج

طغياف المصمحة الخاصة، إٌنيا مسيرة عمؿ ترافقت كتقدـ مستكل نضكج أنماط الفكر كالممارسة 
االجتماعييف لدل اإلنساف المعاصر تحت ميسميات ككيانات عدة، أىميا كياف المجتمع المدني كمسمى 

 منظكمة المكاطنة. 
" في ظؿ التناكؿ المتعدد أسس تشكؿ المجتمع المدني؛ عكلجت مسألة "انثركبكلكجيا كسكسيكلكجيا

لممقتضيات كالعكامؿ كالظركؼ، مطعما بالتحميؿ العميؽ المتزامف كتطكر كنضج التفكير االجتماعي 
طكرة عبر مراحؿ التاريخ، كالتي بأكسع معانيو كاعمؽ تكصيفاتو. كعميو فحاجات المجتمع المتجددة كالمت

، قد أفضت 1668تأججت تداعيات بركزىا بقكة خالؿ العصر الحديث ابتداء مف الثكرة الصناعية سنة 
إلى التكسع في كجكب عممنة التأسيس لمشركع النيضة التقدمية، بمكجيات فمسفية براغماتية ىي جذكة 

                ء الممارسة الديمقراطية بكصفيا ركح النظاـالنظاـ الرأسمالي مف الناحية االقتصادية، كتحت لكا

                                                           
، مطبكعة منشكرة الكتركنيا عمى الصفحة الشخصية محاضرات في مقياس عمـ اجتماع المؤسساتنادية سعيد عيشكر،  1

  http://8.academia.eduلمباحثة. عمى محرؾ البحث 

http://8.academia.edu/
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السياسي، فأضحى مفيكـ المجتمع المدني كبما يتصؿ بو مف مفاىيـ كسياقات مرافقا لتطكر حركة فكرية 
تأخذ بالعالقة  ؛غكاره كتقارب مزاياه كعيكبو مقاربةأف تؤسس لو فكريا كتسبر أكاتجاىات تنظيرية حاكلت 

 الثنائية بيف الكاقع كالفكر، بيف الممارسة كالتصكر. 
ـ(، خالؿ القرف 1762فإذا كانت فمسفة األنكار بزعامة بعض مؤسسي نظرية العقد االجتماعي )        

               الثامف عشر، كمطمع القرف التاسع عشر، قد كضعت اجتيادات تجيب عف استفيامات العقؿ 
تتعمؽ بجدكل اإلنساف كالمجتمع كعالقة الفرد بالمجتمع، كما عالقة المجتمع بالحيز الزمكاني؛ إذ  النقدم،

  عالجت الطبيعة اإلنسانية، أنماطيا كأبعادىا )النزكع الفطرم نحك الحرية، الممكية، السيادة كالسمطة(
عمى التماس الخصاؿ  -مع مر الٌسنيف–استقالليتيا كحدكد ضكابطيا، تمؾ التي أجبرت اإلٌنسانية 

اإلنسانية الرائعة في كيانيا كػ )األخكة، العدالة، كالمساكاة...الخ( لتحقيؽ البقاء كاالستقرار كاألماف كالتقدـ 
)مكازنة الحقكؽ كالكاجبات(؛ فال ضرك في أف يتجو الفكر الكظيفي المعاصر نحك بمكرة تصكره حكؿ 

يؿ كأنساؽ تفسير تجعؿ مف بؤرة االىتماـ "حقيقة كأىمية "المجتمع المدني" انطالقا مف تناكؿ آليات تحم
التحكؿ كالتمايز االجتماعي". ىذا التحكؿ كالتمايز الٌذم لـ يغب عف الٌتصكر االسالمي في مرحمة سابقة 
       عف تاريخ نشأة فمسفة االنكار، بؿ كالنيضة االكركبية ذاتيا مركز الحداثة المعاصرة. حيث اجتماع 

ا استيدؼ تعزيز التعارؼ، كاستثمار التعارؼ إنما استيدؼ مجاؿ الخير كاالحساف كالتقكل، الٌناس؛ إنم
بمكجيات ربانية تحث عمى قيـ األخكة كالمساكاة كالعدالة كالتسامح، ىذا الٌذم جسدتو كثيقة المدينة المنكرة 

 في عيد رسكؿ اهلل )ص( في أكؿ مجتمع مدني متطكر في عيد اإلسالـ.
متصؿ يرتبط المجتمع المدني كمفيـك بمتغيرات تشكؿ ىي األخرل مفاىيـ فرعية كذات  كفي سياؽ    

باعتبارىا سمكؾ يميز المجتمع المدني، كمظير سياسي مف مظاىر الفعؿ " لمػػػػػكاطنةاصمة، أىميا نذكر "
  اإلنسافالحضارم في ٌتشييد السُّمك اإلنساني؛ ينـ عف انتصار إرادة الجميع في احتراـ مبادئ كحقكؽ 

كتسامى مجسمات فطرتو السميمة بالٌتحمي بمكاـر األخالؽ كاختيار مسمؾ الٌرصانة كالٌنبالة في المسعي 
 كالمنافسة في الخيرات.

         
كنظرا ألىمية المكاطنة كمفيكـ عمى الصعيد السكسيكلكجي ككممارسة عمى الصعيد السياسي؛ فقد   

 شكمت منذ بعيد االىتماـ البؤرم لعديد المفكريف كالباحثيف.
شكال عالئقيا جديدا؛ يؤشر لمستكل  منظمات المػػػػػجتمع المػػػػػػػػدني"كمف ىنا تجسد مؤسسات أك "      

ساني كبمكغو مرحمة الكعي كالنضج الفكرم كاالجتماعي، كيبرىف عمى قدرتو في إحكاـ تطكر العقؿ اإلن
لجاـ نزكاتو  منطؽ الرشاد كالحكمة، كفرض الرقابة كالٌصرامة عمى سمككو كتصرفاتو كمكاقفو كأحكامو كا 

ا فإف كأىكائو كالسيطرة عمييا، بممارسة أشكاؿ معينة مف الضبط االجتماعي الرسمي كغير الرسمي. كليذ
فعالية ىذه المنظمات كمقدار نجاعتيا في تحقيؽ أىدافيا اإلنسانية؛ ىي الكجو الميعبر عف تقدـ المجتمع 
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الحديث، كامتالكو لمقاليد صماـ األماف، في مكاجية االنزالقات كانحرافات التقدـ في مرحمة ما بعد 
 الحداثة. 
بمقدار كبير مف  ػػػػػػػػػالـ الغػػػػػػربي المتقدـالعكلذلؾ يحظى نشاط ىذه المنظمات كالجمعيات في        

االحتراـ كالتقدير بكصفو عاكسا لقدرة المجتمع عمى متابعة "حركية الحياة" كميا ضمف الحيز الكجكدم 
الذم يحي فيو، مف مناشط سياسية كاقتصادية كاجتماعية كخدماتية، يمفيا االىتماـ الكبير بكؿ صغيرة 

مجتمع، ىذا االىتماـ عادة ما يككف مطعما بتٌنامي مستمر لمشاعر المسؤكلية ككبيرة مف قبؿ أعضاء ال
 العامة/ ككذلؾ ميٌتغذيا عمى ركح المشاركة المجتمعية الكاممة كالقكية في الحياة العامة.  

 
ـ، ليس ؛ تزداد أىمية تفعيؿ آليات المجتمع المدني، يكما مف بعد يك صعيد الػػػػػػعالـ العػػػػػػػػػػربيعمى      

لككنو ميزة المجتمعات الديمقراطية في زمف الحداثة االنعكاسية، فحسب، بؿ لككنو المشعؿ كالٌسراج المُّنير 
رساء قكاعد كأعراؼ الكعي  إلنارة مسالؾ الدركب أماـ الراغبيف كالمجازفيف في امتطاء منيج التقدـ، كا 

الـ الدكلي، مف خالؿ مساعييـ، عبر اآلليات التنمكم. ىذا ناىيؾ عف أثر كتأثير القائميف عمى إدارة الع
الدكلية، نحك عكلمة األنظمة السياسية كاالقتصادية كالفكرية كالثقافية تحت إشراؼ منظمات إدارة التحكالت 

 في العالـ كاليكنسكك كاألليسكك كغيرىا.
اء، في خضـ عمى صعيد الممارسة الكاقعية في العالـ العربي كما عمى مستكل الفكر عمى حد سك      

مرحمة التحكؿ الديمقراطي كاالجتماعي؛ فإف االىتماـ يبدك آخذا في التطكر تدريجيا كببطء شديد، مف 
حيث استحضار كمساءلة كؿ ما يمكف أف يمارس دكرا متكقعا في صناعة ظاىرة المجتمع المدني، بما 

ة كالعدالة كالحقكؽ كالٌسيادة يمحؽ بو مف تبعات في حقؿ السمكؾ كالممارسة، كتكريس المكاطنة كالمساكا
كالسمطة كالقكة كالشرعية كالشفافية مف حيث اإلدارة االستراتيجية كاليندرة اإلدارية كغيرىا. حيث نجد عديد 
الدراسات كاألطاريح الجامعية كالمقاالت، التي عالجت المكضكع مف مختمؼ الزكايا االقتصادية كالسياسية 

يتكقع أف تبقى اسقاطات ىذا االىتماـ مغايرة إلى حد ما تماما، مف حيث  كاالجتماعية كحتى الدينية، فيما
          تدخؿ عديد العكامؿ كالظركؼ لتكريس المبتغى المنشكد، كمنو ذلؾ الكعػػػػي السياسي كالمدني

قد تفشؿ االستراتيجيات، كقد تنيار مخططات السياسييف كمف  -كفضاء عاـ–كالحضارم؛ الٌذم مف دكنو 
 تتياكل أحالـ الشعكب.  خمفيا

 مف ىنا تبمكر اىتماـ البحث الحالي حكؿ دراسة اإلشكالية اآلتية: 
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 ( : شكؿ تكضيحي لتساؤالت الدراسة01الشكؿ رقـ )
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السػػػػػػػػػػػؤاؿ الرئيػػػػػػػػػػػػػسي 

المجتمع ىؿ تؤدم جمعيات المجتمع المدني دكرا فعاال في تكريس مبادئ المكاطنة في 
 بمدينة سطيؼ ؟ الجزائرم  المحمي

 بمدينة سطيؼ ؟

 السؤاؿ الفرعي الثاني   لسؤاؿ الفرعي األكؿا

 ماىي أبرز الفضاءات التي تستيدفيا
جمعيػػػات المجتمػػػع المػػػدني لتكػػػريس 
مبػػػػػػػادئ المكاطنػػػػػػػة فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع 

 المحمي   بمدينة سطيؼ ؟الجزائرم 

 فيمػػػا تتجمػػػا أىػػػـ الكسػػػائؿ كاألسػػػاليب
المعتمدة لدل جمعيات المجتمع المدني 
لتجسيد دكرىا في مجاؿ تكريس مبادئ 
المكاطنػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع الجزائػػػػػػرم  

 المحمي   بمدينة سطيؼ؟

اؤالت الفرعيةػػػػػػػػػػػػػػػالتس   
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 فرضيات الدراسة كمؤشراتيا: -02
    إف الفرضية: سكاء كانت إجابة احتمالية، أك حؿ مقترح مبدئيا أك تسكية لمشكمة ما لـ تجد حسما 
بعد، فإنيا تعكس تخمينا مبدئيا لما يمكف أف يجيب عف تساؤؿ مطركح، قد كلد انشغاال كحيرة لدل 

إطار مرجعي الباحث ، تحثو عمى إيجاد إجابة مكضكعية، تقتضي انتياج مسمكا عمميا، بفعؿ تكجيو 
 . كقد تناكلت الباحثة بالدراسة الفرضيات التالية:1كبراديغـ معرفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كنزة عيشكر: "الفرضيات العممية في البحث السكسيكلكجي، تصكرات نظرية كنماذج تطبيقية"، أشغاؿ الندكة العممية  - 1

 : شراؼ: أ . د: 2016مام  05حكؿ: منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، يـك . إعداد كا 
 .131، ص:2017ينة ،نادية سعيد عيشكر، منشكرات حسيف رأس الجبؿ، قسنط
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 ( يبيف فرضيات الدراسة02الشكؿ رقـ ) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفرضية الرئيػػػػػػػػػػػػػسية 

 .تؤدم جمعيات المجتمع المدني دكرا فعاال في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي  بمدينة سطيؼ 

 الفرضية الفرعية الثانية.  الفرضية الفرعية األكلا.

 تتخػػذ جمعيػػات المجتمػػع المػػدني مػػف المجػػاؿ
االجتمػػػػػػاعي كالثقػػػػػػافي كالػػػػػػديني فضػػػػػػػاءات 
لتكػػػػػريس مبػػػػػادئ المكاطنػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع 

 الجزائرم المحمي   بمدينة سطيؼ .

 أحػػػػدث تعتمػػػػد جمعيػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني
الكسػػػائؿ كتنػػػتي  أفضػػػؿ األسػػػاليب لغػػػرض 
تكػػػػػريس مبػػػػػادئ المكاطنػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع 

 الجزائرم المحمي  بمدينة سطيؼ .

 مؤشرات الفرضية الثانية مؤشرات الفرضية األكلا. 

 المجػػػػاؿ االجتمػػػػاعي : يشػػػػمؿ األسػػػػرة، تربيػػػػة
 األكالد، الشباب ، الحقكؽ التأمينية .

 المجاؿ الثقافي: يشمؿ تنمية كتطكير الميػارات
، نشر الثقافة القانكنية ، تنمية الكعي الثقافي 
 كالػػػػكطني لػػػػدل أفػػػػراد المجتمػػػػع ، التحسػػػػيس

 بأىمية المشاركة.
 المجػاؿ الػديني: يشػمؿ تقػديـ نشػاطات دينيػة ػ

تحفػػػػػػيظ القػػػػػػرالف الكػػػػػػريـ، االرشػػػػػػاد التربػػػػػػكم 
اإلسػػػ،مي، تنميػػػة الػػػكعي الػػػديني لػػػدل أفػػػراد 

 المجتمع.
 

 لتكػػريس مبػػادئ المكاطنػػة: تعتمػػد جمعيػػات المجتمػػع
 المدني عما الكسائؿ األتية:

بػالمتحؼ الػكطني، اإلع،ـ ، دار الثقافة، قاعة العػرض 
المطكيػػػػػػػػػػػػات، الكتػػػػػػػػػػػػب المكاقػػػػػػػػػػػػع االلكتركنيػػػػػػػػػػػػة 

 )الفايسبكؾ....(،الخ .
 لتكريس مبادئ المكاطنػة: تسػتخدـ جمعيػات المجتمػع

المػػػدني عمػػػا  األسػػػاليب األتيػػػة: نػػػدكات تحسػػػيس، 
لقػػاءات فرديػػة أك جماعيػػة، ممتقيػػات كطنيػػة كدكليػػة ، 

 زيارات مباشرة ، دكرات تدريب، الخ.

.الفرضيـــــــــــات الفــــــــــــــــــــرعية   
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 :العممية أىمية الدراسة – 03
تػػػػو العمميػػػػة البػػػػارزة فػػػػي الكاقػػػػع ممػػػػا ال شػػػػؾ فيػػػػو أف دراسػػػػة أم مكضػػػػكع بحػػػػث نستشػػػػفو مػػػػف أىمي       

جتمػػػػاعي المعػػػػاش بتعػػػػدد كاخػػػػتالؼ مجاالتػػػػو سػػػػكاء عمػػػػى الصػػػػعيد النظػػػػرم )السكسػػػػيكلكجي( أك عمػػػػى اال
 ية فيما يمي:قي(، لذا جاءت أىمية مكضكع دراستنا الحاليالصعيد العممي ) التطب

 :أكال: األىمية العممية عما الصعيد النظرم)السكسيكلكجي(

تكمػػف أىميػػة الدراسػػة فػػي ككنيػػا تيػػدؼ لتبيػػاف مػػدل االسػػتفادة مػػف األصػػكؿ النظريػػة عمػػى اخػػتالؼ       
ذا مػػف المنظػػكر اإلسػػالمي، المتناكلػػة لمكضػػكع دراسػػتنا البنائيػػة الكظيفيػػة الػػرؤل بػػيف المفكػػريف كالفالسػػفة ككػػ

كاتجػػػاه سكسػػػيكلكجي فػػػي تناكليػػػا بالدراسػػػة لألبنيػػػة االجتماعيػػػة كالتنظيمػػػات عمػػػى اف الكصػػػكؿ إلػػػى تحقيػػػؽ 
ء كالكػؿ، كمػػف ثػـ تحقيػػؽ البنػػاء كظػائؼ محػػدد البػٌد مػػف المحافظػة عمػػى العالقػة الكظيفيػػة الرابطػػة بػيف الجػػز 

قػػػرار مفيػػػاال ـك الحقػػػكؽ، الحريػػػة، جتمػػػاعي لممجتمػػػع، فػػػي حػػػيف حاكلػػػت نظريػػػة العقػػػد االجتمػػػاعي بمػػػكرة كا 
العدالة، المساكاة، باعتباره حقكؽ طبيعية لألفراد كالحؽ في الحياة، الحؽ في الممكية، الحؽ في الحرية ... 

مػػا مػػف حيػػث  -كمػػف ثػػـ تأكيػػد المشػػاركة الفعالػػة بػػيف األفػػراد باعتبارىػػا جػػزء ال يتجػػزأ مػػف مفيػػـك المكاطنػػة، 
كػؿ األفػراد مػا عمػييـ مػف حقػكؽ كمػا ليػـ مػف كاجبػات كخيػر  المنظكر اإلسالمي فتتبمكر أىميتو في إعطاء

محمد صمى اهلل عميػو كسػمـ بػيف المسػمميف  –سيد الخمؽ  –دليؿ عمى ذلؾ الكثيقة أك المعاىدة التي أبرميا 
خرل يشكؿ مكضػكع الدراسػة مجػاؿ اىتمػاـ الكثيػر مػف البػاحثيف أكطكائؼ المدينة، ىذا مف جية كمف جية 

 ثقػػػافيف فػػػي مجػػػاالت عػػػدة منيػػػا: المجػػػاؿ االجتمػػػاعي ) السكسػػػيكلكجي(، المجػػػاؿ الكالمفكػػػريف المعاصػػػري
قتصادم ...  باإلضافة إلى فػتح المجػاؿ لمبػاحثيف السػائريف فػي ميػاديف مشػابية المجاؿ الديني، المجاؿ اال

فػػػي ريس مبػػػادئ المكاطنػػػة كػػػليػػػا عالقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة: دكر جمعيػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي ت
 جتمع الجزائرم)المجتمع المحمي السطايفي(، بيدؼ االستزادة كالتعمؽ في فيـ المكضكع.الم

 ثانيا: األىمية العممية عما الصعيد العممي)التطبيقي(:

إف تبياف أىمية دراسة ىذا المكضكع، عمى الصعيد العممي)الميداني(، يكمف مف خالؿ ابراز كتحديػد       
مػػف أدكار فعالػة فػي المجتمػػع عمػى كافػة مسػػتكيات الحيػاة االجتماعيػػة  مػدل قيػاـ جمعيػػات المجتمػع المػدني

كالثقافية كالدينية كاالقتصادية...، كىذا بغرض تقصي المعرفة الصحيحة كالشاممة كالعميقػة لكاقػع الممارسػة 
كمبػادئ المكاطنػة عمػى اخػتالؼ طابعيػا كتعػدد نشػاطاتيا فػي تنميػة المجتمػع الجزائػرم  الجمعكية كتكريسػيا

محاكلتنػػا التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة كػػذا ك كمػػا كالمجتمػػع المحمػػي السػػطايفي خصكصػػا كتطػػكيره بشػػكؿ عػػاـ، عم
الكسائؿ المعتمدة كاالساليب المنتيجة، المساىمة في تفعيػؿ العمػؿ الجمعػكم عمػى أرض الكاقػع االجتمػاعي 

 المعاش.
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 أسباب اختيار الدراسة:-04
 ترجع مبررات اختيارنا لمثؿ ىذا المكضكع إلى:

قمة الدراسات األكاديمية: الكطنية كالمحمية المتناكلة لنفس متغيرات الدراسة الحالية ككذا إثراء  -1
 المكتبة الجامعية الجزائرية بيدؼ االستزادة كالمعرفية.

التطمع ليذا المكضكع نابع مف قيمتو العممية كالعممية، لذا كاف مف دكاعي الضركرة االىتماـ  -2
 بالبحث فيو.

ذه الدراسات التي مف الممكف أف تعزك كتكشؼ عف فعالية أدكار العمؿ الجمعكم في الحاجة لمثؿ ى -3
المجتمع الجزائرم المحمي بمدينة سطيؼ لككنيا إحدل مؤسسات المجتمع المدني التي تنظـ حياة 

 المجتمع ككؿ.
تشخيص كاقع ممارسة المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي بمدينة سطيؼ قصد تجسيد كمعرفة  -4

 دل تكعية أفراد المجتمع بحقكقيـ ككاجباتيـ.م
يشكؿ بؤرة اىتماـ الكثير مف العمماء كالمفكريف كالباحثيف باختالؼ ميادينيـ في دراستيـ لمتغير  -5

 مفيـك "المكاطنة" نظرا ألىميتو في حياة الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء.
ؿ الجمعكم في تكريس تقديـ تكصيات كاقتراحات كحمكؿ إف كجدت صعكبات تعرقؿ دكر العم -6

 مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي بمدينة سطيؼ.
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 أىداؼ الدراسة:-05

 (: يبرز اليدؼ الرئيسي كاألىداؼ الفرعية لمدراسة الحالية:03الشكؿ رقـ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف الرئيسي

المكاطنة في المجتمع التعرؼ عمى جيكد جمعيات المجتمع المدني، فيما يتعمؽ كتكريس مبادئ 
شاعة ثقافة كقيـ المكاطنة كالكشؼ عف دكر  الجزائرم المحمي بمدينة سطيؼ عبر العمؿ عمى نشر كا 
الجمعيات مف خالؿ الكسائؿ التي تعتمدىا كاألساليب التي تنتيجيا كالمجاالت التي تنشط مف خالليا 

 لضماف نجاح أىدافيا.

 األىداؼ الفرعية

 اليدؼ الفرعي الثاني الفرعي األكؿاليدؼ 

التعرؼ عما أىـ )المجاالت 
االجتماعية، الثقافية، العممية، الدينية( 
التي مف خ،ليا تقـك جمعيات المجتمع 

المدني بتفعيؿ مبادئ المكاطنة 
كتكريسيا كثقافة في المجتمع الجزائرم 

 المحمي بمدينة سطيؼ

التعرؼ عما طبيعة الكسائؿ 
كاألساليب المعتمدة مف طرؼ 

جمعيات المجتمع المدني في سبيؿ 
تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع 
 الجزائرم المحمي بمدينة سطيؼ
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 :الدراسة األساسية فاىيـمتحديد  - 06
 يأتي:فيما كتبياف مدلكالتيا تـ تحديد أىـ المفاىيـ التي ليا عالقة مباشرة بمكضكع الدراسة الحالية   

 أ ػ المجتمع المػػػػػدني:
  تعريؼ المجتمع المدنيcivils ociety / Societecivile :في المغة 

ظير تعبير المجتمع المدني في الفرنسية خالؿ النصؼ الثاني لمقرف السادس عشر كمحاكاة لغكية      
"مجمكعة koinonia politikeالذم يككف بدكره ترجمة ممكنة لمتعبير  Societecivilisلمتعبير الالتيني 

سياسية" التي نجدىا عند أرسطك كتتعمؽ عنده بالشكؿ األرفع لممجمكعة كىي التنظيـ الذم يتكافؽ مع 
طبيعة اإلنساف )الحيكاف السياسي( كيتعادؿ مع المجتمع الكمي أك اإلجمالي الذم قد يككف قبيمة أك مدينة 

تجدر اإلشارة إلى أف كممة )مدني( في اإلسبانية تعني ، ك 1قديمة )حاضرة( أك مجتمعا إقطاعيا أك دكلة
عكس )عسكرم( كىي بذلؾ تفرؽ بيف شكميف مف الحكـ؛ الحكـ بالقانكف كالحكـ بالقكة، كليذا المفيـك 
داللتو الكاضحة في القانكف، ففي المجتمع المدني يتعامؿ األفراد كالجماعات طبقا لمحقكؽ المكتسبة 

، باإلضافة إلى أف الرجكع لمقانكف يصبح أساسا لمحياة في المجتمع، كىنا المنصكص عمييا في القانكف
البد مف اإلشارة إلى التكثؽ مف أف منظكمة القكانيف التي تحكـ المجتمع تمثؿ ركح الدستكر كنصو كال 

 .2تتعارض معو
 :تعريؼ المجتمع المدني في االصط،ح 

تمع لنفسو كمستكل بيف األسرة كالدكلة، كيميؿ يعرؼ المجتمع المدني بأنو: كيفية تنظيـ المج      
ليذا الشكؿ مف التعريؼ حيث يعرفكف المجتمع  Paulhitstأصحاب المدرسة الميبرالية التقميدية كما يرل 

المدني بأنو: المساحة العفكية الخاصة باألفراد كمؤسساتيـ كالمستقمة عف الدكلة ... كعمى ذات المنكاؿ 
: المساحة مف الحرية المنفصمة عف الدكلة  كالمشكمة مف خالؿ المنظمات بأنو Gilles Mohanيعٌرؼ 

أف تعريفو النظرم ىذا يتجاىؿ العالقة المتبادلة بيف الدكلة  Mohanكيرل  NGOSغير الحككمية 
كالمجتمع، ككذا القيكد التي يفرضيا السكؽ، كما قد يخفى مف االجندة األيديكلكجية أك الممارسات التي قد 

 .3ف خالؿ الممكليفتفرض م

                                                           
 2004، بيركت، 01أحمد سعيفاف : قامكس المصطمحات السياسية كالدستكرية كالدكلية، مكتبة لبناف ناشركف، ط 1

 .305ص
زياد المطارنة : الحريات العامة كالمجتمع المدني، كرشات عمؿ، النقابات المينية كتحديات التحكؿ الديمقراطي في  2

 .235، ص2000األردف،  –األردف، مركز األردف الجديد لمدراسات، دار سندباد، عماف 
ستيا، إشراؼ : أ. د أحمد عبد اهلل زايد، دراسة لتككيف النخب النقابية كممار  –نيرة محمد عمكاف : نخب المجتمع المدني  3

 .24-23، ص2009كمية اآلداب، قسـ االجتماع، جامعة القاىرة، 
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: في العمكـ االجتماعية، ال يكجد اجماع عمى الفصؿ النظرم كالتجريبي لمعالقات  المجتمع المدني
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، حيث يشير المعنى المتغير لمفيـك "المجتمع المدني" إلى تغيير 

قتصاد المكاقؼ النظرية اتجاه العالقة بيف اإلقتصاد كالمجتمع كالدكلة، كمع خركج عمـ االجتماع مف اال
ك"اإلحصاء  األخالقي"، أصبحت مقاطعتو ظاىرة مف ظكاىر التفاعالت   السياسي كالفمسفة االجتماعية 

 االجتماعية كرمزية كمعيارية كالتي تشكؿ "المجتمع "، في حيف تركت العالقات السياسية )الدكلة، السمطة
د عمـ انتاج كتكزيع لممكارد الحككمة ، االحزاب السياسية(، إلى العمكـ السياسية كاصبح االقتصال

الخارجية، ضد ىذا االتجاه مف التمايز الفكرم ككفقا لككمت يمكف أيضا اف يعامؿ عمـ االجتماع كعمـ 
اإلصطناعية التي تحاكؿ دمج الظكاىر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كما أنو في الماركسية أيضا 

عدة كالبنية الفكقية، تـ بناء قاعدة اقتصادية مف بنية كاف ىناؾ تناقض نظرم مماثؿ، ففي استعارة القا
فكقية مف القانكف كالسياسة كالعالقات االجتماعية كفضال عف ذلؾ كعمى سبيؿ المثاؿ تـ القكؿ أف 

 .1عالقات االنتاج كانت في الكقت نفسو اجتماعية كاقتصادية كقانكنية

 :2كر منيا ىناؾ تعاريؼ كثيرة كمختمفة لدل بعض المفكريف كالتي نذ

 : المجتمع المدني ىك الغاية المتنافسة كمجتمع السكؽ كالتنافس األعمى عمى الربح  تكماس ىكبز
كتحقيؽ المصمحة، كقد أسس ىكبز نظريتو بيف الدكلة كالمجتمع المدني عمى أساس النظرة التجريبية 

 التشاؤمية.
 : إننا نصؿ إلى المجتمع المدني مف ربط ركسك بيف المجتمع المدني كالممكية، كقاؿ  جكف جاؾ ركسك

الحالة الطبيعية أك مف المساكاة إلى الممكية، كبيذا فإف تككف المجتمع المدني يرتبط بتككف الممكية 
 الخاصة كنشكئيا كتحديدا بتككف الممكية العقارية.

 :3كالمجتمع المدني عند 

 : يحد مف الدكلة".دم تككفيؿ" 
 : مرحمة ضركرية في بناء الدكلة"."كمجتمع ىيجؿ المدني ىك ىيجؿ 

                                                           
1 Nicholas  Abercrombie,Step hen Hill et Bryan .S.Turner, Dictiion ary of Sociology 

furthedition ,Penguin Books.U.S.A.2000,p48. 
المجتمع المدني كالمكاطنة في العالـ العربي أية عالقة في ظؿ مرحمة التحكؿ : مالؾ شعباني ، كنزه  عيشكر 2

الديمقراطي؟، مجمة عمـك اإلنساف كالمجتمع، دكرية دكلية محكمة تصدرىا كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بسكرة، 
 (.71، ص2017: مارس  22الجزائر )العدد 

، 2009، القاىرة، 01دني، ترجمة : عبد الحميد عبد العاطي، مركز المحركسة، طنيراتشاندىكؾ : أكىاـ المجتمع الم 3
 .18ص



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
15 

 : يجعمو مصدر قكة الدكلة".ماركس" 
 : الفضاء الذم تبنى فيو الدكلة ىيمنتيا بتحالؼ مع الطبقات المسيطرة".جرامشي" 
 أما تعريؼ المجتمع المدني في مدرسة لندف لمعمـك االقتصادية:      

The London School of Economics Center for Civil Society: 
 فقد تكسع في بياف عناصر كمقكمات المجتمع المدني عمى النحك التالي: 

"المجتمع المدني يشير إلى ميداف عمؿ طكعي كفؽ مصالح كأغراض كقيـ مشتركة، نظريا يككف ليذا 
العمؿ الطكعي مؤسسات شكمية بعيدا عف الدكلة، األسرة أك السكؽ، غير أنو في الكاقع العممي يتداخؿ مع 

الدكلة كاألسرة كالسكؽ في عمميات معقدة، المجتمع المدني يحتكم عمى مجمكعة مف المساحات مؤسسات 
 كالممثميف كاألشكاؿ التنظيمية تختمؼ في مقكماتيا المجتمعات المدنية تحتكم عمى منظمات خيرية

 .1منظمات غير حككمية لمتنمية، مجمكعات اجتماعية، ركابط رجاؿ األعماؿ كنقابات المحاميف"

ىك: "المجتمع الذم تنتظـ فيو العالقات بيف أفراده  لمجتمع المدني مف كجية نظر محمد عابد الجابرم :ا
عمى أساس أغمبية سياسية حزبية تحتـر فيو حقكؽ المكاطف السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 

ة المؤسسات بالمعنى الحديث في حدىا األدنى عمى األقؿ، أنو بعبارة أخرل المجتمع الذم تقكـ فيو دكل
 .2لممؤسسة كالبرلماف كالقضاء المستقؿ كاألحزاب كالنقابات كالجمعيات"

 في حيف عّرؼ سعد الديف إبراىيـ المجتمع المدني بأنو:

"شبكة مف التنظيمات كالممارسات كالضكابط التي تنشأ باإلرادة التطكعية الحرة ألعضائيا خدمة       
عبيرا عف قيـ كمشاعر يعتز بيا ىؤالء األفراد، مع استقالؿ نسبي عف الدكلة مف لمصمحة أك قضية، أك ت

 .3ناحية، كعف المؤسسات "اإلرثية" مف ناحية أخرل، كممتزمة في أنشطتيا بالتسامح مع احتراـ اآلخريف"
 أما ما أكردتو "اماني قنديؿ" كالتي ترل أف المجتمع المدني ىك :

تطكعية المستقمة نسبيا، كالتي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة كالدكلة "مجمكعة مف التنظيمات ال     
لتحقيؽ مصالح أفرادىا كمنفعة جمعية المجتمع ككؿ، كىي في ذلؾ ممتزمة بقيـ كمعايير االحتراـ كالتسامح 

 .4كاإلدارة كالسممية لمتنكع كاالختالؼ"
                                                           

، 01دكر مؤسسات المجتمع المدني في التكعية االمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط 1
 . 149-148، ص2010الرياض، 

 .78صمالؾ شعباني ، كنزه عيشكر : مرجع سابؽ، 2
 –(، عماف 2000 - 1989محمد عارؼ الشيكاف : المنظمات غير الحككمية كقضية العنؼ السياسي )حالة األردف : 3

 .47، ص2005األردف، 
 -دراسة تطبيقية–عبد الكىاب راغب الراعي: دكر منظمات المجتمع المدني في الرقابة عمى أداء الجياز اإلدارم بالدكلة 4

 .43-42، ص2015اإلدارية، القاىرة،  المنظمة العربية لمتنمية
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كجيزة لما تـ تناكلو حكؿ مفيكـ المجتمع  بعد العرض السابؽ ليذه التعاريؼ تحاكؿ الباحثة تقديـ قراءة -
المدني كالمكحية مف جية بأف لممفيكـ معافو كدالالت مختمفة كمف جية أخرل كفي المقابؿ ىناؾ قكاسـ 

 مشتركة نستشفيا في النقاط التالية :
  يتككف المجتمع المدني مف مجمكعة مف التنظيمات غير الحككمية )االحزاب السياسية، النقابات

العالمية، التنظيمات الدينية، اتحادات مينية، حركات اجتماعية، الطبقات االجتماعية( فيك المجاؿ الذم 
 مف خاللو تمارس مختمؼ نشاطاتيا تحقيقا ألىداؼ معينة.

  المجتمع المدني رابطة اجتماعية اختيارية يككف انضماـ األفراد ليا طكاعية مبني أساسا عمى اإلرادة
اإلجبار بيدؼ تقديـ خدمة معينة لممجتمع قائمة عمى االحتراـ كالتسامح كالتراضي إذا فيي الحرة ال عمى 

 تنظيمات اك مؤسسات إرادية ينتسب إلييا األفراد لتنظيـ حياتيـ االجتماعية، السياسية، الثقافية
 االقتصادية..

 .أف المجتمع المدني كمنظماتو مف حيث المبدأ مستقمة نسبيا عف سمطة الدكلة 
 .يمثؿ المجتمع المدني المرجعية كالمرحمة الميمة لقكة كبناء كىيمنة الدكلة 
  المجتمع المدني ىك بمثابة الفضاء الكاسع لالختالؼ كالتنكع كالتنافس بيف قيادات المؤسسات ما يعني

ع كمما كاف ىناؾ اختالؼ كمما كاف ىناؾ ابتكار كتغيير كتجديد، كىنا تبرز قيمة كأىمية فعالية المجتم
 المدني.
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 حصيمة القكؿ نخمص إلا صياغة التعريؼ اإلجرائي، كىك كما يمي:

يمثؿ المجتمع المدني فضاء حر تمارس مف خ،لو مجمكعة كاسعة مف         
المنظمات غير الحككمية كغير اإلرثية )الجمعيات االىمية، األحزاب السياسية، النقابات 

المؤسسات المينية كالمنظمات الخيرية..( نشاطات متعددة ذات العمالية، الكنائس، 
طابع سياسي، اجتماعي، سياسي، ثقافي/عممي، ديني، مستقمة في عمميا عف سمطة 
الدكلة، تسعا بذلؾ لتحقيؽ جممة مف األغراض تحمؿ في طياتيا مفاىيـ كمعاني ذات 

،ؿ...( تتبمكر مف خ،ؿ مدلكالت )العدالة االجتماعية، الحرية، الديمقراطية، االستق
اعتبار المجتمع المدني كمفيـك كككاقع ككممارسة مرتبط بالمكاطنة ككف المفيكميف 
مرتبطيف باألكضاع التاريخية السائدة في أكركبا خ،ؿ مرحمة تاريخية معينة أدت إلا 
تحقيؽ أىداؼ مختمفة سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية.. مف خ،ؿ نشر الكعي 

 ، الثقافي، االجتماعي كالسعي نحك تحقيؽ التنمية.الفكرم
 

كما يمثؿ أيضا مجمكعة مف التنظيمات التطكعية الحرة ... فيي تستيدؼ خدمة     
الصالح العاـ كالحفاظ عما قيمو مف خ،ؿ تعزيز مشاركة كممارسة األفراد في 

االقتصادية مف  مختمؼ نشاطاتيا السياسية، الثقافية / العممية، الدينية، االجتماعية،
جية، كممارسة قيـ التسامح كاالحتراـ كالتراضي مف جية أخرل محاكلة بذلؾ التكيؼ 
ـّ  مع متطمبات الحياة كالمساىمة في التطكر االجتماعي كالثقافي كالديني .. كمف ث

 تحقيؽ التنمية عما الصعيديف الكطني كالدكلي.
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 الجمعية:  ػب 
 رابطة: –جمعية تعريؼ 
 .1"أمي عضك في رابطة األىؿ )أىؿ الطالب(" في المغة:

: مصدر صناعي مف جمع طائفة تتألؼ مف أعضاء لغرض خاص كفكرة جمعية )مفرد(: ج جمعيات
  مشتركة، جماعة، مجمع، مجمس "الجمعية العممية / النسائية / التعاكنية. الجمعية الدكلية لمنقؿ الجٌكم"

الجمعية العامة لألمـ المتحدة: أحد أجيزة األمـ المتحدة في  –الجمعية البشرية: المجتمع البشرم 
نيكيكرؾ، كتتككف مف ممثمي جميع الدكؿ األعضاء كميمتيا تقديـ التكصيات كالمبادئ األساسية لحفظ 

قكؽ اإلنساف في العالـ السالـ كاألمف العالمييف. جمعية حقكؽ اإلنساف: رابطة تحدد لنفسيا الدفاع عف ح
جمعية عمكمية:  –جمعية خيرية: جمعية غايتيا القياـ بمساعدة المحتاجيف دكف مقابؿ أك بمقابؿ زىيد  –

اجتماع أعضاء ىيئة شرعية أك فئة مف الناس مدعكيف قانكنيا لمتداكؿ معا في أمكر خاصة أك عامة. 
 . 2دا"جمعية تأسيسية : مجمكعة مف األفراد تنشئ شركة أك اتحا

عدد مف األشخاص في المكاف  الجمعية ىي اجتماع : Assembly / Assembleeجمعية أك مجمس: 
في الشأف السياسٌي، الجمعية أك المجمس تسمية تطمؽ عمى عدد مف األجساـ أك الييئات التداكلية:  نفسو.

الجمعية التشريعية، الجمعية الجمعية التأسيسية، الجمعية االستشارية، جمعية األعياف، الجمعية الفدرالية، 
 .3الكطنية .. إلخ"

 :تعريؼ الجمعية في االصط،ح 

"عمى أنيا مبادرة تطكعية غير حككمية، تيدؼ إلى إحداث تغيير في مجاؿ معيف، كىي البد أف    
تككف جزءا مف حركة اجتماعية أكبر ترمي إلى تغيير، كبالتالي ال تنشأ جمعية أىمية مف أجؿ الحفاظ 

 عمى كضع قائـ بؿ إلى تغيير ىذا الكضع إلى صكرة أفضؿ".

 

 

 

                                                           
 .49، ص1998بيركت،  –إميؿ يعقكب كليمى فياض: قامكس المعيف الكافي، دار الكتاب العربي أكاديميا، لبناف   1
 .396، ص: 2008، 01أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، المجمد األكؿ، عالـ الكتب، ط  2
 .135محات السياسية كالدستكرية كالدكلية، مرجع سابؽ، صأحمد سعيفاف : قامكس المصط  3
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تعريؼ الجمعية( يبيف 04الشكؿ رقـ )  
 

     1    2   3                                         

 

 

 

 

 

 

يسػػعى الفػػرد بإرادتػػو الحػػرة الطكعيػػة إلػػى التالقػػي مػػع غيػػره مػػف األفػػراد الػػذيف يشػػارككنو حسػػب ىػػذا الشػػكؿ :
الرؤيػػة كاليػػدؼ مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ منظمػػة تيػػدؼ إلػػى إحػػداث مػػا فػػي المجتمػػع العػػاـ، فمػػثال إذا أنشػػأ األفػػراد 
منظمة غير حككمية لمحفاظ عمى البيئة في مجاؿ أك نطاؽ محدد فإنيا ستككف جػزءا مػف حركػة اجتماعيػة 

 .1لمحفاظ عمى البيئة في المجتمع بأسره" -أعـ كأشمؿ–

كيانا غير "تمثؿ  .1994كفقا لكثائؽ األمـ المتحدة الصادرة في عاـ المنظمة بالمعنا الجمعكم 
ىادؼ لمربح كأعضاؤه مكاطنكف أك جماعات مف المكاطنيف ينتمكف إلى دكلة كاحدة أك أكثر، كتتعدد 
أنشطتيـ بفعؿ اإلرادة الجماعية ألعضائيا استجابة لحاجات أعضاء كاحدة أك أكثر مف الجماعات، يشير 

يضا إلى اتحاد أك جمعية أك مؤسسة أك صندكؽ خيرم أك مؤسسة )شركة( ال تسعى إلى ىذا المصطمح أ
 .2الربح كال تعتبر جزءا مف القطاع الحككمي كال يدار ألغراض تحقيؽ الربح"

                                                           
 .31، ص2004حسيف جمعو : الجمعيات كالمؤسسات األىمية، مكتب الدراسات كاالستشارات اليندسية، مصر،  1
الطاىر براىيمي، عبد المطيؼ بككش: دكر المنظمات الجمعكية ذات الطابع المدني في استراتيجيات تنمية ثقافة األمف  2
، المجتمع المدني، إشراؼ : أ.د : 01جتماعي، منشكرات مخبر التغير االجتماعي كالعالقات العامة في الجزائر، طاال

 .61، ص2014بمقاسـ سالطنية، د : سامية حميدم، بسكرة، 

 الفردـ 1
 ػ المنظمة غير الحككمة2
 ػ الحركات االجتماعية3
 ػ المجتمع العاـ4
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كما يمي: "ىي عبارة عف كحدة اجتماعية مستقؿ تتككف مف أفراد ليا قكانيف  يعرؼ "دينكف ميتشؿ" الجمعية
 . 1قات سمككية بيف أفرادىا، كليا مجمكعة أىداؼ مشتركة"تحددىا كتحكميا عال

 :2أف المنظمة تتصؼ بما يمي Harbart Hicksكفي تعريؼ الخر ليربرت ىكس 

 .أف المنظمة دائما ما تضـ أشخاصا 
  أف ىؤالء األشخاص دائما ما يككنكف مرتبطيف ببعضيـ البعض بطريقة ما، بمعنى أنيـ يتفاعمكف مع

 بعضيـ بعضا.
  ىذه التفاعالت يمكنيا عادة أف تككف منظمة كليا كظيفة مف خالؿ نكع ما مف البناء.أف 
  أف كؿ شخص في المنظمة لو أىدافو الشخصية، كبعض ىذه األىداؼ تعتبر أسبابا فعالة في

 انضمامو إلى المنظمة.
 مختمفة  أف ىذه التفاعالت يمكنيا أيضا أف تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ مشتركة متساكية كربما كانت

ف كانت مرتبطة بأىدافيـ الشخصية.  عنو، كا 
  يتصؼ العمؿ في المنظمات بالصفة االنتظامية المتباينة االستمرارية، كىذا يعني أف يتصؼ العمؿ

 باالنتظاـ كالثبات كاالستمرار.

تدرج السمطة أك ىيراركية السمطة كىذا يعني أف المنظمات تتصؼ بكجكد ىيكؿ تنظيمي يأخذ تشكيال 
 يا، كييدؼ إلى تحقيؽ صفة االنتظاـ في المنظمة كالمحافظة عمى أدائيا لكظائفيا. ىرم

ىذه المؤسسات أيا كاف المصطمح المستخدـ لمداللة إلييا بككنيا منظمات تطكعية  كتعرؼ "أماني قنديؿ"
، تبني أىدافا متنكعة كقد تنشط في مجاؿ كاحد أك عدة Organisation Private Voluntaryخاصة 

االت، كىي تميز في تعريفيا بيف المؤسسة الجمعية مف كجية النظر العربية، حيث ترل أنو عمى الرغـ مج
مف كجكد سمات مشتركة بينيما باعتبارىما مبادرات أىمية إلى أف المؤسسة تتسـ بدرجة أكبر مف التعقيد، 

تسعى إلى الربح، كلكنيا كما أنيا تعتمد عمى تخصيص ماؿ معيف لتحقيؽ أىداؼ معينة، أما الجمعية فقد 

                                                           
تكراه فتيحة أكىايبية: دكر االتصاؿ الجمعكم في ترسيخ قيـ المكاطنة في ظؿ الحاكمية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دك  1

، تخصص: عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة باجي مختار، عنابة ، ص :   .40عمـك
، اإلسكندرية، 01صفاء عمي رفاعي ندا : المجتمع المدني كمستقبؿ التنمية )الجمعيات األىمية نمكذجا(، دار الكفاء، ط  2

 .97، ص2013
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تستند إلى مصادر تمكيؿ عادية كاشتراكات األعضاء كالييئات كالتبرعات كدعـ الدكلة دكف أف يستند 
 .1كيانيا عمى تخصيص ماؿ محدد كىي تضـ أشخاصا طبيعييف كليس اعتبارييف كالمؤسسة الخاصة"

 :يعرؼ القانكف الجمعية أك الييئة االجتماعية 

مف سبعة أشخاص أك أكثر تقدـ خدمات اجتماعية أك فنية، كيشمؿ ىذا التعريؼ  "بأنيا ىيئة مككنة
المراكز االجتماعية كالفرؽ الفنية كالمسرحية كالمعاىد المكسيقية كالمعاىد الثقافية الخاصة، عمى أف يككف 

 .2ىدفيا خدمة المجتمع دكف جني الربح المادم أك تحقيؽ أية أىداؼ سياسية

"تجٌمع مف األشخاص الطبيعييف ك/أك األشخاص المعنكييف يتأسس عمى  عما أنيا :كما تعّرؼ الجمعية 
قاعدة تعاقدية لمدة قد تككف محدكدة أك غير محدكدة، يضع ىؤالء األشخاص بصفة تطكعية كاليدؼ غير 
               ربحي، معارفيـ كمكاردىـ لغرض ترقية كتشجيع النشاطات في مختمؼ المياديف السيما 

 .3نية، االجتماعية، الدينية، العممية، التربكية، الثقافية، البيئية، الخيرية كاإلنسانية"المي

ليذه التعاريؼ )حكؿ مفيـك الجمعية( سي،حظ أنيا تحتكم في مضمكنيا عما اتفاؽ  فحصإف المت
 عاـ يضـ ما يمي:

  بػؿ خدمػة الصػالح أف الجمعية ىي رابطػة تتكػكف مػف أعضػاء ليػـ أىػداؼ مشػتركة ال تسػعى إلػى الػربح
 العاـ.

  أنيا عمؿ تطكعي غير حككمي مصدره اإلرادة الحرة الطكعية لألفراد في المشاركة كمستقمة عف سػيطرة
 الدكلة.

  تساىـ فػي تقػديـ خػدمات متعػددة لفئػات المجتمػع فػي مجػاؿ كاحػد أك أكثػر ذات طػابع اجتمػاعي، ثقػافي  
 عممي، ديني، تربكم، خيرم، اقتصادم، رياضي..

 .تحكميا قكانيف تحدد مسار العمؿ فييا 
 

                                                           
، 2006لمجتمع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، محمد عبد الفتاح محمد: الجمعيات األىمية النسائية كتنمية ا  1

 .21-20ص: 
ىاني الحكراني : كاقع المجتمع المدني في األردف كالتحديات التي تكاجيو، إعداد جماعي: دليؿ منظمات المجتمع   2

 .16، ص: 2006األردف،  –المدني في األردف، مركز األردف الجديد لمدراسات، دار سندباد، عماف 
 الكزارة الداخمية كالجماعات المحمية لمجميكرية الجزائرية لالستزادة أكثر أنظر المكقع اإللكتركني:  3

            http://www.interieur.gov.dz/index.php           18:55، عمى الساعة : 14/05/2018تاريخ االطالع : 

http://www.interieur.gov.dz/index.php
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  كبناء عما ما تقدـ نخمص إلا صيغة التعريؼ اإلجرائي، كىك كما يمي:

  
تعتبر الجمعيات مككف مف مككنات المجتمع المدني كمنظماتو، فيي عبارة عف ػ    

عممية اجتماعية تتـ بيف مجمكعة مف األفراد، ليـ تنظيـ إدارم يحدد طبيعة العمؿ 
بداخميا كفؽ القكانيف التي تحكميا، كما أنيا مستقمة عف القطاع الحككمي، تمارس 

 عدة أنشطة لتحقيؽ أىداؼ معينة، تستيدؼ تنمية كتقدـ  كتطكر المجتمع كاستقراره.
فض، عف ذلؾ؛ فإّف الجمعية تمثؿ ىيئة تتككف مف عدة أشخاص يشترككف في      

الختيارية نحك تقديـ خدمات متعددة المجاالت فكرة أك عدة أفكار يتجيكف بإرادتيـ ا
االجتماعية، الثقافية، العممية، التربكية، الخيرية ... فيي ال تمثؿ جزءا مف القطاع 

 الحككمي كىدفيا غير ربحي بؿ خدمة المجتمع العاـ.
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 ج ػ المػػػػػػػػكاطنة:

 :تعريؼ المكاطنة في المغة 

المكاطنة بمفيكميا الحديث ليا أساس فمسفي، قديما ارتبطت بمفيكـ الدكلة "المدينة المدنية" التي تككنت 
كىي الكحدة األساسية في  Polisباليكناف بعدة قركف قبؿ الميالد، كالمكاطنة ترجع إلى مفيـك اليكناف حكؿ 

يشكف في تمؾ المدينة بيف بعضيـ التككيف السياسي، كالمقصكد بيا المدينة عالقات األفراد الذيف يع
 .1البعض"

ذا ألقينا نظرة عمى مدل اتفاؽ الباحثيف العرب اتجاه فيـ مصطمح المكاطنة كدقتو في المغة العربية  كا 
في دائرة الحضارة الغربية، فإننا نجد فرقا بيف مف يؤٌصؿ "المصطمح  Citizenshipلمتعبير عف مصطمح 

تعبير عف مفيكـ المكاطنة في العصر الحديث، كبيف مف يعتقد أف  العربي" كيكظفو ليجعمو معبرا خير
الترجمة العربية تثير إشكاليات، كيقكؿ إف أكؿ رجاء ىك أف نضع جانبا المعنى المغكم العربي التقميدم 
             ألف أكلى اإلشكاليات تكمف في األصؿ المغكم لمكممة، فالمكاطنة كالمكاطف في العربية مف 

المنزؿ، تقيـ بو، كىك مكطف اإلنساف كمحمو، حسب ابف منظكر في لساف العرب، كمف ىذا  الكطف:
المعنى أخذ مفيكـ الكطنية الذم دخؿ أيضا .. إلى المغة العربية في معمعاف ترجمة التراث الغربي 

 .2الحديث"

كذلؾ مف بنات أفكار إف فكرة المكاطنة لـ تكف أبدا كليدة الظركؼ الراىنة التي تمر بيا األمة، كلـ تكف 
نما ىي فكرة متأصمة في الديف اإلسالمي عقيدة كشريعة   الدكؿ الغربية، كال مستكردة مف بالد الغرب، كا 
ذ أخذنا ميثاقكـ ال تسفككف دماءكـ كال تخرجكف أنفسكـ مف دياركـ.." كقاؿ عٌز كجٌؿ: "ال  قاؿ تعالى: "كا 

يخرجككـ مف دياركـ أف تبٌركىـ كتقسطكا إلييـ"، كقاؿ عٌز  ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتمككـ في الديف كلـ
مف قائؿ: "كالذيف تبٌكؤكا الٌدار كاإليماف مف قبميـ يحٌبكف مف ىاجر إلييـ.." فالكطف ىك الرقعة الجغرافية 

 .3التي يقيـ فييا الناس شعائرىـ كينظمكف فييا معاشيـ كعالقتيـ بما أمر بو اإلسالـ"

 
                                                           

: دكر الييئات الرسمية في ترسيخ ىيئات المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة، أشغاؿ الندكة العممية الكطنية كنزة عيشكر  1
إشراؼ كمراجعة كتنسيؽ : أ.د : نادية سعيد عيشكر، مؤسسة حسيف  –المشاركة السياسية لممرأة الجزائرية، دراسات كأبحاث 

 .217، ص: 2016راس الجبؿ، قسنطينة، 
 .79المرجع السابؽ، ص: مالؾ شعباني، كنزة عيشكر،  2
كمية   مكمني: فكرة المكاطنة  في القرآف كالسنة، الممتقى الدكلي السادس: فقو المكاطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر زينة 3

، ص: 2013نكفمبر  19-18العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمـك اإلسالمية، مكتبة قرفي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
62. 



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
24 

 الصط،ح :تعريؼ المكاطنة في ا 
 :ليس مفيكميا نكرة، بؿ إف لو كجكدا منبثقا مف الجذكر الفكرية كالتصكرية لممجتمع  المػػػػكاطنة"

  مكطف نشأتو، فالمنفعة المادية غذاؤه، كالعقؿ الرشيد محركو، كالرأسماؿ طاقتو، كالمعرفة العممية كسيمتو
. كألف فكر المكاطنة يشكؿ بعضا مف كؿ، يجسد كالتكنكلكجيا الحديثة أداتو، كالسياسة الديمقراطية أسمكبو.

ىيكؿ فمسفة الحياة الغربية، فإف قكاعد ممارسة ىذه المكاطنة بحؽ سبيؿ لتحقيؽ التنمية المستديمة 
)المستدامة المقصكدة( بكصفيا نماء متكاثرا كارتقاء متكاصال، تبرر تكجيات العكلمة، كانشغاالتيا 

 .1مف سكاه، كالطبقتيف : األثرياء كمف سكاىـ تكحيدا لمجيكداألساسية في ربط العالميف الغرب ك 

لقد أضحى "مصطمح المكاطنة جزءا مف ثقافة اجتماعية كسياسية جديدة تعبر عنيا بالحداثة، كجزءن مف 
نظاـ سياسي يقكـ عمى الدستكر، كدكلة كطنية تقكـ عمى السيادة الكطنية، سيادة شعب عمى أرض محددة 

 .2بات ينتظـ فييا الفرد بمكجب عقد اجتماعي يضحى الفرد فيو مكاطنا في دكلة"كجزءن مف حقكؽ ككاج

بيذا المعنى تككف المكاطنة في نياية المطاؼ ىي: "انتماء لمكطف، كدرجة المكاطنة مرتبطة بمدل الشعكر  -
تعطي  بيذا االنتماء اعتبارا لككف االنتماء ىك االرتباط الكثيؽ بالكطف، كبتعبير آخر المكاطنة ىي أف

 .3لمكطف بقدر ما تأخذ منو"
المكاطنة ىي: "استشعار المسؤكلية كتحمؿ األمانة كالقياـ بكؿ ما يتطمبو الصالح العاـ مف أجؿ حفظ  -

 .4الكرامة اإلنسانية"

المكاطنة ىي عالقة بيف فرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة بما  تشير دائرة المعارؼ البريطانية :
قة مف كاجبات كحقكؽ في تمؾ الدكلة، كتؤكد أف المكاطنة تدؿ ضمنيا عمى مرتبة مف تتضمنو تمؾ العال

              الحرية مع ما يصاحبيا مف مسؤكليات، كعمى الرغـ مف أف الجنسية غالبا ما تككف مرادفة 
في  لممكاطنة، حيث تتضمف عالقة بيف فرد كدكلة، إال أنيا تعني امتيازات أخرل خاصة منيا الحماية

                                                           
نادية عيشكر، كنزة عيشكر : المكاطنة بيف األسس الفمسفية كاإلسقاطات الكاقعية، الممتقى الدكلي السادس: فقو المكاطنة   1

 .109في الفكر اإلسالمي المعاصر، مرجع سابؽ، ص
 .466، ص2006األردف،  –عماف  ،01عدناف أبك مصمح : معجـ عمـ االجتماع، دار أسامة، دار المشرؽ الثقافي، ط  2
دراسة حالة لدكر برلماف الشباب  –عبد المسيح فمى نظيـ، ساح سامى: تفعيؿ المكاطنة في إطار الميبيرالية كالديمقراطية    3

كمركز التككيف الصحفي كتنمية الككادر البرية بجريدة كطنى، سمسمة العمـك االجتماعية، األب كليـ سيدىـ اليسكعى  
 .266، ص ة عبر العمؿ االجتماعي كالعمؿ المدني، مكتبة االسرة، الييئة المصرية لمكتاب القاىرةالمكاطن

 .263مرجع نفسو، ص:    4
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الخارج، كتختـ دائرة المعارؼ مفيكميا لممكاطنة بأنو: عمى كجو العمكـ تسبغ عمى المكاطف حقكقا 
 سياسية، مثؿ حؽ االنتخاب كتكلي المناصب العامة.

أف المكاطنة ىي عضكية كاممة في دكلة ما أك في بعض كحدات الحكـ، كىذه  مكسكعة الكتاب الدكلي:
كالجنسية مثميا مثؿ دائرة المعارؼ البريطانية.. كتؤكد أف المكاطنيف  المكسكعة ال تميز بيف المكاطنة

لدييـ بعض الحقكؽ مثؿ حؽ التصكيت كحؽ تكلي المناصب العامة، ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات مثؿ 
 كاجب دفع الضرائب كالدفاع عف بمدىـ. 

ز .. أكثر األشكاؿ تقصد بمصطمح المكاطنة كمصطمح الجنسية دكف تميي مكسكعة ككلير األمريكية:
 العضكية في جماعة سياسية اكتماال.

أنو في الدكلة الديمقراطية يتمتع كؿ مف يحمؿ جنسية دكلة مف  يبدك مف ىاتو المكسكعات الث،ثة:
البالغيف أك الراشديف بحقكؽ المكاطنة فييا، كىذا الكضع ليس نفسو في الدكؿ غير الديمقراطية حتى 

ال تتكفر لمف يحمميا بالضركرة حقكؽ المكاطنة السياسية، ىذا إف تكفرت تككف الجنسية مجرد تابعية 
 .1ىاتو الحقكؽ أصال ألحد غير الحكاـ ربما لمحاكـ الفرد كالمطمؽ كحده"

تعني إجرائيا تعمـ الفرد ما يكفي ليككف قابال لمتشغيؿ، كعميو فالمكاطنة بكصفيا :"جكرج ىاربارت ميد
عقدا اجتماعيا يسرم عمى كؿ المكاطنيف تمتـز المدرسة بإنجازه كمشركع؛ فإنو يتفؽ عمى دخكؿ الناس 
في عالقات عمؿ خصكصية، ذلؾ أف تحقيؽ المكاطنة بمعناىا إنتاج اليكية في الفرد يتكقؼ عمى مدل 

نتاج الجامعة أك الزمرة أك األمة أك الدكلة لمعالقات االجتماعية كشركط تأميف الحياة الديمقراطية، كىي إ
فساحو مجاؿ إرادتو الحرة في مشاركة الجماعة كاإلرادة في الشغؿ  الشركط التي تستكعب حاجات الفرد كا 

خذت التربية عمى المكاطنة بعدا كالسياسة كالقانكف كاألخالؽ، كمنع أم ممانعة لمعيش في كرامة كبذلؾ أ
 آخر يتعمؽ بالمساىمة الفعمية في النشاط الكطني كتحقيؽ المجتمع الديمقراطي. 

                                                           
دراسة ميدانية لبعض ثانكيات –كنزة عيشكر : دكر اإلذاعة المحمية في نشر ثقافة المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة   1

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، تخصص : عمـ االجتماع االتصاؿ كالعالقات  -مدينة سطيؼ
 –لعمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة محمد خيضر العامة، إشراؼ : أ.د عبد العالي دبمة، كمية ا

 .16ص 2012-2011بسكرة، 
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يدرج ضركرة التزاـ التربية بتأميف كنايات المكاطنة بالتساكم عمى كؿ األفراد الذيف ىـ في  فيميب بيرنك:
ف ما يسميو بالكفايات الممتدة كىي عقد اجتماعي مف أجؿ المساىمة في تسيير المجتمع كذلؾ بتأمي

الكفايات التي تمكف األفراد مف الكلكج إلى كؿ الحقكؿ المعرفية المختمفة كقطاعات الحياة كالمتنكعة مما 
يجعؿ التربية عمى المكاطنة ال تقتصر عمى مادة دكف أخرل كال تقتصر عمى مادة بعينيا فيي تربية 

دة العابرة إلى كؿ المكاد تؤمف الكفاءة في التكاصؿ كالشغؿ مدمجة، في كؿ المعارؼ التعميمية الممت
 1... إلخ. "كالعالقات االجتماعية كالمينية

"أف المكاطنة حالة ينعـ فييا اإلنساف بمجمكعة مف  كما تشير معظـ مكسكعات العمـك االجتماعية :
الحقكؽ كاالمتيازات كالكاجبات تجعمو جديرا بالصفة كفي األصؿ المكاطنة ىي العالقة بيف الدكلة كالشعب 
كأفراد كتجمعات كتمتد لتشكؿ عالقات المجمكعات المختمفة داخؿ ىذه الدكلة كىنا تظير عالقة الكالء 

ات الحماية كالحقكؽ السياسية كىك جكىر المكاطنة كما يشتمؿ المصطمح مدلكال لمدكلة مقابؿ استحقاق
قانكنيا كاجتماعيا فالمدلكؿ القانكني ىك مجمكعة الحقكؽ كالكاجبات الممنكحة ألفراد الشعب مقابؿ ارتباطو 
بقطر محدد كالمدلكؿ االجتماعي يرجع إلى مشاركة أفراد المجتمع لتؤكد كتكرس تمؾ الحقكؽ 

 .2سؤكليات"كالم

  3تعريؼ المكاطنة في المكسكعة العربية العالمية: 
خالصو لكطنو.المكاطنة:  -  ىي تعبير قكمي يعني حب الشخص كا 
بأنيا مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات يتمتع كيمتـز بيا في الكقت ذاتو كؿ طرؼ  كيعّرفيا أحد الكتاب: -

 مف أطراؼ ىذه العالقة.
تعبير عف جكىر الصالت بيف دار اإلسالـ كبيف مف يقيـ  أنيا: كيرل الكاتب اإلس،مي فيمي ىكيدم -

 في ىذه الدار مف مسمميف كمييف مستأمنيف.
 كباستعمار ىذه التعريفات الثالثة نالحظ ما يمي:  -

                                                           
دراسة ميدانية ببعض ثانكيات  –كنزة عيشكر : دكر اإلذاعة المحمية في نشر ثقافة المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة  1

 17-16مدينة سطيؼ، المرجع نفسو، ص
دراسة ميدانية عمى  –: النظاـ السياسي الجزائرم كدكره في تفعيؿ قيـ المكاطنة كاالنتماء لدل الشباب أسماء بف تركي   2

بسكرة ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في عمـ االجتماع، تخصص :  –عينة مف طمبة جامعة محمد خيضر 
ـ اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة عمـ اجتماع التربية، إشراؼ : أ. د بمقاسـ سالطنية، كمية العمك 

 .174، ص : 2013-2012بسكرة،  –محمد خيضر 
 .125-124، ص2016سيد محمكد عمر يكسؼ: المكاطنة مف منظكر إسالمي، دار المعارؼ، القاىرة،   3



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
27 

خالصا  أف التعريؼ األكؿ: -1 أبرز الكضع القكمي لمجاؿ متسع لكطف كبير يبادلو المكاطف القكمي حبا كا 
 مف خيرات كنعـ.نظير تمتعو بكؿ ما فيو 

فيركز عمى عالقة بيف طرفي المكاطف كالكطف يتبادالف فييما الحقكؽ المكفكلة  أما التعريؼ الثاني : -2
 لممكاطف مقابؿ الكاجبات المؤداة منو.

فيك الذم يتجمى فيو المفيكـ اإلسالمي لما تضمنو مف التعبير عف الكطف بدار  أما التعريؼ الثالث: -3
اإلسالـ كربما شممو مف تعميـ المكاطنيف، فشمؿ المسمميف كالذمييف كالمستأمنيف، فكاف أكضح ما يككف 

 في التعبير عف المكاطنة مف منظكر إسالمي..
 :1كقد صنؼ السكيدم المكاطنة في أربع صكر ىي 
 كفيو ما يجمع المكاطف بيف الدكر اإليجابي كالسمبي باتجاه المجتمع. المطمقة: المكاطنة 
 :كالتي يشعر فييا الفرد بقكة انتمائو الكطني ككاجباتو بالقياـ بدكر إيجابي لمكاجية  المكاطنة اإليجابية

 السمبيات.
 :مبي، كال يقدـ أم عمؿ كىي شعكر الفرد بانتمائو لمكطف كيتكقؼ عند حدكد النقد الس المكاطنة السمبية

 إيجابي لكطنو.
 :كفييا يحمؿ الفرد شعارات جكفاء ال تعكس الكاقع كيمتاز بعدـ اإلحساس باعتزازه  المكاطنة الزائفة

 بالكطف.
 :تعني المكاطنة مجمكع المبادئ التي تنظـ عالقات الناس أفرادا كجماعات ضمف  فحسب مجدم عشـ

ب عمى ىذا التنظيـ لتجعمو ديمقراطيا أك عكس ذلؾ دكتاتكريا الحياة العامة لبمد معيف ... كما يترت
عنصريا ... كيرل أنو البد أف يحمؿ اآللية التي يتبعيا مجتمع ما في إفراز ىذه المبادئ كالتي تستدعي 

 .2بالضركرة مراعاة تطبيؽ ثالث مبادئ أساسية في كؿ نظاـ يريد لنفسو أف يسمى ديمقراطيا
  في جميع الحقكؽ التي تكفؿ تكافؤ الفرص بشكؿ متساك لجميع المكاطنيف  المكاطنيف:مبدأ المساكاة بيف

 بغض النظر عف الديف كالعرؽ ككذا حؽ كؿ فرد في المطالبة بيذه الحقكؽ.
 :كالذم يؤكد عمى ضركرة مشاركة أفراد المجتمع بشكؿ حقيقي في صنع القرار كتأصيؿ  مبدأ المشاركة

 ة بمعنى التأكيد عمى الدكر الفاعؿ لمفرد في المجتمع.مفاىيـ المسؤكلية االجتماعي

                                                           
المجمة األردنية في العمـك عصمت حسف، حسف أحمد الحيارم: دكر الجامعات األردنية في تدعيـ قيـ المكاطنة،   1

 ..518(، ص2014، 04، )عدد : 10التربكية، المجمد 
 .81-80مرجع سابؽ، ص، المالؾ شعباني، كنزة عيشكر  2
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 :كالتي تكفؿ لكؿ فرد حقو في مسألة رمكز السمطة )عمى المستكيات المختمفة( عف حدكد  مبدأ المساءلة
 مسؤكلياتيـ، كبالتالي تفعيؿ منيجيات كأساليب التعبير النقدم الحر لكؿ فرد.

 نا أف "مفيـك المكاطنة" يشير إلا:مف خ،ؿ استعراض التعاريؼ السابقة يتبيف ل 

  المكاطنة كمفيكـ كككاقع ككممارسة ليس مجيكال بؿ لو جذكره الفكرية التنظيرية المستكحاة مف المنظكر
الغربي كالمنظكر اإلسالمي، فالمفيكـ لو عدة دالالت قانكنية، اجتماعية، سياسية، أما في المدلكؿ 

افة ىذه المدلكالت كإطار مرجعي ىادؼ إلى تحقيؽ أمف اإلسالمي فإف مفيـك المكاطنة قائـ عمى ك
 كتماسؾ كاستقرار المجتمع.

 .المكاطنة ىي الحقكؽ كالكاجبات التي يحددىا القانكف كالمجسدة في العالقة بيف الفرد كالدكلة 
 .ىي بمثابة عقد اجتماعي سار بالتساكم عمى كؿ أفراد المجتمع، تراعي فيو حقكؽ اإلنساف 
 نتماء لمكطف كالمساىمة الفعمية ألفراد المجتمع في تجسيد الكحدة الكطنية.ىي الكالء كاال 
 أف تحقيؽ المجتمع الديمقراطي يتطمب ممارسة جممة مف المفاىيـ: العدالة االجتماعية، المساكاة، الحرية  

 المشاركة، المساءلة..
 كبناء عما ما تقدـ نخمص إلا صيغة التعريؼ اإلجرائي، كىك كما يمي:

 

 

 

 

 

 

 

 

أبرزىا: حالة االنتماء مصطمح المكاطنة عما دالالت متعددة ككثيرة، لعؿ  ينطكم       
كالكالء لمكطف كالمشاركة الفعالة بااللتزاـ بكافة الكاجبات كأداء كافة األدكار المنكطة باألفراد، 
حيث أف درجة كمستكل المكاطنة مرتبطة بمدل الشعكر بيذا االنتماء، عما اعتبار أّف 

تعطي لمكطف بقدر ما االنتماء ىك االرتباط الكثيؽ بالكطف، كبتعبير الخر المكاطنة ىي أف 
تأخذ منو. فيي استشعار المسؤكلية، كتحمؿ األمانة كالقياـ بكؿ ما يتطمبو الصالح العاـ 
مف أجؿ حفظ الكرامة اإلنسانية، كاستقرار كتقدـ المجتمع، كتفعيؿ المشاركة. كما ترتبط 
اة عضكيا بزحـ كبير مف مفاىيـ إجرائية متنكعة كحديثة كمتجددة، كبتجدد كتطكر الحي

العامة كمنو المكاطنة التنظيمية كالتسكيقية كالمكاطنة السياسية كالمكاطنة الثقافية كغيرىا 
.. 
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 :المقاربات النظرية لمدراسة – 07

نما    ىك نتيجة احتكاؾ كترابط كبيريفإف كعي الباحث بالمشكالت االجتماعية ليس كليد الصدفة، كا 
ذا سممنا بيذه الفكرة فإننا نصؿ إلى فكرة أخرل  بينو كبيف ما يالحظو مف ظكاىر اجتماعية مختمفة، كا 
تتمثؿ في ككف الباحث يجد نفسو مرتبطا ارتباطا كثيقة كحميميا بالمجتمع الذم يعيش فيو، كبالتالي 

 ىذه الحياة. األيديكلكجية السائدة التي تنعش تصكراتو عف
تمثؿ المداخؿ المنيجية في عمـ االجتماع )الغربي منيا كاإلسالمي( المدلكالت كمسمماتيا كأبعادىا 
كمؤشراتيا المعبرة عف تمؾ المنطمقات، أك ىي تمؾ األصكؿ التصكرية كالعاكسة لمرؤل الفكرية كاألسس 

الجتماعية، في ضكء ارتباطيا بعناصر التنظيرية األكلى، كالتي تكجو المعالجة السكسيكلكجية لمظاىرة ا
 . 1تكاجدىا كظركؼ نشأتيا

عمى ما تقدـ تـ االستناد في انجاز الدراسة كفي معالجتيا لمختمؼ جكانب كأبعاد المكضكع  كبناءن   
 بالتحميؿ كالتفسير عمى األصكؿ النظرية اآلتية نذكرىا: 

 المكاطنة مف المنظكر اإلس،مي:-01    

 :2لمفيكـ المكاطنة ينبع مما يأتي إف التأصيؿ الشرعي

 كحدة األصؿ اإلنساني ككحدة النزعة الفطرية اإلنسانية. -1
 المكاطنة في اإلسالـ مفيكـ سياسي مدني. -2
 المفيكـ العاـ لممكاطنة -3

فالمسمـ مكاطف حيث ما كاف مف بالد اإلسالـ، فجميع البالد التي تسكدىا الشريعة اإلسالمية كتطبؽ 
كطف المسمـ، كتككف المكاطنة في اإلسالـ في أصؿ مفيكميا أكسع مف الحدكد أحكاـ اإلسالـ، ىي 

الجغرافية اإلقميمية الٌضيقة لمكطف اإلسالمي، كيككف كؿ فرد مسمـ أك معاىد مكاطنا، ألنو عضك مف 
األمة اإلسالمية، لو كؿ الحقكؽ، كعميو كؿ الكاجبات... أبـر "النبي" صمى اهلل عميو ك سمـ في السنة 

 كلى لميجرة النبكية الكثيقة* أك المعاىدة بيف المسمميف كطكائؼ المدينة، كما أبرزت الميمة جدا أمريف:األ
                                                           

نادية عيشكر:" المداخؿ، المناىج كالمفاىيـ في المبحث السكسيكلكجي"، أشغاؿ الندكة العممية حكؿ: منيجية البحث   1
شراؼ: أ. د نادية سعيد عيشكر كآخركف: مؤسسة حسيف رأس الجبؿ، قسنطينة العممي في العمـك االجتماعية،  -إعداد كا 

 .155-154، ص 2017
: أصكؿ فكرة المكاطنة في الكتاب كالسنة، الممتقى الدكلي السادس فقو المكاطنة في الفكر   2 مصطفى بف حمك رشـك

 .55-54اإلسالمي المعاصر، مرجع سابؽ، ص 
 .178-130 ص:  : المكاطنة بيف الفكر كالممارسة، ثالثالفصؿ ال لالستزادة أكثر أنظر: *
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 :ميالد الدكلة اإلسالمية في الكطف الجديد. األكؿ 
 :صير المجتمع المدني في أمة كاحدة عمى الرغـ مف التنكع الثقافي كالعقدم )المسممكف  الثاني

يؤمنكا مف األكس كالخزرج(، كالتنكع العرقي )المياجركف مف مكة كىـ مف  كالييكد كالكثنيكف الذيف لـ
 قبائؿ عدنانية، كاألنصار كىـ قبائؿ قحطانية، كالييكد كىـ قبائؿ سامية(.

  "لقد أكجد اإلسالـ في بالد العرب تطكرا كبيرا في نكاحي الحياة الدينية الفكرية االقتصادية السياسية
د الفكرم كفضال عف االتجاه نحك متطمبات التكحيد، فقد قضى اإلسالـ عمى كاالجتماعية، فعمى الصعي

 التخمؼ كعكامؿ الجيؿ كالضالؿ كاالنغالؽ، كدعا إلى التأمؿ في حقيقة الخمؽ كفمسفة الحياة كالكجكد
كحث عمى العمـ كالبحث عف المعرفة الصحيحة، كىذا باعتماد كسائؿ تحصيميا المتمثمة في إعماؿ العقؿ 

تو، ككذا االستغالؿ األمثؿ لمحكاس الخمس فانقمب المجتمع األكؿ مف صكرتو التي طبعتيا العقمية كممكا
البدائية... إلى صكرة مشرقة صكرة المجتمع متحضر أىـ ما ميزه في تمؾ الفترة كعيو الجديد بكينكنتو 

 اة االقتصادية بما يمي:الذاتية كارتباطاتو الككنية في إطار الكجكد الكبير لمعالـ... بينما حظيت الحي

  احتراـ ممتمكات الغير الدعكة إلى ضركرة العممية بجدية، كاالجتياد في عممية التطكير كمحاكالت
اإلبداع، فرض الزكاة عمى األغنياء رعاية لمفقراء، منع أعماؿ االغتصاب كالسرقة بالتعرض لمقكافؿ 

 التجارية العابرة.
  الحقكؽ، كتضمف الحقكؽ، كتضبط الكاجبات بيف أفراد المتعامميف، كما حدد أصكال لممعامالت تضمف

يمكف تمخيصيا في النقاط التالية: كيؿ كاؼ لصاحب الحؽ، ميزاف بالعدؿ الذم ال ميؿ فيو، إعطاء 
الناس حقيـ كتقكيـ الشيء بما يستحقو، دكف بخس لثمنو أك استغالؿ لحاجة صاحبو إلى بيعو أك 

 حقيقي.استغالال لجيمو بالثمف ال
بغير ىذا يككف التاجر أك صاحب التعامؿ مفسدا في األرض، ساعيا في المجتمع بالخراب   

كالدمار... ال نجد األمر مختمفا، حينما نتعرض إلى الحياة السياسية التي ميزت كجو ىذا المجتمع، فبعد 
ة السياسية أكجد اإلسالـ بعد الحركب الداخمية بيف القبائؿ كالتي شيدتيا البالد العربية عمكما بسبب التفرق

انتشاره نظاما سياسيا مكحدا يستند إلى الشريعة الدينية، ينظـ مجريات الحياة عمى أساسو تمخض ميالد 
الدكلة العربية اإلسالمية... كما فتحكا الكثير مف البالد الخاضعة لمدكؿ العظمى األخرل... بالنسبة 

تحديد طبيعة العالقات بيف الزكجيف بتشريع الحقكؽ  لمناحية االجتماعية فقد حسبو تـ فيما يمي:
كالكاجبات... تحسيف كضعية المرأة بحصكليا عمى حقكقيا غير منقكصة مثميا في ذلؾ مثؿ الرجؿ في 



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
31 

جميع النكاحي: السياسية كاالقتصادية كالدينية كالتربكية... إلخ، انتشار مظاىر اإلنسانية كالٌتكاد كالرحمة 
، يقكؿ الدكتكر حامد الرفاعي في كتابو "اإلسالـ 1التكافؿ االجتماعي بيف جميع الفئات"كالتضامف كالتآزر ك 

كحقكؽ اإلنساف ككاجباتو": إف مصدر الحقكؽ كالكاجبات بثباتيا ألصحابيا ىك اهلل سبحانو كتعالى 
حة فالشريعة اإلسالمية تنظر لمحؽ كالكاجب عمى أنيما مف مقكمات كرامة اإلنساف، فيي المعيار لص

كاستقامة أداء الحقكؽ كالكاجبات كفؽ إرادة اهلل تعالى، فالحؽ كالكاجب في الشريعة اإلسالمية مقيداف 
بتحقيؽ إرادة اهلل كمرضاتو، كما أنيما مقيداف بمصمحة الجماعة كعدـ اإلضرار باآلخريف، كلمناس أف 

 يتعارض مع إرادة اهلل يتعارفكا يتفقكا عمى حقكؽ ككاجبات فيما استحدث مف أمكر حياتيـ، بما ال
 .2كشريعتو، كبما تضمف تحقيؽ كرامة اإلنساف كمصالحو كيحقؽ إقامة العدؿ بيف الناس"

كبذلؾ فإف اإلسالـ قد كـر اإلنساف مف حيث ككنو إنساف، كبناء عمى ذلؾ قد ظير عدد مف 
 :3إلسالـ كمنياالمبادرات كالمكاثيؽ كاإلعالنات التي عممت عمى صيانة لكائح لحقكؽ اإلنساف في ا

 ـ.1979إعالف حقكؽ اإلنساف ككاجباتو في اإلسالـ الصادر عف رابطة العالـ اإلسالمي عاـ  -1
 .1980البياف اإلسالمي العالمي الصادر عف المجمس األكربي في لندف عاـ  -2
البياف العالمي لحقكؽ اإلنساف في اإلسالـ الذم قدـ إلى مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في  -3

 .1989الطائؼ يناير 
مشركع كثيقة حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ الذم قدـ إلى المؤتمر الخامس لحقكؽ اإلنساف في طيراف  -4

 .1989في ديسمبر عاـ 
 .1989مشركع إعالف حقكؽ اإلنساف الذم قدـ إلى مؤتمر الخامس لحقكؽ اإلنساف في ديسمبر عاـ  -5
 .1990إعالف القاىرة عف حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ  -6
فبراير  27-25إعالف ركما حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ الصادر عف ندكة حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ  -7

2000. 

                                                           
نادية عيشكر: اإلسالـ كحاجات اإلنسانية المعاصرة، مجمة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، )دكرية أكاديمية   1

 .174-172، ص 2004(، دار اليدل، قسنطينة، 17متخصصة محكمة تعنى بالدراسات اإلسالمية كاإلنسانية، العدد 
طركب كامؿ: حقكؽ المكاطنة ككاجبتيا في أبعادىا الفقيية كالقانكنية، الممتقى الدكلي السادس: فقو المكاطنة في الفكر   2

 .47اإلسالمي المعاصر، مرجع سابؽ، ص 
 2011، ، القاىرة1طارؽ عبد الرؤكؼ عامر: المكاطنة كالتربية الكطنية "اتجاىات عالمية كعربية، مؤسسة طيبة، ط   3

 .223-222ص 
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 (: يكضح حقكؽ ككاجبات المكاطف مف منظكر إس،مي: 01الجدكؿ رقـ ) 

المكاطنة  الرقـ
مف 

المنظكر 
 اإلس،مي

 الكاجب   الحؽ

 الحؽ األكؿ: 01
 حؽ الحياة

صانع الخمؽ أك صاحب النشأة *فاهلل سبحانو كتعالى ىك 
األكلى، فحؽ الحياة حؽ أصيؿ ليس لمخمكؽ مف دكف 
الخالؽ أف يعتدم عميو أك يسمبو إال في إطار ما تقرره 

 الشريعة اإلسالمية في حالتيف"
*أكليا: أف يككف حرماف النفس قد أتت فسادا في األرض 
استحقت عميو حد الحرابة كالخطر ال بتيديد حؽ الحياة 

نما قد يككف نابعا مف النفس  نتيجة لعدكاف الغير فقط، كا 
ذاتيا فقد يصؿ اليأس باإلنساف المكاطف إلى درجة قتؿ نفسو 

 فيككف مطركدا مف رحمة اهلل.

*المحافظة عمى ىذه 
الحياة ككقايتيا مف كؿ 
خطر كصرفيا إلى طاعة 
اهلل عبادة كعمال صالحا 
كتحريـ محاكلة قتؿ النفس 

 )االنتحار(.

 الحؽ الثاني: 02
 حؽ الحرية

فالناس جميعا عباد الرحماف منحكا حؽ الحرية حتى ال 
يككنكا عبيدا لسكاه كلذلؾ فاإلسالـ ينفر مف العبكدية لغير 
اهلل كال تتـ صيانة الحرية بمجرد الفرار مف الظمـ، فذلؾ 
مباح فقط لممستضعفيف، أما المسممكف األقكياء فمأمكركف 

ؿ معتد عمييا أك ظالـ ليا، قاؿ بالدفاع عف حريتيـ ضد ك
ـٍ ظيًمميكا  مىٰى  ۚ  اهلل تعالى: "أيًذفى ًلمًَّذيفى ييقىاتىميكفى ًبأىنَّيي فَّ المَّوى عى كىاً 

" صدؽ اهلل العظيـ، كتمتد الحرية لتشمؿ:  ـٍ لىقىًديره نىٍصًرًى
حرية العقيدة التي ىي احتراـ إلرادة اإلنساف كحؽ الحرية 

 قيده إال االلتزاـ بحرية اآلخريف.حؽ مطمؽ في اإلسالـ ال ي

عدـ اإلشراؾ بعبادة اهلل 
كعدـ اقتصار الحرية عمى 
أناس مخصكصيف أك 
عمى مجاالت محدكدة 
كااللتزاـ بالدفاع عنيا 
كحمايتيا مف االعتداء 

 عمييا

 الحؽ الثالث: 03
 حؽ العمـ

تأكيدا لو كفؿ اهلل سبحانو كتعالى تعميـ أبي البشر آدـ قاؿ 
ـى اأٍلىٍسمىاءى اهلل  ـى آدى مَّ تعالى: بسـ اهلل الرحماف الرحيـ: " كىعى

ًئكىًة" صدؽ اهلل العظيـ مىى اٍلمىالى ييـٍ عى  .كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى
 :حؽ العمـ مكفكؿ في اإلسالـ بشركط أربعة ىي-

أال يكتـ عمما يستفاد بو في ىداية الناس لما فيو -1
 .صالحيـ

 .فو في خدمة الناسأال يمتنع صاحب عمـ عف تكظي-2
 .أال يشترم صاحب العمـ بو ثما قميال فييدر مف قيمتو-3

عدـ كتماف العمـ كتكظيفو 
فيما ينفع الناس كيطمب 

 الزيادة فيو
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 أف يطمب العمـ مف أىمو فكر الحاجة إليو.-4

 الحؽ الرابع: 04
 حؽ الممكية

....اشترط اإلسالـ اإلقرار بحؽ الممكية أف تككف نتيجة -
افؽ الشريعة اإلسالمية، كال يككف مصدرىا محرما لما يك 

 كالربا كالغش، كالظمـ.
 
 

ما داـ الماؿ ماؿ اهلل 
كالناس مستخمفكف فيو فال 
بد مف أداء حؽ اهلل منو، 
كحؽ السائؿ كالمحرـك في 

  .كالصدقات. الزكاة أسمكب

يكسؼ: المكاطنة مف منظكر أنظر: سيد محمكد عمر  لمعطياتالمصػػػػػػػػػػػػػدر: إعداد شخصي. مصدر ا
 .70-68، ص 2016إسالمي، دار المعارؼ، القاىرة، 
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تحتؿ "الكظيفة" مكانا مرمكقا في النظرية السكسيكلكجية المعاصرة، فال نكاد البنائية الكظيفية: -02
خصائص ىذا نجد باحثا في عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا، إال كظيرت في أعمالو كتفسيراتو كمنيجو 

االتجاه حتى أف بعض عمماء االجتماع يقكلكف: إف دراسة مسائؿ عمـ االجتماع تتجو اتجاىا بنائيا 
ككظيفيا بالضركرة، كاالتجاه الكظيفي ال يمثؿ مدرسة محددة تحديدا كاضحا في العمكـ االجتماعية، بؿ 

كممة "الكظيفة" كاف إف يتشعب شعبا كثيرة تجمعيا خصائص عامة، كنالحظ ىنا أكؿ مف استعمؿ 
  الفيمسكؼ ليبنتز، كاستخدمت في الرياضيات لتشير إلى المتغير في عالقاتو بمتغير أك متغيرات أخرل

" في مقالتو عف "الكظيفة" في دائرة معارؼ العمـك Horace Kallenكيقكؿ "ىكريس كالف" "
 االجتماعي:

التاسع عشر، كفي الفمسفة تحت شعار إف "الكظيفة" ترجع إلى الحركة التي ظيرت في أكاخر القرف 
 .1"الداركنية" عمى العمـك البيكلكجية كاالجتماعية

تعتبر الكظيفة مف أىـ التيارات الفكرية السائدة في عمـ االجتماع المعاصر منذ أربعينيات القرف 
لتحميؿ العشريف، كلقد حظيت بتسميات عديدة منيا: الكظيفة، البنائية، الكظيفية، االتجاه الكظيفي ا

  الكظيفي، النظرية الكظيفية، كتعرؼ أكثر باسـ البنائية الكظيفية، كيشيع استخداميا اختصارا بالكظيفية
ساىـ العديد مف عمماء االجتماع كاألنثركبكلكجيا في بمكرة ىذا االتجاه الفكرم، كلقد ظيرت الكظيفية لمرد 

الغربي كخاصة األمريكي الذم كاف يركز عمى عمى االتجاه اإلمبريقي الذم كاف سائدا في عمـ االجتماع 
الكضعية المحدثة، كجاءت كذلؾ لمناىضة عمـ االجتماع الماركسي بكاسطة عزليا لممجتمع عف السياؽ 
التاريخي الذم نشأ فيو كتزعزع بيف أحضانو... ىناؾ أربعة معاف مختمفة لمفيكـ الكظيفة في الفكر 

 :2السكسيكلكجي ىي
، أك Position، أك المكضع Statuts: المركز ء مف يستخدـ الكظيفة بمعناىناؾ مف العمما أكال:
، كىكذا المعنى األخير ىك الذم نقصده عند الكالـ عف كظيفة أك أكثر داخؿ Employementالعمؿ 

مزرعة أك مصنع أك كزارة أك تنظيـ بيركقراطي كىك نفس المعنى الذم نقصده عند الكالـ عف الترقي في 
 الكظائؼ.

إلى المياـ كالكاجبات كالمسؤكليات الممقاة عمى شاغؿ كظيفة معينة أك  يشير المعنا الثاني: ثانيا:
شاغؿ دكر ميني محدد، فيقاؿ مثال أف فالنا مف الناس قد أىمؿ كظائفو عندما يفشؿ أك ييمؿ في أداء 

 المياـ المطمكبة منو كالتي ترتبط بدكره كبمكانتو التي يشغميا في تنظيـ معيف.

                                                           
 .112-111، ص 2006، األردف، 1سمير عبد الفتاح: مبادئ عمـ االجتماع، دار أسامة، دار المشرؽ الثقافي، ط   1
 .86-84، ص 2013نذير زريبي: الكجيز في عمـ االجتماع )نظريات اجتماعية(، منشكرات ليجكند،   2
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كيقصد بالمعنى الرياضي لمكظيفة تمؾ العالقة التي تكجد بيف عنصريف أك  المعنا الرياضي: ثالثا:
عامميف أك أكثر، بحيث أنو عندما يككف أم تغير في عامؿ فإف ذلؾ يفضي إلى تغير مقابؿ في العامؿ 

 أك العكامؿ األخرل، مما يستمـز معو إعادة تكييفيا.

: التصكر البيكلكجي لمفيـك الكظيفية كيشكؿ ىذا التصكر ة يتمثؿ فيالمعنا الرابع لمكظيف رابعا:
أساس االتجاه أك االتجاىات الكظيفية في عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية، كىك يشر 

 إلى الدكر الذم يؤديو عضك ما في تنظيـ نشاط الكؿ الذم يشكؿ ىذا العنصر جزءا منو.

الكظيفي أك البناء االجتماعي: مجمكعة العالقات االجتماعية المتباينة التي تتكامؿ  كيقصد بمفيكـ البناء
كتتسؽ مف خالؿ األدكار االجتماعية، فثمة مجمكعة مف األجزاء مرتبة متسقة تدخؿ في تشكيؿ الشكؿ 

اعية االجتماعي، كتتحد باألشخاص، كالرمز كالجماعات كما ينتج عنيا مف عالقات كفقا ألدكارىا االجتم
 .1التي يرسميا ليا الكؿ كىك البناء االجتماعي

 يعتبر كؿ مف ككنت، كسبنسر، كباريتك، كدكركايـ، كفيما بعد ركاد األنثركبكلكجيا راد كمؼ براكف
كاد المفكركف األكثر أىمية بالنسبة لمكظيفة )المعاصرة... لقد استقى أكجست ككنت  كمالينكفسكي، الرُّ

ؤسس عمـ االجتماع، اىتمامو باإلستاتيكا )النظاـ( كالديناميكا )التقدـ( في ( الذم يمقب بم1789-1857)
المجتمع  مف خالؿ تفحصو لمرتكزات االستقرار االجتماعي، فقد أرسى ككنت االفتراض األساس لمكظيفة 

تتمثؿ  كالمرتبط باالعتمادية المتبادلة لمنسؽ االجتماعي عندما قاؿ: "الدراسة االستكاتيكية لعمـ االجتماع،
في سبر غكر قكانيف الفعؿ، كتفاعؿ األجزاء المختمفة لمنسؽ االجتماعي"، كما انبثؽ مفيكـ التكازف 

Equilibrum  الكظيفي عندما أكضح ككنت بأف انخفاض مستكل التناغـ بيف الكؿ كأجزاء النسؽ
ة لمتكازف في جسـ االجتماعي يمثؿ حالة مرضية لقد تـ استعارة مفيـك التكازف مف المعالجة البيكلكجي

بكائف الحي، ككاف معظـ عمؿ ككنت يمثؿ ىذه المقارنات العضكية البيكلكجية كاالجتماعية، كينبغي أف 
( كأف ركاد الكظيفية، لقد ارتبط ىربرت سبنسر 1903-1820نشير في ىذا المقاـ إلى ىربرت سبنسر )
يعني بو االعتماد المتبادؿ بيف األجزاء الذم  Differentiationبالكظيفية مف خالؿ طرحو لمفيكـ التمايز 

             المتباينة  لمنسؽ، كالتي تصبح بالضركرة متباينة بمكجب الزيادة في حجـ المجتمع كبنفس
الطريقة، يستخدـ الكظيفيكف المعاصركف مفيكـ التمايز كأحد الجكانب اليامة في ترابط النسؽ االجتماعي 

ر في التحكؿ االجتماعي مع نظرية دكركايـ حكؿ تقسيـ العمؿ في كتكاممو، لقد تشابيت نظرية سبنس
المجتمع، كىي النظرية التي كاف ليا تأثير كبير في الكظيفييف المعاصريف، كمع ذلؾ، ىناؾ اختالفاف 
ىاماف، األكؿ: إف دكركايـ لـ يشدد عمى التمايز االجتماعي كضركرة مالزمة لجكىر عممية التحكؿ، كما 

لثاني: إف إصرار دكركايـ عمى الحقائؽ االجتماعية كمكضكع أساس مالئـ لعمـ االجتماع فعؿ سبنسر، كا
                                                           

 .102، ص 2015مصطفى بكجالؿ: عمـ االجتماع المعاصر بيف االتجاىات كالنظريات، ديكاف المطبكعات الجامعية،   1
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يتعارض بصكرة مباشرة مع المكقؼ االختزالي عند سبنسر الذم يؤكد فيو أف سبب التقدـ سيككلكجي، 
استخدـ كيتمثؿ في حاجة األفراد إلى سعادة أكبر، كمف أجؿ ذلؾ اتبع الكظيفيكف دكركايـ إال أف بارسكنز 

فكرة سبنسر حكؿ التمايز االجتماعي في نظريتو حكؿ التغير االجتماعي. لقد كضع فمفريدك كيارينك 
( تصكره الخاص بعمـ االجتماع استنادا إلى نسؽ فسيككيميائي اتصؼ باالعتماد المتبادؿ 1848-1923)

سبة لباريتك فإف جزئيات النسؽ بيف األجزاء كالتغيرات التكيفية، مفضال إياه عمى العضكية البيكلكجية بالن
 االجتماعي تتمثؿ في أجزاء لدييـ مصالح، كدكافع، كعكاطؼ.

كيعتبر باريتك أكؿ عالـ اجتماع يقدـ كصفا دقيقا لمنسؽ االجتماعي مف خالؿ العالقات المتداخمة  
 Movingحرؾ كاالعتمادات المتبادلة بيف األجزاء، كلقد استعار منو تالككت باسكنز مفيكـ التكازف المت

Equilibrium  الذم ينتج التآلؼ كالتناغـ في النسؽ، كذلؾ في معرض مناقشو لكيفية تكيؼ األنساؽ
 .1كتغيرىا مف أجؿ اإلبقاء عمى حالة التكازف

 :2تقـك الكظيفية كاتجاه سكسيكلكجي عمى مجمكعة مف الفرضيات تتمخص في اآلتي

 :المجتمع ىك عبارة عف نظاـ أم أنو كؿ يتضمف أجزاء يعتمد كؿ منيا عمى اآلخر. الفرضية األكلا 
 :أف ىذا الكؿ النظامي يأت قبؿ األجزاء بمعنى أنو ال يستطيع أم أحد أف يفيـ جزءا  الفرضية الثانية

سات منفردا بإرجاعو إلى النظاـ األكسع الكمي كالذم يشكؿ جزءا منو، كذلؾ كالمعتقدات الثقافية المؤس
 القانكنية، االقتصادية، أك األنماط االجتماعية لمتنظيـ العائمي... إلخ.

 :إف فيـ الجزء بإرجاعو إلى الكؿ يتـ باعتبار أف ذلؾ الجزء يقكـ بكظيفة المحافظة عمى  الفرضية الثالثة
 تكازف الكؿ، كىكذا فالعالقة بيف الجزء كالكؿ ىي عالقة كظيفية.

 :لفرضيتيف األكلى كالثانية، كمفادىا أنو إذا كاف قد تـ تحديد االعتماد تشتؽ مف ا الكظيفة الرابعة
المتبادؿ لألجزاء عمى أنو ىك نفسو اعتماد متبادؿ كظيفيا، كأف األجزاء ىي عمى نحك مشترؾ متساندة 

 مع بعضيا البعض فإف ىذا التناغـ المتبادؿ كالمشترؾ يعمؿ عمى صياغة تدعيـ الكؿ.
 :ر الكظيفية بأف العمـ الطبيعي كخاصة عمـ األحياء مثميا األعمى ذلؾ مف خالؿ تعتب الفرضية الخامسة

 مفاىيـ النظرية، البناء، الكظيفة كمماثمتيا بالكائف العضكم.

                                                           
رث كاالس أسكف ككلؼ: النظرية المعاصرة في عمـ االجتماع تمدد آفاؽ النظرية الكالسيكية، ترجمة: محمد عبد الكريـ   1

 .55-54، ص 2010، عماف، 1الحكراني: دار مجدالكم، ط 
 .101-100نذير زريبي: الكجيز في عمـ االجتماع )نظريات اجتماعية(، مرجع سابؽ، ص   2
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 :تركز الكظيفية باتجاىاتيا الفرعية عمى تفسير كظيفي متعدد المتغيرات فيي تفسر  الفرضية السادسة
ي ىذا النسؽ، يخيؿ لممرء أنيا تقؼ عند التصنيؼ كالتحميؿ أم شيء في النسؽ االجتماعي بكؿ شيء ف

 كال تميز إال ضمنيا بيف متغيرات مستقمة كأخرل تابعة.
 :الكظيفية تصكراتيا كمفاىيميا بنائية ككمية، فيي تبدأ بالثقافة كتعدىا الكعاء األساسي  الفرضية السابعة

جتماعي كمف ىنا يأتي مبالغتيا في تقدير لمتفسير مركرا منيا إلى الشخصية الفردية ثـ التنظيـ اال
 االشتراؾ في القيـ.

لقد استعاف ىذا االتجاه بنظرية النظاـ االجتماعي معتمدا عمى مسممة ىامة تمثمت في تكامؿ أجزاء 
النسؽ في كياف كمي كاحد كفي االعتماد المتبادؿ التأثير بيف عناصر المجتمع كال يتكقؼ عند فيـ 

االتجاه البنائي الكظيفي األبنية االجتماعية كالتنظيمات بالتأكيد عمى ضركرة ارتباط  األجزاء، بحيث يعالج
كتداخؿ العكامؿ ببعضيا البعض لتحقيؽ النتيجة المطمكبة، كيظير العنصر البنائي مف خالؿ تقنيف 

 .1أساليب معينة باعتبارىا متطمبات سمككية الغرض منيا تحقيؽ أىداؼ أك كظائؼ محددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .156، ص 2006رابح كعباش: عمـ اجتماع التنظيـ: مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث كالترجمة، قسنطينة،   1
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 العقد االجتماعي: -03

تعتبر نظرية العقد االجتماعي مف بيف النظريات الفكرية التي ساىمت في إنتاج مفيكـ حقكؽ اإلنساف، 
 :1كتكمف أىمية ىذه النظرية في ككنيا

أحدثت قطيعة بيف السياسة كالالىكت كما جسده مف استبداد، فقد قامت ىذه النظرية في مكاجية  -1
 لمحكاـ.نظرية الحؽ اإلليي 

عطائيا األكلكية ليذه الحريات باعتبارىا كجدت مع  -2 إيمانيا العميؽ بحقكؽ األفراد كحرياتيـ، كا 
 اإلنساف قبؿ كجكد السمطة.

قرار حقكؽ كحريات األفراد " ككاف لركاد نظرية العقد االجتماعي األثر السياسي في تقييد سمطة الحاكـ كا 
 : " مف مؤلفيوThomas Hobbesىكبز" في ظؿ القانكف الطبيعي، إذ يعتبر "تكماس 

Civethecitizen  كLevirathan أكؿ مف أرسى قاعدة حؽ األمر: كؿ إنساف لو الحؽ في سالمة :
الجسـ كالحؽ في الحياة، ال أحد يمكف أف يككف عبدا كال ألية سمطة الحؽ عمى حياة أك مكت أم 

ة، كفي مؤلفاتو كاف يحارب األشباح شخص، كاف ىكبز يرفض االستكانة إلى ما ىك غيبي كفؽ الطبيع
التنيف( خير دليؿ عمى ذلؾ، فقد انتقد ىكبز في الفصؿ األخير مف كتابو -كالقكل الخفية، ككتابو )لكثياف

الخكؼ مف الشياطيف، كالعزائـ كالرقيات، كاألرباح التي كاف يجنييا -ىذا، تحت عنكاف مممكة الظممات
 تعماليـ لتمؾ العزائـ كالرقيات.الكينكت )رجاؿ الديف( مف تشجيعيـ كاس

كيعرؼ ىكبز "القانكف الطبيعي بأنو مف القكانيف األصمية التي يجب أف يأخذ بيا المشرع عند       
تشريعو لمقكانيف الكضعية، كينص القانكف األكؿ لمطبيعة عند ىكبز عمى أنو يجب عمى كؿ شخص 

ا القانكف الثاني فينص عمى التأكيد عمى ذلؾ مناشدة السالـ، فيك أمضى ضمانو كبقائو في الحياة، أم
الغرض كىك السالـ مع اآلخريف، لذلؾ كاف اليـ األكؿ ليكبز ىك البحث عف الشركط الالزمة الستقرار 
المجتمع كمف ثـ فقد اتجو إلى بحث القكاعد التي تسيطر عمى تصرفات اإلنساف كفي مقدمتيا غريزة 

لكفاح طكؿ حياتو كمف ثـ صح الحكـ عمى اإلنساف بأنو أناني المحافظة عمى النفس، كىي تدفعو إلى ا
بطبعو ال ييتـ إال بتكفير الطمأنينة كاستقراره، كلمفرد الحرية في حدكد ما ال ينص عميو القانكف كينظمو، 
فاألفراد كاف ليـ حرية طبيعية كلكنيـ تنازلكا عنيا مقابؿ الطمأنينة كاألمف في ظؿ المجتمع المدني الجديد 

خميف عنيا إراديا كبنظرة نفعية خالصة مثؿ: حرية كؿ إنساف في استعماؿ قكتو لحفظ طبيعتو... غير مت

                                                           
، 2001، عماف، األردف، 1ية، ط محمد قدكر بكمديف: حقكؽ اإلنساف بيف السمطة الكطنية كالسمطة الدكلية، دار الرا  1

 .23-22ص 
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أف الرضا المنبثؽ مف العقد فيما يعرؼ بشرعية السمطة السياسية العميا، يعد أساسيا لقياـ المجتمع المدني 
المجتمع السياسي مف خالؿ لذلؾ كاف المجتمع المدني مجتمعا دكف دكلة في مرحمة أكلى ثـ يتطابؽ مع 

إرجاعو إلى الدكلة لحظة قياـ العقد، كليذا يعتقد ىكبز أف المجتمع المدني ليس دكلة فقط بؿ دكلة مطمقة 
الصالحيات مجرد إبراـ االتفاؽ بيف الشعب كالحاكـ غير أف الحاكـ غير ممتـز بأم عالقة متبادلة كىك 

 .1غير مقيد بأم التزاـ تجاه المحككميف"

"كاستمر فالسفة كمفكرك الغرب بدراسة مكضكع العقد االجتماعي دراسة نقدية مسيبة، كمف أشيرىـ 
الفيمسكؼ اإلنجميزم "جكف لكؾ": الذم ناقش مكضكع طبيعة العقد االجتماعي بالنسبة لمكضكع الممكية 

د نظرية الحؽ ، حكؿ "لكؾ" في كتابو ىذا إيجا1690في كتابو "حكؿ الحككمة المدنية" الذم نشره عاـ 
ككانت بمثابة نقطة البداية  1688الطبيعي لمممكية التي كانت القاعدة األساسية التي استندت عمييا ثكرة 

لمفكر السياسي الحديث، تتمخص نظرية "لكؾ" حكؿ الممكية بأف لإلنساف حؽ السيطرة عمى جزء الطبيعة 
الطبيعة أك األرض بكميات كبيرة يسيؿ  )األرض( التي دائما ما تمتزج بعممو كجيكده شريطة أف تتكفر

استثمارىا استثمارا طبيعيا، غير أف استغالؿ الطبيعة مف قبؿ رجؿ كاحد يجب أف ال يؤثر عمى عممية 
استغالليا مف قبؿ اآلخريف، كما أف حؽ امتالكو لقطعة أرض يجب أف ال يتعارض مع حقكؽ اآلخريف 

الجتماعي كازدادت قكة كأىمية عمى يد الفيمسكؼ الفرنسي في ممكية األرض... كقد انتعشت نظرية العقد ا
، يقكؿ "ركسك" في 1762عاـ  العقػػػػػػػػػد االجتماعػػػػػػػي""جاف جاؾ ركسك": عندما نشر كتابو المكسكـ "

كتابو ىذا: بأف تنازؿ اإلنساف عف حريتو الطبيعية ساعده في الحصكؿ عمى حرياتو المدنية كاألخالقية، 
سب رأيو يجب أف تعطى لمشعب إذ أف إرادة كؿ كاحد منيـ تعتبر عنصرا جكىريا يخدـ تحقيؽ كالٌسيادة ح

الصالح العاـ، كالعناصر مجتمعة تككف اإلرادة العامة التي ىي اإلرادة الحرة في المجتمع كالتي تعتقد 
ف مفيـك الفرد ، كلد كا2بضركرة منح الحريات كاممة لألفراد بغية تحقيؽ السعادة كالرفاىية كاالزدىار

المكاطف "ىك العنصر األساسي الذم حؿ بو ركسك مشكمة العالقة بيف الفرد كالمجتمع، فيك يتضمف 
ف كانت الكطنية عنده ليست  امتالؾ الفرد لمشاعر الكالء لمجماعة كتمثميا الديمقراطية، كلمحرية الفردية، "كا 

ض اآلباء، أك حتى مجرد الكالء لجماعة مجرد الكالء لكطف معيف ىك عبارة عف رقعة أرض بذاتيا"، أر 
نما كانت تعني أساسا الكالء لجماعة ذات مثؿ عميا محددة تحتؿ فييا حرية الفرد  بذاتيا ينتمي إلييا الفرد كا 

"مضمكنا مف الحرية كالمساكاة" ك"اعتبر  Partiotismكرفاىيتو المركز األكؿ، أم أنو قد جعؿ لمكطنية 
كعة مف الحقكؽ كالكاجبات الطبيعية دكنيا ال يقكـ المجتمع السياسي " مجمCitiznshipالمكاطنة" "

المنظـ... كفي ظؿ ىذه الرابطة الجديدة "المكاطنة" أضفى ركسك عمى الكعي القكم النامي في ذلؾ الكقت 
                                                           

 .55-53 :، ص2014محمد نصر مينا كآخركف: السياسة كالسمطة في الفكر الغربي، دار المعرفة، اإلسكندرية،    1
-413 :، ص1999، بيركت، لبناف، 1إحساف محمد الحسف: مكسكعة عمـ االجتماع، الدار العربية لممكسكعات، ط   2
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تبريرا اجتماعيا إذ جعمو ضركريا لممجتمع في أفضؿ صكرة، كرابطة أساسية بيف المكاطنيف ال ضماف لبقاء 
اف السياسي الجديد دكنيا، كفي كؿ ىذه الرابطة تحكلت الدكلة اإلقميمية إلى "كطف"، كتحكؿ الفرد إلى الكي

 "مكاطف"، ىذا كيعتمد مفيكـ المكاطنة عند ركسك عمى دعامتيف أساسيتيف:
 المشاركة اإليجابية مف جانب الفرد في عممية الحكـ. - أ
 المساكاة الكاممة بيف أبناء المجتمع الكاحد كميـ. - ب

ككاف الدكر اإليجابي لمفرد بكصفو مكاطنا، استبقا مف جانبو ألحدث المفاىيـ الديمقراطية المعاصرة 
التي تقكـ عمييا المدارس االشتراكية كقد كصؿ تأكيد ركسك عمى أىمية ىذا المبدأ إلى حد أف ذىب إلى 

حيؿ بينيـ كبيف ىذه المشاركة "أنو بمجرد أف ينصرؼ الناس عف االىتماـ اإليجابي بشؤكف الدكلة، أك إذا 
مثؿ -اإليجابية، يككف الكقت قد حاف العتبار الدكلة في حكـ المفقكدة... كقد كانت المساكاة عند ركسك

جزءا مف مفيـك كاسع ىك مفيكـ المكاطنة، فيي مساكاة بيف مكاطنيف يدرككف انتماءىـ -المشاركة اإليجابية
-ا خاصا بيا، كتربط بيف أعضائيا مشاعر كمفاىيـ مشتركةإلى جماعة بشرية كاحدة تؤلؼ كيانا سياسي

مساكاة في مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات يحددىا الكعي بيذا االنتماء كيحددىا في إطار مف كحدة 
 .1اليدؼ كالمصير"

خالصة القكؿ: نظر "ىكبز" لمعقد االجتماعي باعتباره طكؽ النجاة مف الفكضى كاالستبداد، بينما 
ؾ" باعتباره ضمانا لمحقكؽ الطبيعية لألفراد، كأىميا حؽ الحياة كحؽ الحرية كحؽ الممكية، إال نظر إليو "لك 

أف "ركسك" قد كجد العقد االجتماعي اإلرادة العامة لألفراد داخؿ المجتمع ذلؾ مف ناحية، كمف ناحية 
المدني، كلكنو أخرل اعتمد "ركسك" عمى "ىكبز" في نظريتو في المحافظة عمى النفس كأساس المجتمع 

استنتج منيا أف كؿ شخص خاضع لمقكانيف الحؽ الطبيعي في إبداء رأيو في سف القكانيف بأف يككف 
عضكا في جمعية تشريعية ذات سيادة؛ ككؿ الخاضعيف لمقانكف يحددكف ما يجب كما ال يجب فعمو، كبيذا 

 .2الشكؿ نضمف عدالة القكانيف كالتساكم بيف األفراد
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 تقييـ كتكظيؼ  الدراسات السابقة: – 08
  أكال : الدراسات المحمية:

 الدراسة األكلا: 

  بطاقة تعريؼ:

 

1 

 أ ػ إشكالية الدراسة:

     

 

 

تتكجو ىذه الدراسة إلػى مراجعػة مفيػـك المكاطنػة ،ككاقػع تطبيقػو كاشػكالياتو الفكػرة  كالعمميػة فػي الجزائػر   
كدكلة متحكلة نحك الديمكقراطية مقارنة بمفيكمو النظرم العاـ، كبتطبيقاتو فػي إحػدل الػدكؿ الديمكقراطيػة 

إشػكاليات المكاطنػة فػي الجزائػر عمػى العريقة، كىي "فرنسا"، كىػي بػذلؾ )أم الدراسػة ( تسػاىـ فػي تحميػؿ 
الصػػػػعيديف النظػػػػرم  كالتطبيقػػػػي  كتكجػػػػو نحػػػػك الحمػػػػكؿ الممكنػػػػة ليػػػػا مسترشػػػػدة بمػػػػا يحػػػػدث فػػػػي الػػػػدكؿ  

 الديمكقراطية ،كذلؾ عبر محاكلة تقديـ إجابة ،أك إجابات عف السؤاؿ المركزم اآلتي:

اطنة، كبتطبيقاتو في الدكؿ الديمكقراطية كيؼ تبدك حالة المكاطنة في الجزائر مقارنة بالمفيكـ العاـ لممك -
 كبالتحديد في فرنسا ؟

 
                                                           

مسػػػابقة المدرسػػػة العربيػػػة فػػػي الدراسػػػات الديمقراطيػػػة فػػػي دكرتيػػػا االكلػػػى * ىػػػذه الدراسػػػة حصػػػمت عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى فػػػي 
، كىي تعتبر عمى قكؿ عبد الناصر جابي "استاذ عمـ االجتماع فػي جامعػة الجزائػر " دعمػا النطػالؽ فعمػي  2011-2012

 –بطاقػػة تعريػػؼ –جػػع لمبحػػث العممػػي فػػي مجػػاؿ العمػػـك السياسػػية فػػي الجزائػػر كالػػكطف العربػػي ، لالسػػتزادة اكثػػر انظػػر :المر 
 .55-47: ص

عنوان الدراسة   إعداد  المكان والزمن     

منير مباركية   مفيـك المكاطنة في  
الدكلة الديمقراطية 
كالمعاصر كحالة 

 المكاطنة في الجزائر* 

الجزائر 
 فرنسا 
2011-2012 
 دراسة منشكرة 
1مركز دراسات الكحدة العربية ط 
 2013بيركت 
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 :د ػ اإلطار المنيجي لمدراسة
 حسب الباحث استعاف في ىذه الدراسة بعدة مناىج متكاممة لتغطية البعديف النظرم كالعممي لمكضكعيا:

 مني  دراسة الحالة: -
فرنسػػا فػػي ىػػذه الحالػػة( كتشػػخيص كتقػػديـ كيتعمػػؽ األمػػر ىنػػا باختيػػار حالػػة دراسػػية لدكلػػة ديمكقراطيػػة ) 

كصػػػؼ كتحميػػػؿ دقيػػػؽ لممكاطنػػػة فييػػػا فكػػػرا كقانكنػػػا ككاقعػػػا، ككػػػذا دراسػػػة حالػػػة دكلػػػة عربيػػػة متحكلػػػة نحػػػك 
 الديمكقراطية، كتشخيص كاقع المكاطنة  كخمفياتيا الفكرية فييا ) كىنا ندرس حالة الجزائر (.

 المني  المقارف: -
 كىػػذا لمقارنػػة كاقػػع المكاطنػػة فػػي الدكلػػة الديمقراطيػػة المختػػارة مػػع المفيػػـك العػػالمي الشػػائع ليػػا مػػف ناحيػػة 

 كأيضا بمقارف كاقعيا في الدكلة العربية بكاقعيا في الدكلة الديمكقراطية السابقة االختيار مف ناحية أخرل.
 تبرير النماذج )الحاالت الدراسية ( المختارة:-
  حسػػب الباحػػث يبػػػرر اختيارنػػا لكػػؿ مػػػف الجزائػػر كفرنسػػا لتكػػػكف مػػادة كمكضػػكعا ليػػػذه الدراسػػة التحميميػػػة 

 التقييمية كالمقارنة عمى النحك اآلتي:

 ػ اختيار الحالة الفرنسية كنمكذج لممكاطنة في دكلة ديمكقراطية:

لمبػاحثيف عػف دكلػة المكاطنػة  البريؽ الذم ظؿ يتسـ بو نمكذج المكاطنة الفرنسي الذم جعؿ فرنسا قبمػة -
مػف جيػة  كالتحػديات كاالنتقػادات التػي باتػت تكجػو إليػو اليػـك ، كالتػي تسػتقطب اىتمامػا عالميػا مػف جيػػة 

 ثانية. 

أدل تػػاريخ فرنسػػػا الثػػػكرم كاالسػػػتعمارم فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو، كتفاعالتيػػػا مػػػع ثقافػػػات كحضػػػارات كديانػػػات  -
لنػا باختبػار مػدل قػدرة دكلػة ديمكقراطيػة عمػى رفػع التحػديات  مختمفة إلى تنكع تركيبة مجتمعيا، ما يسػمح

 .التي تطرح أماـ تكريس مبدأ المكاطنة كتجسيده في مجتمع متنكع كتعددم

 ػ اختيار الجزائر كحالة لممكاطنة في دكلة عربية متحكلة نحك الديمكقراطية:
البحث، كىي ميزة ميمة في  الجزائر ىي مجتمع الباحث، ما يعني أف الباحث منا ىك جزء مف مجتمع -

دراسػات المكاطنػة حيػػث يعػايش الكاتػػب كاقعيػا، كيطمػػع بشػكؿ مباشػػر عمػى تطكراتيػػا كتغيراتيػا كالتحػػديات 
 التي تكاجييا.

التحديات الكبرل كالخطيرة في الكقت ذاتو، كالتي بات يعرفيا كاقػع المكاطنػة فػي الجزائػر عمػى مختمػؼ  -
ة مسؤكلة تحتـ عمى أىؿ البمد الكقكؼ كقفة تقييمية محايدة، تظير األصعدة، كما يقتضيو ذلؾ مف مكاطن

 النقائص، كتكجو نحك المخارج كالحمكؿ.
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: فيعكد لعدة عكامؿ تاريخيػة  كسياسػية كقانكنيػة أما عف الجمع بيف الحالتيف الجزائرية كالفرنسية بالذات
 أك جزىا الباحث في النقاط اآلتية:

كالمجتمػػع كالثقافػػة الفرنسػػييف بحكػػـ  مجتمػػع الكاتػػب(لمجتمػػع الجزائػػرم )يبػػرر التالقػػي التػػاريخي بػػيف ا -
ظكاىر االستعمار كاليجرة، المجكء إلى المقارنة بيف الحالتيف في مكاضػيع عديػدة، كبالتػالي تحقيػؽ بعػض 

 أغراض الدراسة.
قامة بفرنسػا، إمكانية االستعانة بشرائح عديدة مف المجتمع الجزائرم، كمف األقارب الذيف سبقت ليـ اإل -

كمعاينة كاقع المكاطنة عف كثب، ما يسيؿ جمع المعمكمات كانتقائيا كتقييميا كنقدىا بشكؿ أفضؿ كأكثػر 
 صدقية.

كػػكف سياسػػات كقػػكانيف فرنسػػا الخاصػػة بالجنسػػية كالمكاطنػػة شػػكمت مرجعيػػة كقػػدكة لمعديػػد مػػف مشػػرعي -
بمػػػداف التػػػي كانػػػت خاضػػػعة لمكصػػػاية أك البمػػػداف العربيػػػة فػػػي مجػػػاؿ الجنسػػػية  كالمكاطنػػػة، خاصػػػة تمػػػؾ ال

 االحتالؿ الفرنسي المباشر.
نظرا إلى أف أغمبية القانكنييف الجزائرييف كالعػرب فػي القػرف العشػريف درسػكا فػي أكركبػا، كحصػكال         

عمػػػػى شػػػػيادات الػػػػدكتكراه مػػػػف فرنسػػػػا، كبقػػػػكا متػػػػأثريف بالفقػػػػو القػػػػانكني الفرنسػػػػي فػػػػي مجػػػػاالت الجنسػػػػية  
نقمػػكه إلػػى مجتمعػػاتيـ  كىػػذا يشػػكؿ فرصػػة الختبػػار قػػكانيف المكاطنػػة كأطرىػػا الدسػػتكرية فػػي كالمكاطنػػة، ك 

 بيئتيف  كثقافتيف مختمفتيف.
 ق ػ المسار المنطقي لمدراسة:

يتكزع محتػكل ىػذه الدراسػة عمػى ثالثػة محػاكر رئيسػة، قػدـ الباحػث مضػمكنيا كبناءىػا المنيجػي          
 كبررىما عمى النحك اآلتي:

 بػاالقتراب التػاريخي كالحضػارم مػف  دراسػة المفيػـك كتطػكره التػاريخي: "المكاطنة: يعنػى األكؿ الفصؿ "
مفيػػـك المكاطنػػػة عبػػػر مراحػػػؿ تطػػػكره المختمفػػة كصػػػكال إلػػػى المعنػػػى الشػػػائع الػػذم يأخػػػذه اليػػػـك فػػػي الػػػدكؿ 
الديمكقراطيػػة، مػػركرا بتمييػػزه عػػف المفػػاىيـ المشػػابية لػػو، ككضػػع تصػػكر  كحػػدكد االسػػتخداـ المنطقػػي لكػػؿ 

 مفيكـ منيا.
 فيقػدـ مثػاال كتجربػة  في الدكؿ الديمكقراطية: حالػة المكاطنػة فػي فرنسػا الفصؿ الثاني:" كاقع المكاطنة "

لتطبيػػػؽ مفيػػػـك المكاطنػػػة فػػػػي الػػػدكؿ الديمكقراطيػػػة مػػػػف خػػػالؿ النمػػػكذج الفرنسػػػػي كذلػػػؾ بتييئػػػة األذىػػػػاف 
السػػتيعاب بيئػػة تطبيػػؽ المفيػػـك بتقػػديـ لمحػػة عامػػة عػػف المجتمػػع كالدكلػػة الفرنسػػييف كتنظيميػػا السياسػػي 

م كتركيبتيػػا البشػػرية كالعرقيػػة كالدينيػػة كالمغكيػػة، مػػركرا باختبػػار التأسػػيس الدسػػتكرم كالقػػانكني كاالقتصػػاد
لممكاطنة الفرنسية، كانتياء باختبار الممارسة الكاقعية باعتماد مجمكعػة مػف المؤشػرات التجنػيس، المسػاكاة 

 حريات األساسية لممكاطف.بيف المكاطنيف، المساكاة بيف الجنسيف، معادلة الحقكؽ كالكاجبات، كاقع ال
 كاقػع المكاطنػة فػي الجزائػر  الجزائػر الفصؿ الثالث: "المكاطنػة فػي البمػداف العربيػة :حالػة المكاطنػة فػي "

قياسػػا بػػالمفيـك النظػػرم العػػاـ كبػػالنمكذج الفرنسػػي، كيمػػر بػػالخطكات المنيجيػػة نفسػػيا لمتبعػػة فػػي الحالػػة 
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  يا كاإلشػكاليات التػي تطرحيػا المكاطنػة فػي الجزائػر الفرنسية لكف مع بعض التفصػيؿ، كعػرض أىػـ القضػا
.  فضال عف التحديات الحالية  كالمستقبمية التي تكاجييا محاكالت تجسيد ىذا المفيـك

كينتيي تقرير الدراسة إلى خاتمػة تتضػمف حكصػمة كمجمكعػة مػف االسػتنتاجات، كبعػض التكصػيات التػي 
 في البمداف العربية بصكرة عامة.يقدميا الباحث لمنيكض بالمكاطنة في الجزائر ك 

 خ،صة كاستنتاجات:
عمى الرغـ مف عالمية بعض أبعاد المكاطنة، خاصة ما تعمؽ منيا بالحقكؽ، إال أف أسسيا الدستكرية -1

كالقانكنية، ككذا كاقعيا  كممارساتيا الفعمية تختمؼ مف دكلة إلى أخرل، كفي الدكلة الكاحػدة مػف فتػرة إلػى 
فرنسا ليس ىك نفسو في الجزائر  كجاذبية نمكذج المكاطنػة لػـ تعػد فػي المسػتكل نفسػو  أخرل، فكاقعيا في

 الذم كانت عميو منذ عقكد خمت.
 –عمػػػى خػػػالؼ الػػػدكؿ غيػػػر الديمكقراطيػػػة أك ذات الديمكقراطيػػػة الشػػػكمية  –فػػػي الدكلػػػة الديمكقراطيػػػة -2

ية، كالمكاطنة كممارسػة كثقافػة مػف تضييؽ الفجكة بيف المكاطنة في النصكص الدستكرية كالقانكنية مف ج
 جية ثانية، كتككف تمؾ الفجكة أكثر ضيؽ في المجتمعات المجبكلة عمى احتراـ القانكف كاالنصياع لو.

مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة النمػػػكذج الفرنسػػػي، يمكػػػف اسػػػتخالص أف الطبيعػػػة الديمكقراطيػػػة لألنظمػػػة السياسػػػية -3
، تسػػػاعد  كبدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى تكػػػريس قػػػيـ المكاطنػػػة  لمػػػدكؿ، بمػػػا فييػػػا الػػػدكؿ العريقػػػة فػػػي ىػػػذه الممارسػػػة

كتجسيدىا، كلكنيا ال تضمف بالضركرة مكاطنة كاممة  كتامة كمتساكية لمجميع ، فال تػزاؿ عػدة فئػات مػف 
المجتمع الفرنسي ) كبخاصة المياجركف كأبناؤىـ، طائفة "الركما"  كالمرأة أيضا( ال تتمتع بمكاطنة كاممػة 

ياسي الذم يتجسػد فػي حػؽ التصػكيت كتقمػد المناصػب العميػا عمػى قػدـ المسػاكاة مػع السيما في بعدىا الس
 المكاطنيف الفرنسييف األصمييف كالذككر.

أدل التحكؿ السريع كالمفاجئ نحك الديمقراطية المتػزامف كانتشػار صػيغة الدسػتكر الػذم يتسػـ بػالتركيز -4
مػػة )األسػػباب متعمقػػة بتاريخيػػة المفيػػـك عمػػى الحقػػكؽ  كتفصػػيميا، فػػي حػػيف يتنػػاكؿ الكاجبػػات بصػػكرة عا

كمالبسات تشكمو في العديد مف البمداف العربية إلى تكريس البعد الحقكقي لممكاطنة عمى حساب كاجباتيػا 
 كالتزاماتيا.

يمػػارس كعػػي األفػػراد  كالجماعػػات بمفيػػـك المكاطنػػة كمضػػمكنو دكرا مركزيػػا فػػي تكػػريس ىػػذا المفيػػـك  -5
، مػػػا تسػػػيؿ الميمػػػة أمػػػاـ الدكلػػػة فػػػي النمػػػكذج الفرنسػػػي، كجعػػػؿ إشػػػكاليات 1كتجسػػػيده عمػػػى ارض الكاقػػػع

 المكاطنة المتعارؼ عمييا في دكؿ أخرل غير مطركحة في فرنسا في عالقتيا مع مكاطنييا األصمييف.
                                                           

عف أىمية الػكعي لتكػريس المكاطنػة  كممارسػتيا يقػكؿ سػاـ فػكزم "تحتػاج ممارسػة المكاطنػة بشػتى صػكرىا إلػى كعػي ....  1
لماـ بالحقكؽ المكفكلة لممكاطنة ....إذف يشكؿ الكعي "البنية األساسػية "لممكاطنػة الػذم بدكنػو يظػؿ المػكاطف "متفرجػا" حتػى  كا 

شػػغكفا بالمشػاركة "، انظػػر منيػػر مباركيػة : مفيػػـك المكاطنػة فػػي الدكلػػة الديمكقراطيػة المعاصػػرة كحالػة المكاطنػػة فػػي كلػكؾ اف 
، نقػػال عػػف : سػػامح فػػكزم :المكاطنػػة ،سمسػػمة تعمػػيـ 230،ص:2013،بيػػركت ،1الجزائػػر، مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة ،ط

 .70-69: (،ص2007حقكؽ اإلنساف،القاىرة : مركز القاىرة لدراسات   10حقكؽ اإلنساف،  



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
45 

إف الجكانب الناجحة في النماذج الغربية الديمكقراطية لممكاطنة )بما فييا النمكذج الفرنسي ( لف تعكد  -6
  كأسػػػػباب نجاحيػػػػا إلػػػػى ككنيػػػػا نابعػػػػة مػػػػف سػػػػيركرتيا التاريخيػػػػة، كمػػػػف ثقافػػػػة مجتمعيػػػػا كعاداتػػػػو  أسسػػػػيا

فالمكاطنة ال يمكف أف تفرض فرضا مف قبؿ سمطة سياسية شرعية كانت أـ غير ذلؾ، أك أف تستكرد مف 
تركيبػة النفسػية نماذج أخرل خارجية  ما لـ تتقارب المسارات التاريخيػة كالمنظكمػات القيميػة  كالثقافيػة، كال

 لمشعكب ".
المكاطنة مفيكـ عممي  كعممي حركي  كمتغير كيتأثر بعكامؿ كثيرة، ما يجعؿ مف تكريسو  كتجسيده  -7

كالحفػػاظ عمػػى تػػكازف عناصػػره عرضػػة لتحػػديات متجػػددة فػػي الػػدكؿ المتحكلػػة نحػػك الديمكقراطيػػة، كمػػا فػػي 
مػر الػذم يحػػتـ بػدكره إجػراء متابعػات  كمراجعػػات الػدكؿ العريقػة كالمتجػذرة فػي الممارسػػة الديمكقراطيػة، األ

 تقييمية  كتقكيمية مستمرة لكاقع المفيـك  كممارساتو.
تعتبر خصائص الشعكب  كثقافاتيا )الخصائص الجمعية كالفردية(عامال حاسما فػي تكػرس أك تثبيػت -8

ذلػػؾ إذ سػػػاىمت  عمميػػة تجسػػيد مبػػدأ المكاطنػػة الصػػالحة، فكػػؿ مػػف النمػػكذجيف الفرنسػػي كالجزائػػرم يؤكػػد
خصائص كطبائع الشعب الفرنسي )خصكصا الفرنسييف األصمييف( المتمثمة في احتراـ القانكف، كالحيكية 
كالتفػػتح عمػػػى األخػػر  كاالنػػػدماج معػػو، كاالسػػػتقاللية كالفرديػػة فػػػي مكاجيػػة الػػػركح الجماعيػػة ....الػػػخ، فػػػي 

سػا مػع الفرنسػييف كغيػر الفرنسػييف تكريس المكاطنة مف مختمؼ جكانبيا، بخالؼ مػا يحػدث فػي داخػؿ فرن
 مف أصكؿ أجنبية، خاصة العربية منيا.

ينظر في الجزائر إلى المكاطنػة، كيػتـ تجسػيدىا فػي األغمػب، بنظػرة غيػر متكاممػة األبعػاد كالجكانػب،  -9
فػػالمكاطف الجزائػػرم ينظػػر إلييػػا  كيسػػعى لنيميػػا باعتبارىػػا مجمكعػػة مػػف الحقػػكؽ الشخصػػية  كالفرديػػة فقػػط 

يف تحػػرص أجيػػزة الدكلػػة عمػػى تحصػػيؿ حقكقيػػا مػػف المػػكاطف، أم تحػػرص عمػػى أداء ىػػذا األخيػػر ،فػػي حػػ
لكاجباتو بغض النظر عما اذا كاف قد استكفى حقكقو، كتستثني ىنا بعض الحاالت مػف المثقفػيف، كيػركف 

 " ال يمكنو التحميؽ كال العيش إال بيما معا."طائر بجناحيفاف المكاطنة "
الديمكقراطية تكرس قيـ التفاعؿ االيجابي كالمشاركة  كاالنفتػاح عمػى الغيػر، كحريػة انطالقا مف أف  -10

  الػػرأم كالتعبيػػر، كتقػػر االخػػتالؼ كالتنػػكع، كىػػي )مػػف بػػيف أخػػرل(، الشػػركط الضػػركرية لمجتمػػع المكاطنػػة
كتجسيده   فإف الميزة "الديمكقراطية "لمنظاـ السياسي لمدكلة تكسبيا قدرة أفضؿ عمى تكريس مبدأ المكاطنة

  بمختمػؼ أبعػاده كمجاالتػو، حتػػى كاف كانػت تركيبػة المجتمػػع عمػى درجػة كبيػرة مػػف التنػكع كالتعػدد كالتعقيػػد
مثممػػػا ىػػػي الحػػػاؿ فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ "الديمكقراطيػػػة " كفرنسػػػا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كبريطانيػػػا 

 ـ "المكاطنة"كألمانيا، كىي كميا تركيبة فريدة مف المياجريف الذيف تجمعي
غياب الثقافة السياسية كاالقتصػادية كالفكريػة المناسػبة جعػؿ مػف المكاطنػة فػي الجزائػر "مجػرد شػعار -11

ترفعػػو أطػػػراؼ )السػػػمطة( كتطالػػب بػػػو أفػػػراد )المعارضػػة كعمػػػـك الشػػػعب ( مػػف دك اف تكػػػكف لػػػو تطبيقػػػات 
 ختمفة".كانعكاسات كاقعية حقيقية، كأبقتو مجرد مفيكـ نظرم مستكرد مف بيئة م
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يككف انتشار سمككيات التمييز  الالمساكاة بيف المكاطنيف فػي الدكلػة الديمقراطيػة بنسػب أكثػر كثيػرا  -12
مما ىك في القطاع العاـ الذم يعد أكثر التزاما بمبادئ المكاطنة  كقكانينيا، في حػيف أنػو فػي الػدكؿ غيػر 

      كالتمييػػػػػز منتشػػػػػرة بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي جػػػػػؿ تمػػػػػؾالديمقراطيػػػػػة، كتمػػػػػؾ المتحكلػػػػػة نحكىػػػػػا تكػػػػػكف الالمسػػػػػاكاة 
القطاعات، كعمى مختمؼ المستكيات، كيعتبر التيميش كالتمييز الػذم تتعػرض لػو شػريحة المعػاقيف )ذكم 

 االحتياجات الخاصة(، في كؿ مف فرنسا كالجزائر خير مثاؿ عمى ذلؾ.
مجتمػػػع )النسػػػاء، األجانػػػب، تسػػػاىـ الصػػػكر النمطيػػػة كاألحكػػػاـ المسػػػبقة المرتبطػػػة بػػػبعض الفئػػػات ال-13

العػػرب، كالمسػػمميف ،المعػػاقيف...الخ( فػػي مختمػػؼ الػػدكؿ الديمقراطيػػة كغيػػر الديمكقراطيػػة فػػي إذكػػاء ركح 
 التمييز الالمساكاة، كخمؽ بيئة تتسـ بعدـ التعايش تنعكس سمبا عمى تجسيد المكاطنة الكاممة كالمتساكية.

" يعرضػػو لمتمييػػز كمصػػادرة حقػػكؽ مشػػركعا إرىابيػػاو "فػػالنظر إلػػى الميػػاجر العػػرب كالمسػػمـ بكصػػف     
المكاطنػػة فػػي البمػػداف الغربيػػة، كأحيانػػا حتػػى فػػي البمػػداف العربيػػة، كليػػذا يجػػب الكقػػكؼ عػػد ىػػذه الظػػاىرة 

 كالتعامؿ معيا جديا حتى ال تككف مبررا لمصادرة مكاطنة تمؾ الشرائح مف المجتمع.
رنسػػية تجػػػاه الفسػػاد فػػي المؤسسػػػات العامػػة ميمػػة تكػػػريس سػػيمت الصػػرامة القانكنيػػػة  كالسياسػػية الف -14

      المسػػػاكاة كتكػػػافؤ الفػػػرص بػػػيف المػػػكاطنيف الفرنسػػػييف، ككرسػػػت ثقػػػتيـ فػػػي مؤسسػػػات دكلػػػتيـ  كاحتكػػػاميـ
إلييػا، كلكػػف ىػػذا األمػػر منعػدـ فػػي حالػػة الجزائػػر، مػا زاد مػػف حػػدة الالمسػػاكاة  كالمعاممػة غيػػر العادلػػة فػػي 

        لعامػػػة، كاثػػػر سػػػمبيا فػػػي المكاطنػػػة  كفػػػي ثقػػػة المػػػكاطف الجزائػػػرم فػػػي مؤسسػػػاتوالمؤسسػػػات  كالخػػػدمات ا
العامػػة، كىػػك مػػا انعكػػس فػػي ظػػكاىر العػػزكؼ االنتخػػابي، كالمجػػكء إلػػى االحتجاجػػات فػػي الشػػارع مػػف أجػػؿ 

 .حؿ مشكالتو االجتماعية البسيطة، كالتطاكؿ عمى القانكف كرمكز الدكلة

 الػػػػػػػدراسة الثانية:

  بطاقة تعريؼ:
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 :اإلشكػػػػالية 
 التساؤؿ الرئيسي:

 ما ىك الدكر الذم يػؤديو االتصاؿ الجمعكم في ترسيخ قيـ المكاطنة في ظؿ الحاكمية ؟
 التساؤالت الفرعية: 

 تفرع عف التساؤؿ الرئيسي تساؤالف ىما: 
 التساؤؿ األكؿ:

مػػا ىػػك الػػدكر الػػذم يؤديػػو االتصػػاؿ الجمعػػكم لتعبئػػة األفػػراد كتغييػػر السػػمكؾ لػػدييـ مػػف أجػػؿ ترسػػيخ قػػيـ   -
 المكاطنة في ظؿ الحاكمية؟.

 :التساؤؿ الثاني
مػػا ىػػك الػػدكر الػػذم يؤديػػو االتصػػاؿ الجمعػػكم لتطػػكير الجمعيػػة مػػف أجػػؿ ترسػػيخ قػػيـ المكاطنػػة فػػي ظػػؿ  -

 الحاكمية؟
 :المني  المعتمد في الدراسة 

لقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى منيج دراسة الحالة الذم يقػـك عمػى التحميػؿ المعمػؽ لحالػة     
محػػددة أك عػػدد قميػػؿ مػػف الحػػاالت مػػف حيػػث المكػػاف كالزمػػاف كالمكضػػكع بغػػرض التعػػرؼ الشػػامؿ الػػدقيؽ 

كاتجاىات كتتمثؿ  عمييا، كتحميؿ كؿ ما يتعمؽ بالظاىرة أك المشكمة مجاؿ الدراسة مف جكانب كخصائص
الحاالت المدركس في ىذا البحث في عدد مف الجمعيات الكطنية في الجزائػر كقػد تػـ التكصػؿ بعػد جمػع 
البيانػػات المتعمقػػة بكػػؿ جمعيػػة منيػػا إلػػى ضػػركرة التعمػػؽ بالدراسػػة فػػي حالػػة كاحػػدة فقػػط، كىػػي الجمعيػػة 

 -البػػػكني  –عنابػػة كتحديػػػدا فػػػي بمديػػػة الكطنيػػة لحمايػػػة البيئػػػة كمكافحػػػة التمػػكث، كمقرىػػػا الرئيسػػػي بكاليػػػة 
كيرجػػع اختيػػار الباحثػػة لمجمعيػػة الكطنيػػة لحمايػػة البيئػػة كمكافحػػة التمػػكث لككنيػػا جمعيػػة تتػػكفر عمػػى كػػؿ 

 الشركط التي ينبغي تكفرىا في مثؿ ىذه التنظيمات بدءى مف:
 تزايد عدد المنخرطيف. -
 كجكد عدد كافي مف المقرات الكالئية تغطي كؿ جيات الكطف. -
 ثراء رصيدا مف حيث النشاطات الجمعكية. -
 تنكع برامجيا كتعدد مشاريعيا.  -
سػػػعييا الحثيػػػث إلػػػى أف تكػػػكف تنظيمػػػا جمعكيػػػا نمكذجيػػػا يحتػػػذم بػػػو كقػػػد حاكلػػػت الباحثػػػة اختيػػػار أكثػػػر  -

  الجمعيػػات تمثػػيال، ألنيػػا تيػػدؼ مػػف كراء بحثيػػا إلػػى إجػػراء تعميمػػات عمػػى "حالػػة" المجتمعػػات المتشػػابية
 عيات الكطنية في الجزائر.أم عمى الجم
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 :أدكات جمع البيانات 
اعتمػػػػدت الباحثػػػػة عمػػػػى األدكات المنيجيػػػػة التاليػػػػة كالتػػػػي سػػػػاعدتيا عمػػػػى جمػػػػع البيانػػػػات الالزمػػػػة لدراسػػػػة  -

مجمكعػػػة مػػػف الجمعيػػػات الكطنيػػػة فػػػي المرحمػػػة االسػػػتطالعية مػػػف الدراسػػػة، كالتعمػػػؽ فػػػي دراسػػػة الجمعيػػػة 
 التمكث.الكطنية لحماية البيئة كمكافحة 

 الم،حظة العممية:          -1
تػػػػرل الطالبػػػػة أنػػػػو كػػػػاف لزامػػػػا أف نالحػػػػظ قمػػػػة معرفػػػػة عامػػػػة النػػػػاس بتكاجػػػػد الجمعيػػػػات كمعػػػػرفتيـ        

بنشػػػاطات كأدكارىػػػا كىػػػك مػػػا يجعميػػػا أم المجتمعػػػات بعيػػػدة عػػػف المػػػكاطف فػػػي الكقػػػت الػػػذم يتطمػػػب منيػػػا 
كسػػيط بػػيف الكسػػيط كالجيػػات الرسػػمية لمدكلػػة، ىػػذه كجكدىػػا أف تكػػكف اقػػرب مػػا يكػػكف المػػكاطنيف لككنيػػا ال

مالحظػػات مبدئيػػة انطباعيػػة، كلكنيػػا تتحػػكؿ إلػػى مالحظػػات عمميػػة عنػػد استعراضػػيا مػػف خػػالؿ األبحػػاث 
الدراسات التحاليؿ، التعاليؽ المرتبطة بذلؾ، حكؿ: االتصاؿ الجمعكم، كحكؿ أىمية ترسيخ قػيـ المكاطنػة 

بشكؿ عاـ ىي صكرة كاقعيػة إذا اسػتطاع العقػؿ لفيػـ العالقػات المكجػكدة لدل األفراد، فالمالحظة العممية 
 كالمرتبطة بيف متغيريف أك أكثر.

 الكثائؽ كالسج،ت: -2
   اسػػتطاعت الباحثػػة االطػػالع عمػػى مختمػػؼ الكثػػائؽ كالسػػجالت كأعػػداد المجػػالت التػػي سػػمحت ليػػا إدارة

 الجمعية باالطالع عمييا كالتي زكدتيا ببعض المعمكمات عف:
   .الجانب التاريخي لمجمعية 
  الييكؿ التنظيمي لمجمعية 
 لػذيف يمارسػكف مسػؤكليات عدد منخػر طػي الجمعيػة عبػر القطػر الػكطني، بمػا فػي ذلػؾ عػدد األعضػاء ا

 تنظيمية داخؿ الجمعية.
 .عكامؿ نجاح كفشؿ عممية االتصاؿ الجمعكم 

 المقابمة غير المكجية:  -3
 قامت الباحثة بإجراء مقابالت شخصية حرة مع بعض األطراؼ ذات العالقة بالجمعية كنشاطاتيا. -
 .مقابمة رئيس الجمعية الكطنية لحماية البيئة كمكافحة التمكث 
 .مقابمة بعض أعضائيا 
 .مقابمة مدير مكتب الجمعيات بكزارة الداخمية كالجماعات المحمية كنائب بالجزائر العاصمة 

كقػػػد تػػػـ اعتمػػػدت ىػػػذه التقنيػػػة لمعرفػػػة التفػػػاعالت كردكد األفعػػػاؿ الناتجػػػة عػػػف التحػػػاكر الشخصػػػي       
 ألكلية حكليـ.المباشر لمتقييـ النكعي ألداء الجمعيات كخمؽ االنطباعات كاآلراء ا

 المقابمة المقننة: – 4
حسب الباحثة تـ تصميـ دليؿ المقابمػة / اسػتمارة المقابمػة ) سػؤاؿ مفتػكح كمغمػؽ(، بحيػث يشػمؿ األسػئمة   -

 التي تستيدؼ الحصكؿ عمى البيانات التالية:
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 ديمغرافية مف حيث: -البيانات األكلية عف الخصائص السكسيك   -
التعميمػػي، المينػػة خػػارج إطػػار النشػػاط ضػػمف الجمعيػػة، كاألقدميػػة فػػي النشػػػاط الجػػنس، السػػف، المسػػتكل 

 بالجمعية كىذا لالستفادة منيا في معرفة دكافع المشاركة الجمعكية.
 _ بيانات خاصة بنشاطات الجمعية االتصالية في مجاؿ ترسيخ قيـ المكاطنة. 
ا الجمعيػة فػي أداء دكرىػا فػي نشػر قػيـ _ بيانات خاصة بالصعكبات ) المعكقات الكظيفية( التي تكاجييػ 

 المكاطنة.
 :نتائ  الدراسة 
 حسب الباحثة نكرد أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:  -
أف الجيػػاز الػػكظيفي لمجمعيػػة الكطنيػػة لحمايػػة البيئػػة كمكافحػػة التمػػكث كػػاؼ مػػف الناحيػػة الكميػػة لتحقيػػؽ   -1

 لنكعية لتحقيؽ أىداؼ الجمعية.األىداؼ االتصالية لمجمعية أيضا كاؼ مف الناحية ا
أف أىـ المقكمات التي تدعـ الجياز الكظيفي لمجمعية الكطنية لحمايػة البيئػة كمكافحػة التمػكث ىػي كجػكد  -2

 خبرات عممية سابقة لدل العامميف بالجمعية.
 مف بيف ما تكصمت إليو الدراسة أيضا أىمية كضكح األىداؼ االتصالية لمجمعية أمػاـ المجتمػع المحمػي  -3

كضركرة حرض أعضاء الجمعيات عمى تقػدير قيمػة الكقػت كأىميتػو حتػى يتمكنػكا مػف االتصػاؿ المسػتمر 
بأفراد المجتمع، ككذلؾ أىمية تحفيز األفراد لممشاركة في مشركعات الجمعية بشػكؿ يكفػؿ تنميػة المجتمػع 

 باستمرار.
ممػػح أكثػػر مػػف أم كقػػت أف قضػػية الحكػػـ الصػػالح أك الرشػػيد تفػػرض نفسػػيا عمػػى العػػالـ العربػػي بشػػكؿ   -4

يعنػي القيػادة الفقػرم التنظيمػات الجمعكيػة مضى فالحكـ الصالح في مؤسسات المجتمع المػدني كعمػكده 
كاإلدراؾ الناجحة الفعالة التي تتجو إلى تحقيؽ الصػالح العػاـ اعتمػادا عمػى قكاعػد قانكنيػة كاضػحة كقيػادة 

 حماية رشيدة.تحتـر الخالؼ كالتنكع كضع السياسات كالقرارات بطريقة 
أف الجمعيات الكطنية باعتبارىا مؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني تتكجػو إلػى تحقيػؽ الصػالح العػاـ   -5

كىػػي مؤسسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة كالسياسػػية كمػػف ثػػـ فػػإف التػػدريب عمػػى المكاطنػػة الصػػالحة كالمشػػاركة 
بأف الجمعيات كىي تدعك كتطالػب ينبغي أف يككف أحد مصادره األساسية الجمعيات، كما أبرزت النتائج 

 بالديمقراطية كاحتراـ الشفافية، ينبغي أف تككف النمكذج الرائد.
بخصػػكص الشػػراكة كالتنسػػيؽ نكضػػح أف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني عامػػة، كالجمعيػػات الكطنيػػة خاصػػة   -6

 فعيؿ دكره.ىي الشريؾ الثالث لمحككمة كالقطاع الخاص في عمميات التنمية كينبغي تقكية ىذه الشريؾ كت
تبػػيف أيضػػا بػػأف إحػػدل المسػػؤكليات األساسػػية لمجمػػس اإلدارة ىػػي تحقيػػؽ االتفػػاؽ كالتكافػػؽ حػػكؿ رسػػالة  -7

 الجمعية أم بعبارة أخرل ما الذم يسعى إلى تحقيقو؟
 _ما اليدؼ الذم تبرر كجكد المنظمة ؟.
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المكارد الالزمة لتحقيؽ  فيما يخص تكفير المكارد الالزمة : أف نجاح أية جمعية كطنية يتكقؼ عمى تكافر -8
أىدافيا ،كىك ما يتفؽ مع ما أبرزتو البحكث الميدانية  التي أجرتيػا الشػبكة العربيػة لممنظمػات األىميػة أف 
المنظمات العربية في أغمبيا تكاجييا إشكالية المكارد بشقييا: الماديػة التػي تتطمػب سياسػات فعالػة لتػدبير 

ت جادة لتعبئة المتطكعيف، إف اإلسياـ فػي تػكفير المػكارد الالزمػة التمكيؿ، كالبشرية كتتطمب أيضا سياسا
مسػػؤكلية أصػػيمة لمجمػػس األمنػػاء كفػػي حالػػة تػػكافر مػػدير تنفيػػذم ) أك مػػدير لمتمكيػػؿ( فػػإف المسػػؤكلية ىػػي 

 مناقصة بيف اثنيف.
العػػػامميف فػػػي إطػػػار اإلدارة الكفػػػاءة الفعالػػػة لممػػػكارد، تطػػػرح عمميػػػة الرقابػػػة عمػػػى المصػػػركفات كرقابػػػة أداء  -9

كرقابػػة كمتابعػػة تنفيػػذ الخػػدمات التػػي تقػػدميا المنظمػػة بحيػػث تمتػػد إلػػى النكعيػػة كلػػيس الكػػـ كمػػف ثػػـ فػػإف 
إحدل مياـ مجمس اإلدارة في إطار الحاكمية مراجعة البرامج كالخدمات التي تقدىا المنظمػة، كالتأكػد مػف 

في بعض األحياف نخمط في الكاقع عػدـ أنيا تتفؽ مع رسالة المنظمة كالغرض منيا كىذا البعد ميـ ألننا 
اتفاؽ رسالة المنظمة مع برامجيا، كأحيانا ما يككف تبني برامج معيف خاضع ألىكاء شخصية في مجمػس 
اإلدارة أك تسير كفؽ التجاىات تمكيػؿ سػائدة، كمػف ثػـ فإنػو مػف الميػـ فػي ضػكء قمػة المػكارد ترتيػب سػيـ 

ـ بصػكرة فرديػػة، بػػؿ يػتـ فػػي إطػػار قػرارات كسياسػػات جماعيػػة االحتياجػات أك األكليػػات، كىػذا األمػػر ال يػػت
 كما يتـ في إطار مبدأ جكدة الخدمة أك نكعية الخدمة.

 الدراسة الثالثة:

  بطاقة تعريؼ:
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 : اإلشكالية 
  األساسي:التساؤؿ 

ما ىك كاقع الممارسػة السياسػية الحاصػمة فػي الجزائػر تفػاعالت إيجابيػة لكاقػع المكاطنػة كممارسػتيا فػي  -
 المجتمع .

 الرئيسة الفرضية : 
_ لـ تحدث اإلصالحات السياسية الحاصمة في الجزائر تفػاعالت إيجابيػة لكاقػع المكاطنػة كممارسػتيا فػي 

 المجتمع . 
 خالؿ األبعاد التالية : _ قياس ىذه الفرضية مف 

 يبني الفرد الجزائرم مفيكمو لمكاطنتو في ظؿ ركابطو االجتماعية بالكطف. – 1
 يدرؾ الرفد الجزائرم مكاطنيتو خارج نطاؽ المحكية القانكنية. – 2
تتبدل شراكة المكاطف الجزائرم في الحياة السياسية مف خالؿ الممارسة االنتخابية الركتينية في ظؿ  – 3

 غياب مؤسسات المجتمع المدني.
 ال يعد المكاطف الجزائرم شريكا عقالنيا فاعال لالقتصاد الكطني. – 4
 :تحديد كحدة العينة كطريقة اختيار المفردات 

حسػػػب الباحثػػػة العينػػػة المختػػػارة كاألنسػػػب لمكضػػػكع الدراسػػػة : العينػػػة القصػػػدية بحيػػػث تػػػـ تقسػػػيـ الشػػػرؽ 
 الجزائرم إلى ثالث حصص ىي:

الشػػماؿ الشػػرقي، الكاليػػات الشػػرقية الداخميػػة كالجنػػكب الشػػرقي، ثػػـ أخػػذت الباحثػػة بطريقػػة قصػػدية كاليػػات 
 ثالث كاليات كؿ كالية عف حصة مف الحصص السابقة كالتي تمثمت في الكاليات التالية:

 كالية سكيكدة عف كاليات الشماؿ الشرقي كالتي ستكفر البعد األثني لمقبائؿ. -
 كاليات الداخمية كالتي ستحقؽ لنا البعد األثني لمشاكية.كالية باتنة عف ال -
 كالية بسكرة عف كاليات الجنكب الشرقي كالتي تحقؽ لنا العنصر العربي. -
مفػػردة عػػف كػػؿ كاليػػة إال أف ذلػػؾ قػػد  1000مفػػردة بمعػػدؿ  300كحسػػب الباحثػػة تػػـ التخطػػيط لحجػػـ  -

قيػؽ التػكازف األقصػى بػيف أحجػاـ العينػات الجزئيػة تعذر عمييا ميدانيا ، كمف ىنػا حاكلنػا قػدر اإلمكػاف تح
مفردة تكزعت عمػى ثػالث كاليػات بسػكرة ب  200لمدراسة كقد تحصمت عمى حجـ  عينة إجمالي قدر ب 

لغػاء  70مفردة كسكيكدة ب  56مفردة، باتنة، ب  74 مفردة كذلؾ بعد تفحػص االسػتمارات المسػترجعة كا 
 استمارة. 20الشركط المنيجية كالتي بمغ عددىا حكالي االستمارات غير المستكفية اإلجابات أك 
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  الدراسة مني: 
 نكع المني : – 1
تنػػػدرج دراسػػػة الباحثػػػة ضػػػمف الدراسػػػات الكصػػػفية المسػػػحية كالتػػػي تعتمػػػد عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي كمػػػا  -

التحميؿ الجزئي اعتمدت الدراسة أيضا عمى المنيج االستقرائي في الدراسة الميدانية حيث تـ االنتقاؿ مف 
 إلى التحميؿ الكمي.

 أساليب التحميؿ في الدراسة: – 2
 _ اعتمدت الباحثة عما األساليب التحميمية التالية:

مف خالؿ المقاييس اإلحصائية المتعمقة بالنسب المئكية بيف العينات الفرعية كالفئات أسمكب المقارنة:  -
 عمى أسمكب المقارنة ال المنيج المقارف.التي تتضمنيا عينات الدراسة كليذا تـ االعتماد 

 كنشير ىنا أف الباحثة اعتمدت عمى نكع " التحميؿ الظاىرم لممحتكل ".أسمكب تحميؿ المضمكف:  -
 أدكات جمع البيانات: -
 اختارت الباحثة االستمارة كأداة رئيسية لجمع البيانات كذلؾ: االستمارة:  – 1
نػػاتج عػػف تػػأثير شخصػػية الباحػػث عمػػى المبحػػكث عػػف االسػػتجابة لتجنػػب الكقػػكع فػػي خطػػأ " التحيػػز" ال -

 لفقرات االستمارة أك أسئمتيا.
اختارت الباحثة عينة تمتاز بالتشتت الجغرافي، ككذا كبر الحجـ مما يجعميا أماـ مشكمة تتعمػؽ بتعػذر  -

 التقنيات. استخداـ أداة المقابمة مع كؿ المفردات، كليذا كلألسباب الالحقة اختارت ىذا النكع مف
 الم،حظة:  – 2

اعتمدت الباحثة عمى المالحظة البسيطة غير المضبكطة بشبكة مالحظة أك دليؿ، كقد تـ االعتمػاد ىػذه 
التقنية حسب الباحثة فػي المشػاىدة كاالسػتماع المباشػريف لكػؿ المظػاىر المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة خػالؿ 

 ا المكضكع.كؿ المدة التي التزمت بيذا الباحثة أكاديميا بيذ
 :النتيجة العامة 
 :الفرضية العامة 

لػـ تحػػدث اإلصػػالحات السياسػية الحاصػػمة فػػي الجزائػر تفػػاعالت ايجابيػػة لكاقػع المكاطنػػة كممارسػػتيا فػػي  
 المجتمع.

( 39مف خالؿ ما سبؽ كمف مناقشة الباحثة لنتائج الفرضية الفرعية األربع، كمف تحمػيالت الجػدكؿ رقػـ )
 اتضح ما يمي:

إف مفيػػـك المكاطنػػة عنػػد المػػكاطف المبحػػكث يرتسػػـ فػػي ضػػكء المػػكركث الثقػػافي كاجتمػػاعي كالتػػاريخي  -
كالثكرم الذم يحػدد معػالـ اليكيػة بكضػكح تػاـ عنػده، كأف مجمػكع التفػاعالت الحاصػمة فػي البيئػة الداخميػة 

األىػػػداؼ التنمكيػػػة لممجتمػػػع كاألدكار التػػػي يمارسػػػيا النسػػػؽ السياسػػػي لمدكلػػػة كالتػػػي لػػػـ تحظػػػى بالرضػػػا، ك 
الضػػػئيمة يقػػػدميا النسػػػؽ االقتصػػػادم مػػػف جيػػػة، ككػػػذا التفػػػاعالت الخارجيػػػة الحاصػػػمة فػػػي العػػػالـ كالػػػكطف 
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العربػػي لػػـ تحػػدث أم خمػػؿ بنػػائي كال كظيفػػي ليػػذه اليكيػػة كمػػا يضػػيفو عمػػى المفيػػـك المكاطنػػة مػػف أبعػػاد 
 كجدانية عميقة تشكؿ صماـ أماف ليا.

عمػى األدكار االجتماعيػة كاالقتصػادية كالكظػائؼ السياسػية لمنسػؽ السياسػي  كتمثؿ حالة الالثقة العامػة -
التصػكر االجتمػاعي األكثػر ترسػخا فػي البنيػة المعرفيػػة كالسػمككية لممكاطنػة، كالتػي تتسػـ بػالغمكض كعػػدـ 
القػػدرة عمػػى تبميػػغ الرسػػالة مػػف جيػػة ،كالالمبػػاالة بالجانػػب األدائػػي مػػف جيػػة ثانيػػة، ممػػا يتػػرؾ انطباعػػات 

 الىتماـ بالشرائح العامة لمنسؽ االجتماعي مما يخمؽ نكع مف الفجكة بيف النسقيف.با
يخمػػؽ الفػػاعمكف االجتمػػاعيكف ألنفسػػيـ بػػدائؿ تكيفيػػو فػػي ظػػؿ التصػػكرات االجتماعيػػة السػػمبية لمفػػاعميف  -

 ة.السياسييف تترجـ في الممارسات االنسحابية كاالمتناعية مف مجاالت الحياة السياسية كاالقتصادي
يمثػػؿ النسػػؽ االقتصػػادم الميكػػانيـز المقياسػػي التػػي تقػػاس بػػو مؤشػػرات األداء لمنسػػؽ السياسػػي، بحيػػث  -

تتػػأثر التفػػاعالت االجتماعيػػة كسياسػػية لمنسػػؽ االجتمػػاعي بمػػدل قػػدرة ترجمػػة األداء السياسػػي فػػي صػػكرة 
مناطة عمػى الكجػو الػذم مخرجات اقتصادية تحقؽ الرضا لمفاعؿ االجتماعي لخمؽ الدافعية ألداء أدكاره ال

 يحقؽ متطمباتو الكظيفية المناطة بو.
تشػػػػكؿ المكاطنػػػػة حقػػػػال تفاعميػػػػا مػػػػف العالقػػػػات المتشػػػػابكة بػػػػيف األنسػػػػاؽ األربعػػػػة لممجتمػػػػع ) الثقػػػػافي  -

/االجتمػػػاعي ( )السياسػػػي / االقتصػػػادم( كفػػػي الكقػػػت الػػػذم تمثػػػؿ فيػػػو اليكيػػػة حمقػػػة الكصػػػؿ بػػػيف النسػػػؽ 
فػػي حػػيف يمثػػؿ النسػػؽ االقتصػػادم المقيػػاس األدائػػي الػػذم يحكػػـ مػػف خاللػػو  االجتمػػاعي كالنسػػؽ السياسػػي

الفاعؿ االجتماعي عمى الفاعؿ السياسي كعميو فغف الفرضية العامة لمدراسػة قػد ثبتػت، حيػث عمػى الػرغـ 
مػػػف المحػػػاكالت الحيثيػػػة إلجػػػراء قاعػػػدة إصػػػالحية تحقػػػؽ لممكاطنػػػة كينكنتيػػػا السياسػػػية كاقتصػػػادية، إال أف 

الجتماعي لـ يعد فيو أم نقاش حسب نتائج الدراسة، كلمديمقراطية كينكنتيا لـ يعد فيو أم نقاش كجكدىا ا
كاقتصػػػادية عمػػػى افتػػػراض صػػػكرم بكجكدىػػػا  حسػػػب نتػػػائج الدراسػػػة ،كلمديمقراطيػػػة كينكنتيػػػا االجتماعيػػػة

الصػكرية، ممػا  السياسي، إال أف األمر ال زاؿ مطمبا جماىيريا كمؤسساتيا ضركريا مػف الناحيػة العمميػة ال
يفتػػرض أف األمػػر يتعمػػؽ بضػػركرة إجػػراء إصػػالحات قاعديػػة باألسػػاس األكؿ لتحقيػػؽ المتطمبػػات الكطنيػػة 

 األربع لألنساؽ األربع بشكؿ أكثر اتساقا كمركنة. 
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 الدراسة الرابعة: -

 بطاقة تعريؼ:

 

  

 

 

 
 
 
 :اإلشكالية 
 التساؤؿ الرئيسي: 

 المدني في الجزائر؟ ما ىك كاقع المجتمع -
 :التساؤالت الجزئية 

 ما ىي مالمح النخبة كالمشكمة لممجتمع المدني في الجزائر ؟ -
 ما ىي مالمح البناء المؤسسي لممجتمع المدني في الجزائر؟ -
 ما طبيعة العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني في الجزائر ؟ -
 تمع؟كيؼ ىي مساىمة المجتمع المدني في تنمية المج -
 

 :العينة ككيفية اختيارىا 
 حسب الباحثة تـ اختيار العينة بطريقة قصدية بناء عمى تكفرىا عمى:

 شرط األقدمية. -
 شرط ممارسة أنشطة. -

كمػػف ىنػػا كػػاف االختيػػار منصػػبا عمػػى الجمعيػػات النشػػطة بغػػض النظػػر عػػف مجػػاؿ تخصصػػيا أك       
 طبيعة نشاطيا كعينة لمدراسة الميدانية.

جمعيػػػة يعػػػد مػػػف  703كحيػػػث أف المسػػػح الشػػػامؿ لكػػػؿ الجمعيػػػات فػػػي مدينػػػة بسػػػكرة كالتػػػي بمػػػغ عػػػددىا 
الصػػػعكبة البالغػػػة فقػػػد اسػػػتدعت الضػػػركرة أخػػػذ عينػػػة منيػػػا تتناسػػػب مػػػع معطيػػػات  البحػػػث كظركفػػػو كفػػػي 

 إعداد 
األطروحة  عنوان 

  
المكان والزمن    

شاوش خوان 

 جهيدة

 

 كاقع المجتمع المدني في الجزائر .

دراسة ميدانية لجمعيات مدنية بسكرة  -
كىي عبارة عف أطركحة  -نمكذجا

مقدمة لنيؿ شيادة دكتكرة في عمـ 
 االجتماع تخصص : التنمية.

جامعة محمد 
 خيضر

 –بسكرة -
2014-2015 
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٪ مػػف 7،11كحػػدة )جمعيػػة ( أم بمػػا يمثػػؿ نسػػبة  50النيايػػة خمػػص عمػػؿ الباحثػػة إلػػى عينػػة مككنػػة مػػف 
 الدراسة. مجتمع

 :مني  الدراسة 
بالنسبة لمكضكع ىذا البحث كالمتعمػؽ " بكاقػع المجتمػع المػدني فػي الجزائػر" فحسػب كجيػة  نظػر الباحثػة 
 يسػػعى لمكصػػؼ لػػدقيؽ ليػػذه الظػػاىرة كمػػا ىػػي مكجػػكدة فػػي الكاقػػع ،كجمػػع مػػا أمكػػف مػػف المعمكمػػات عنيػػا 

ف تسػاؤالت الدراسػة كتحقيػؽ أىػدافيا كمػف كتحميميا كتفسيرىا بشػكؿ عممػي مػنظـ لمكصػكؿ إلػى اإلجابػة عػ
 ىنا يتضح أف " المنيج الكصفي التحميمي " أنسب المناىج ليذا المكضكع.

 :أدكات الدراسة 
 _ االستمارة:  1

تػػـ اعتمػػاد الباحثػػة عمييػػا بشػػكؿ أساسػػي فػػي الدراسػػة الميدانيػػة حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اسػػتمارة مكجيػػة لرؤسػػاء 
مػػات أكثػػر مكضػػكعية كتكػػكيف صػػكرة أكثػػر شػػمكال مػػف خػػالؿ آراء الجمعيػػات بيػػدؼ الحصػػكؿ، عمػػى معمك 

سػؤاال متنكعػا أسػئمة مفتكحػة كأسػئمة  60مختمؼ األطراؼ المعينة بالمكضكع. كقد شػممت االسػتمارة عمػى 
 مغمقة.

 المقابمة:_ 2
تػػـ إجػػراء مقػػابالت مػػع بعػػض المسػػؤكليف كالمطمعػػيف عمػػى ىػػذا المجػػاؿ كىػػي مقػػابالت غيػػر مقننػػة نظػػرا 

 المرحمة البحثية التي طبقت خالليا كقد تمت ىذه المقابالت مع: لطبيعة
 مسؤكليف مف مديرية الشؤكف العامة كالتنظيـ لكالية بسكرة. -
 مصمحة الشؤكف االجتماعية لبمدية بسكرة. -
 بعض رؤساء الجمعيات المختمفة كالنشطيف في مجاؿ الحركة الجمعكية بمدينة بسكرة. -

ت بشػػكؿ خػاص مػػف خػػالؿ تقػػديـ نظػػرة عامػة عػػف النشػػاط الجمعػػكم عمكمػػا كفػػي كقػد أفػػادت ىػػذه المقػػابال
 مدينة بسكرة خصكصا ككذا في اختيار مفردات عينة الدراسة.

 _ الم،حظة: 3
 تـ اعتماد الباحثة في الدراسة عمى المالحظة البسيطة غير المقننة تركزت عمكما عمى:

عيػػات كمػػدل االحترافيػػػة أك الميػػارة فػػي تنظيميػػػا مالحظػػة نكعيػػة األنشػػطة المقامػػػة مػػف قبػػؿ ىػػػذه الجم -
 كتكمفتيا المادية كطبيعة الفئات المستيدفة منيا كمدل استقطابيا ليا.

 مالحظة األشخاص القائميف بالتنظيـ مف حيث العدد كالتنسيؽ كالتكامؿ كتقسيـ العمؿ فيما بينيـ.... -
 _ الكثائؽ: 4

 تـ استغالؿ مجمكعة مف الكثائؽ الرسمية:
 الجرائد الرسمية. -
 بعض قكائـ الجمعيات. -
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 الكثائؽ المقدمة مف طرؼ بعض الجمعيات. -
 :نتائ  الدراسة 
 :بصفة عامة فإف الدراية قد خمصت إلا 

أف النخبػػة الممثمػػة لممجتمػػع المػػدني تحمػػؿ مالمػػح الطبقػػة الكسػػطى مػػف حيػػث ارتفػػاع مسػػتكل التعمػػػيـ  -
المبحكثيف، إلى جانب طغياف الطابع الذككرم عمى ىذه النخبػة حيػث كالدخؿ كطبيعة الميف التي يمارسا 

تمثؿ النساء قمة قميمة، كتختص في مجػاالت بعينيػا، كمػا أف المالحػظ ىػك االمتػزاج الكبيػر بػيف السياسػي 
كالمػػدني حيػػث يشػػترؾ جػػؿ الممثمػػيف لمعمػػؿ الجمعػػكم فػػي الممارسػػة السياسػػية كالطمػػكح السياسػػي، الػػذم 

ؿ العمػػػؿ الجمعػػػكم كمػػػا يمنحػػػو مػػػف امتيػػػازات سػػػكاء مػػػف حيػػػث التكػػػكيف السياسػػػي يكػػػكف قػػػد تعػػػزز بفضػػػ
كالػػديمقراطي أك مػػف حيػػث اكتسػػاب الشػػعبية كالنفػػكذ كالعالقػػات الشخصػػية ....،كلعػػؿ القاسػػـ المشػػترؾ فػػي 
الطمكح السياسي ليؤالء ىك النيابة البرلمانية ،كعمى الرغـ مف اتساع خبرة المبحكثيف كتنكعيا في المجاؿ 

لجمعكم كالحزبي إال أنيـ لـ يستطيعكا أف يجسدكا القػيـ الديمقراطيػة فػي منظمػاتيـ كىػك مػا يػنعكس سػمبا ا
 عمى طبيعة البناء المؤسساتي ليا.

يعاني المجتمع المدني في الجزائر مف تشكه كبير في بنيتو المؤسسية حيث تتمحكر ىػذه األخيػرة عمػى  -
ؤسسػػتيف، كال تسػػمح بالتػػداكؿ المػػدف عمػػى قيادتيػػا، كمػػا شػػخص الػػرئيس أك عػػدد محػػدكد مػػف األعضػػاء الم

أنيا تفتقر إلى أبجديات الممارسة اإلدارية الرسمية، حيث يمثػؿ القػانكف األساسػي كالجمعيػة العامػة كحتػى 
مكتػػب الجمعيػػػة مجػػرد إجػػػراءات شػػكمية لمحصػػػكؿ عمػػػى االعتمػػاد، كمػػػف ثػػـ تتخمػػػى ىػػذه المؤسسػػػات عػػػف 

بح المقاءات التمقائية بديال عف االجتماعات، كتصبح المنظمػة كمػا لػك طابعيا المؤسساتي الرسمي ، فتص
 أنيا ممكية خاصة لرئيسيا فيقاؿ "جمعية فالف" كتنسب لرئيسيا بدال عف التسمية الرسمية ليا.

تتمتع الجمعيات بيامش مف الحرية، كتعتمػد عمػى الدكلػة فػي تمكيميػا، كرغػـ أف عالقاتيػا بالدكلػة تبػدك  -
قػػة تعػػاكف غيػػر أف معػػايير تقػػديـ المسػػاعدات الماديػػة كالتعػػاكف كاالستشػػارة ....كميػػا غيػػر فػػي ظاىرىػػا عال

محدكدة كاضحة، كتعتمد عمى شطارة الرئيس، كىك ما يجعؿ ىذه العالقة عالقة تبعية كخضكع ال عالقػة 
نمػا ينظػر إليػو كمنػا فس لمدكلػة شراكة كتعاكف، كمف ىنا نجد أف المجتمػع المػدني ال يشػكؿ آليػة لمييمنػة كا 

 كليذا تسعى الدكلة لمحد مف نمكه كقكتو مف خالؿ تكريس تبعيتو.
كمػػػع أف ىػػػذه الجمعيػػػات تقػػػـك بعػػػدة نشػػػاطات متنكعػػػة غيػػػر أنيػػػا متقطعػػػة كليسػػػت مسػػػتمرة، كال تممػػػؾ  -

نمػا يسػير كػؿ شػيء حسػب الظػركؼ كالمناسػبات. كمػا  الجمعيات برنامج عمؿ محدد ككاضح تمتػـز بػو، كا 
التطػكع كتقػديـ المسػاعدات الخيريػة  –الجمعيات تتمركز في مجػاالت محػدكدة ) كالتكعيػة أف أنشطة ىذه 

...( كىػي بػػذلؾ تقتػرب مػػف األغػػراض التقميديػة لمعمػػؿ الجمعػػكم مػا يجعػػؿ إسػػياماتيا فػي التنميػػة محػػدكدة 
 كتنحصر في ىذه القطاعات ال غير.
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 الدراسة الخامسة:

  بطاقة تعريؼ:

 

  

 

 

 

 

 إشكالية الدراسة:

استمرارا لبناء الدكلة في نطاؽ البعد الحضارم ىؿ السعي في تشكيؿ مجتمع مدني في الجزائر يشكؿ -
 اإلسالمي أـ قطيعة مع ىذا البعد لينصب في أبعاد أخرل؟.

 إف ىذه اإلشكالية تفتح حسب الباحثة المجاؿ لمعديد مف التساؤالت أىميا: -
 ىؿ ينبغي حتما كجكد المجتمع المدني في مجتمع كالجزائر ال يفصؿ بيف الديني كالمدني؟ -1
ظيكر المجتمع المدني الجزائرم ، كرىاف في الحقؿ السياسي كما ترتب عف ذلؾ مف نمك في ىؿ  -2

 الكـ كالكيؼ لظاىرة الجمعيات مثال، باعتبارىا فاعال، تعكس حقيقة المجتمع المدني الجزائرم؟.
 ىؿ بنية المجتمع الجزائرم مييأة الستيعاب مختمؼ المككنات التنظيمية الناشئة؟ -3
 مؿ التي ساىمت في ظيكر المجتمع المدني خالؿ السنكات األخيرة في الجزائر؟ما العكا -4
 ماىي مككنات ىذا المجتمع، كما طبيعتو، كما خصائص تطكره؟. -5
ما ىك ثقؿ المجتمع المدني في الجزائر، كحدكده مف حيث نشاطو، كاستقاللو في عالقتو بالسمطة أك  -6

 الدكلة؟.
الجزائرم كخصكصية تككينو ىي المحدد الفعمي لمكانة المجتمع المدني ىؿ طبيعة النظاـ السياسي  -7

 كحجـ نشاطو؟.
ىؿ كاف لمتحكؿ الديمقراطي تأثير في تغيير أدكار المجتمع المدني ككظيفتو مما يجعمو محصمة  -8

 التفاعؿ بيف منظماتو كباقي الفكاعؿ؟.

داد ػػػػػػػػػإع عنكاف األطركحة     المكاف كالزمف     

 ليندة لطاد

بن محرز    

المجتمع المدني كدره في بناء 
 التحكالت.
 السياسية.

 –دراسة تطبيقية -
 الجزائر أنمكذجا -

دار الكتاب الحديث، -
 ، القاىرة.1ط
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الدراسة إلى أربعة فصكؿ، كذلؾ كما  كفي إطار معالجة اإلشكالية المطركحة قامت الباحثة بتقسيـ-

 يمي:
 تاريخية لتطكر المجتمع المدني في -تطرقت فيو الباحثة إلى دراسة الرؤية السكسيك :الفصؿ األكؿ

الجزائر حسب رأم الباحثة أف اليدؼ مف الرجكع إلى التذكير التاريخي لمسار المجتمع المدني في 
الجزائر ليس القياـ بدراسة تاريخية، بؿ ىك ضركرة لفيـ معطيات الماضي، كتكضيح بعض المشكالت 

معطيات الماضي، كتكضيح بعض المشكالت التي تساعدنا عمى تفسير األكضاع الراىنة كفيميا لفيـ 
كمحاكلة تحميميا... كفي ىذا الفصؿ تحاكؿ الباحثة االنطالؽ مف التكاجد العثماني في الجزائر، كيعكد 

االجتماعي السبب في انطالقيا مف ىذه المرحمة إلى اعتقاد الباحثة أف المكركث الثقافي، كالمخزكف 
ظيرا في ىذه المرحمة التاريخية، فالمجتمع المدني الذم تعنيو الباحثة ىنا ىك سمطة المجتمع كثقافة 
التعددية كحرية الفكر كالمعتقد كحرمة المكاطف، كلكف ىذه السمطة المجتمعية ال تتكرس إال في مؤسسات 

ككنات المجتمع، كىذا ما كاف تضمف كجكدىا آليات تعبر عف كفاؽ تاريخي في كتمة تاريخية بيف م
 مكجكدا في الجزائر العثمانية كىذا ما أرادت الباحثة تكضيحو في ىذا الفصؿ.

 تناكلت الباحثة فيو بناء المجتمع المدني في ظؿ األحادية في الجزائر، ففي ىذا الفصؿ  :الفصؿ الثاني
ذم تطبعو ىيمنة األيديكلكجيا تخص الباحثة بالتحميؿ تعامؿ النخبة الجزائرية مع المجتمع المدني ال

السياسكية، ككذا نحاكؿ تبياف تعامؿ الدكلة مع ىذه المؤسسات، كفي نياية المطاؼ الكصكؿ إلى نتيجة 
كجكد أك عدـ كجكد المجتمع المدني في إطار الدكلة السمطكية. كىؿ يصح الحديث عف المجتمع المدني 

 لمدني الذم ظير في المراحؿ السابقة؟.الحقيقي في ىذه الفترة؟ كىؿ ىك امتداد لممجتمع ا
 تعالج فيو الباحثة المجتمع المدني التحكؿ السياسي في الجزائر، ففي ىذه الفترة عرفت  :الفصؿ الثالث

الجزائر تحكال في آليات النظاـ السياسي كاالجتماعي ككاف مف البدييي في ظؿ ىذه التحكالت أف يككف 
صة لكياف المجتمع المدني مقارنة بالمرحمة السابقة، كتجديد ألشكاؿ ىناؾ نكع مف الحرية كاالستقاللية خا

 المجتمع المدني التقميدم أك ما سميناه بالمجتمع المتأصؿ.
 سيككف عمى شكؿ دراسة كمية ككيفية في آف كاحد، حيث سكؼ يككف لممجاؿ الرقمي  :الفصؿ الرابع

  الجديدة لممجتمع المدني الجزائرم تعبير مخصص في ىذا الفصؿ كذلؾ مف أجؿ تحديد الديناميكية
ككذا محاكلة االستعانة بالنصكص القانكنية المتعمقة بالمجتمع المدني كالمحددة لدكره ككظائفو بيدؼ 
معرفة المساحة المتاحة لو كمدل تطابؽ القاعدة القانكنية مع الكاقع العممي، كمحاكلة قياس فاعمية 

 النسبة لمظاىرة الصحية.المجتمع المدني الجديد بإظيار نقائصو ب
 نتائ  الدراسة: 

كبناء عمى ما تقدـ كحسب البػاحثة فإف أىـ النتػائج التي تكصمت إلييػا ىذه   الدراسة ك التي ليا عالقة 
 فقط بمكضكع الدراسة تـ ذكرىا فيما يمي:
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الجزائرم  مف خالؿ اعتماد نمط التحميؿ السياسي ككذا االقتراب الكظيفي نصؿ إلى أف المجتمع المدني -
 مر بثالث مراحؿ ميمة:

تعد ىاتاف الفترتاف "كرشة" لصناعة  المرحمة األكلا ىي الفترة العثمانية كفترة االستعمار الفرنسي: - أ
مؤسسات المجتمع المدني كلقد حصرناىا في القبيمة، الزكايا، المساجد، النقابة، األكقاؼ، الجمعيات، 

كذا االنضماـ إلييا طكعيا باإلدارة الحرة لألفراد، كقد مارست النكادم، المدارس، كاإلعالـ )الجرائد(، ك 
أدكارا ميمة في المجتمع فرغـ الييمنة الشبو ذلقة مف قبؿ العثمانييف ككذا مف قبؿ المستعمريف عمى 
اإلدارة، كالجيش كاالقتصاد...، إال أف مؤسسات المجتمع المدني ظيرت كنشأت كترعرعت في أحضاف 

 ر في تنظيـ شؤكف الجزائرييف كتكعيتيـ.القمع، ككاف ليا دك 
  فيذه الفترة اتسمت بابتالع كياف المجتمع المدني مرحمة االستق،ؿ أم مرحمة األحادية الحزبية: - ب

أم ال كجكد لمؤسسات تقع خارج أيديكلكجية الدكلة، إذ أف كؿ المؤسسات امتداد لممؤسسة األـ: أم 
ـ المتبع ىك نمكذج لدكلة العسكر التي قكاميا جيش لو جزب الدكلة كتحت ىيمنتيا كرقابتيا، كىذا النظا

 كدكلة.
فيذه الفترة عرفت جممة مف اإلصالحات بعضيا كاف  مرحمة التعددية كالتحكؿ الديمقراطي: - ت

لصالح المجتمع، كبعضيا اآلخر كاف مف أجؿ ترسيخ سيطرة الدكلة عمى المجتمع... إف السعي لتشكيؿ 
المجتمع المدني في ىذه المرحمة ىك عبارة عف تكجو غربي لكف بنظرة محمية لمحكاـ في مكاصمة 

الدليؿ عمى ذلؾ مركر ما يقارب ربع قرف عمى بداية تفكيؾ بعض كترسيخ النظاـ "التسمطي الميبرالي"، ك 
دخاؿ بعض آليات الديمقراطية دكف أف يتـ تكطيد دعائـ التحكؿ الديمقراطي  آليات النظاـ السمطكم كا 

 باإلضافة إلى أف التحكؿ الذم حدث كاف ممال مف األعمى.
 المجتمع المدني مرىكف بطبيعة النظاـ ككذا بنمكذج الدكلة.-
إف نكع اإلصالحات المحدكدة كالمقننة التي شيدتيا الجزائر ال تسيؿ عممية تأكيد الدكر الفعاؿ -

ما بعدـ  لممجتمع المدني، ففي الغالب يتسـ مكقؼ السمطة إزاء مؤسسات المجتمع المدني إما بالتردد كا 
ىذه المؤسسات، كلكنيا  الثقة، فالسمطة تسمح قانكنا بالمؤسسات المدنية ربما اعترافا منيا بقيمة إحياء

 في الكقت نفسو تضع مف القيكد القانكنية كاإلدارية ما يجعؿ ليا اليد الطكلى في مراقبة ىذه المؤسسات.
 خصكصيات تسيير النظاـ السياسي كثقافتو التاريخية الرافضة لمبدأ استقاللية الفرد كالمؤسسات. -
 مات(.نكعية النظاـ كطريقة تسييره )تسيير عف طريؽ األز  -
 كبيذا تقكؿ الباحثة: إنو ال كجكد لمجتمع مدني دكف مكركث ثقافي في بعده الديني. -
الميبرالي" ببرامج سياسية منافسة تطالب بتجديد -ال يسمح الحكاـ الجزائريكف في النظاـ "السمطكم -

ف أف يتقبمو الحكاـ القيادات، كىذا حد ال يجكز تعديو، أك عمى األقؿ ىكذا يراه الحكاـ، كبالمقابؿ ما يمك
 الجزائريكف ىك:
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االتساع في إنشاء الجمعيات الخدمية، كىذا ما يفسر العدد اليائؿ الذم عرفتو الجزائر في إنشاء  -أ
 الجمعيات.

التكسع في إنشاء منظمات دفاعية غير سياسية تدخؿ في إطار سياسات تحرير االقتصاد التي -ب
 يصنعيا الحكاـ.

كمف جية ثانية ال يعتبر معظـ العامميف )المتطكعيف( في تمؾ المؤسسات )الجمعيات( مف الشخصيات 
، فيـ صغار المكظفيف أك مف الدرجات Cooptationالتي يحتمؿ "اختيارىا" كتعيينيـ لمعمؿ معيـ 

اؿ يمثمكف الكسطى في السمـ الكظيفي أك ممف يشغمكف كظائؼ ثانكية )الككادر الدنيا( كفي أفضؿ األحك 
 أكاسط الطبقة السفمى.

كشفت الدراسة أف مؤسسات المجتمع المدني ال تعبر عف اتزاف اجتماعي سياسي، كلكف تؤشر عمى  -
 كجكد اختالالت بنيكية ككظيفية في األنساؽ السكسيكسياسية كالسكسيكثقافية لممجتمع كالدكلة.

مع المدني كالذم يمكف تطبيقو في عمى ضكء ىذه الدراسة حاكلت الباحثة اقتراح تصكر لممجت -
 المجتمع الجزائرم، ككذا في المجتمعات العربية كذلؾ عمى النحك التالي:

إف المجتمع المدني يضـ مجمكعة مؤسسات غير سياسية تستطيع أف تمعب دكر الفاعؿ في عممية -أ
بمركنة أكبر في التغيير االجتماعي، كالثقافي، ككمما تطكر دكرىا في عممية التغيير كمما اتسمت 

 استجابتيا لمبنية االجتماعية.
إف المجتمع المدني القائـ عمى فعؿ الطكعية كالمبادرة كالنزكع لمعمؿ الطكعي في )إطار مشاركة  -ب

 منظمة( ىك ركف أساسي في ثقافة بناء المؤسسات.
مؽ عميو مكقفا إف مؤسسات المجتمع المدني تعني أف يتكافر ليا كعي كرؤية، أك ما يمكف أف نط -جػػ 

نقديا، فيي تمتمؾ تصكرا كاضحا لخريطة المجتمع كمصادر القكة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
كمصادر الضعؼ، كىي مؤسسات لدييا تصكر كاضح لمتغيير االجتماعي، كتتبنى مكاقؼ الدفاع 

ة أك الحقكؽ الثقافية كالمناصرة لمساندة فئات أك قطاعات أك جماعات، سكاء عمى مستكل الحقكؽ المدني
 كاالجتماعية كاالقتصادية.

نما  -د  مؤسسات ال تتبنى فقط ما يعرؼ "بالدكر اإللحاقي" أم معالجة المشكالت بعد حدكثيا، كا 
 تتجاكزه إلى تحقيؽ تكازف المجتمع كاإلسياـ في عممية التحكؿ االجتماعي.

حمي كالمشكالت الكطنية تقع في كؿ أف تأخذ بالنظرة الكمية، بمعنى أف مشكالت المجتمع الم -خ 
 مترابط كمؤسسات المجتمع المدني ليا دكر في كؿ مف ىذه المستكيات.

إف المجتمع المدني ىك مجتمع المؤسسات التقميدية، كالحديثة التي تشمؿ المياديف الثقافية  -ك 
 االجتماعية، االقتصادية، الدينية، المينية.

بالبنى الحديثة، أم المجتمع المدني قريف الحداثة، كفي ىذه الحالة ىناؾ مف يربط المجتمع المدني  -ز 
 تبعد المؤسسات التقميدية.....
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مف بيف مضاميف المجتمع المدني: أنو يتعمؽ بالتمدف في مقابؿ التكحش إنو يتعمؽ بالحقكؽ  -ح 
الباحثة  الخاصة لممكاطنيف، غير عسكرم كغير ديني لتككيف مجتمع مدني، ففي ىذه الدراسة تكصمت

إلى العكس تماما فيما يخص فكرة فصؿ الديف عف الدكلة أك العممانية ففي نظر الباحثة الديف اإلسالمي 
كممارسة ككعقيدة ليس حاجز لممكاطنة كال لقياـ مجتمع مدني فاإلسالـ ىك ديف كمعممة حضارية لكف 

ما يسمى كذلؾ بػ أك  L’islamimaginaireالشيء الذم يعتبر حاجزا يتمثؿ في ما يسمى بػ 
L’islamphobie. 

  ما ىك مكجكد في الكاقع الجزائرم في مرحمة التعددية ليس بالصفة كال بالمضمكف نفسو الكائف في الكاقع
الغربي إذ ىناؾ آليات تميز المجتمع الجزائرم تختمؼ عف تمؾ المكجكدة في المجتمعات الغربية مما 

عمى الكاقع الجزائرم، كىك ما يفرض عمينا البحث عف يستحيؿ معو إسقاط ىذا المصطمح كالمفيكـ 
مفيكـ كمصطمح آخر يعكس آليات الكاقع الجزائرم مثمما استخمصناه في الفصؿ الثاني مف الدراسة 
  بإطالؽ تسمية "المجتمع المتأصؿ" عمى المؤسسات التي ظيرت كنشطت في مرحمتي التكاجد الػبايمكي

بدؿ محاكلة االستيراد غير الدقيقة، فالمجتمع المتأصؿ يعبر عف كالمرحمة االستيطانية في الجزائر 
تضامف آلي ليذه التضامنات التقميدية كلذا ترل الباحثة أف المصطمح يعبر صراحة عمى ما ىك مكجكد 
مف مؤسسات اجتماعية في الجزائر، كطريقة تسييرىا كيعبر عف خريطة مؤسسات المجتمعية في كاقعو 

عميو مصطمح "الركابط الطكعية" أك "المجاؿ الطكعي"، بدال مف مصطمح الراىف يمكف أف نطمؽ 
"المجتمع المدني" الذم ال يفي بالغرض كال يعبر عف ما ىك مكجكد في الكاقع الجزائرم، رغـ أف ىناؾ 
مف يقترح الجمعيات الخيرية عمى أساس أنيا تنطمؽ مف الفعؿ الخيرم، إال أف المصطمح في نظر 

يقو إلى عمى الجمعيات كليس كؿ المؤسسات المجتمعية مف نقابات كنكادم كاإلعالـ الباحثة يمكف تطب
 كالمدارس فمذا فيك اآلخر ال يفي بالمعنى.
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 الدراسات العربيةثانيا : 

 الدراسة األكلا: 

 :بطاقة تعريؼ  

 
   
 

  

 

 

 :اإلشكالية 
 التساؤؿ الرئيسي:

مػا ىػػك مكقػؼ المنظمػػات الغيػر الحككميػػة األردنيػة تجػػاه قضػية العنػػؼ السياسػي خػػالؿ الفتػرة الزمنيػػة  -
 ؟ 1989-2000

 كىي: فرعية تساؤالتتـ تقسيمو إلى ثالثة  التساؤؿكلإلجابة عمى ىذا  -
 ردنية الياشمية ؟ما ىي محددات نشاط المنظمات الغير الحككمية في المممكة األ – 1
 ما ىي القضايا مكضع اىتماميا؟ – 2
 ما ىي عالقاتيا بنظيراتيا كبالمكاطنيف كبالسمطة ؟ – 3
 تصنيؼ المنظمات الغير الحككمية مف حيث التكزيع الجغرافي كطبيعة األىداؼ  -
 
 
 
 
 
 
 

داد ػػػػػػػػػػػػػإع عنكاف األطركحة     المكاف كالزمف     

محمد عارف 

 الشهوان
 المنظمات غير الحككمية.-
 قضية العنؼ السياسي.-

-1989)حالة األردف 
2000) 

 جامعة محمد خيضر
 –بسكرة -

2014-2015 
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 التالي:حسب الباحث فإف الدراسة سكؼ تتناكؿ كالمنظمات الغير الحككمية عما النحك  -
 ثانيا : المنتديات أكال: الجمعيات الخيرية

كاألندية   
 الثقافية

ثالثا: منظمات حقكؽ 
اإلنساف كالتنمية 
 الديمقراطية.

رابعا: الجمعيات ذات 
 الطابع االقتصادم.

بمػػػغ عػػػدد الجمعيػػػات الخيريػػػة فػػػي  -
المممكػػػػػػة األردنيػػػػػػة الياشػػػػػػمية حتػػػػػػى 

( جمعيػػػػػػػة مػػػػػػػا 755) 1999نيايػػػػػػػة 
٪ مػػػف العػػػدد الكمػػػي 70يعػػػادؿ نسػػػبة 

لممنظمػػػػػػػات الغيػػػػػػػر الحككميػػػػػػػة فػػػػػػػي 
 المممكة.

ينقسػػػـ ىػػػذا النػػػكع مػػػف المنظمػػػات  -
 الغير الحككمية إلى نكعيف:

األكؿ: جمعيػػػػػػات متعػػػػػػددة األىػػػػػػداؼ 
 تقدـ أكثر مف خدمة.

الثاني: جمعيات مختصة تقدـ خدمة 
كاحػػػػػػػػدة فقػػػػػػػػط كرعايػػػػػػػػة األيتػػػػػػػػاـ، أك 
 مساعدة الفقراء، أك رعاية المعكقيف.

تكاجػػػػػػد تمػػػػػػؾ المنظمػػػػػػات إمػػػػػػػا أف  -
 تككف جمعيات ريفية 

 إما أف تككف جمعيات حضرية  -
إمػػػػػا أف تكػػػػػكف المنظمػػػػػات جمعيػػػػػات 

 مختمطة.
 إما أف تككف جمعيات نسائية.-

_ كبػػػػػالنظر إلػػػػػى التكزيػػػػػع الجغرافػػػػػي 
لمجمعيػػات فإنيػػا مكزعػػة فػػي مختمػػؼ 

 محافظات المممكة كالتالي:
عمػػػػػػػاف، إربػػػػػػػد، الزرقػػػػػػػاء، المفػػػػػػػرؽ، 

عجمػػػػػػػكف، البمقػػػػػػػاء، مأدبػػػػػػػا،  جػػػػػػػرش،
 الكرؾ، الطفيمة، معاف، العقبة.

بمػػػغ عػػػدد تمػػػؾ  -
( 258الييئػػػػػػات )

ىيئػػة ثقافيػػة كىػػك 
مػػػػا يعػػػػادؿ نسػػػػبة 

٪ مػػػػف العػػػػدد 24
الكمػػػػػػي لممجمػػػػػػكع 
العػػػػاـ لممنظمػػػػات 
الغيػػػػػر الحككميػػػػػة 

 في المممكة.
كبػػػػػالنظر إلػػػػػى  -

التكزيػػع الجغرافػػي 
ليػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف 
المنظمػػػػات فإنيػػػػا 
مكزعػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي 
مختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
محافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المممكة كالتالي:

عمػػػػػاف، إربػػػػػد،  -
الزرقػػاء، المفػػرؽ، 
جػػػرش، عجمػػػكف، 
البمقػػػػػػػاء، مأدبػػػػػػػػا، 
الكػػػرؾ، الطفيمػػػة، 
 معاف ، العقبة .

شكؿ ىػذا النػكع مػف  -
المنظمػػػػػػػػػػػػػػات الغيػػػػػػػػػػػػػػر 

٪ 1الحككميػػػػػػة بنسػػػػػػبة 
مػػػػػػف المجمػػػػػػكع الكمػػػػػػي 
لممنظمػػػػػػػػػػػػػػات الغيػػػػػػػػػػػػػػر 
الحككميػػة فػػي المممكػػة 
األردنيػػة كبكاقػػع عػػددم 

 ت.( منظما8قدر ب )
كجػػػػدت حصػػػػرا فػػػػي  -

محافظػػػػػػة عمػػػػػػاف أمػػػػػػا 
المحافظػػات الباقيػػة فمػػـ 
تسجؿ فييا أم منظمػة 
مػػف ىػػذا النػػكع، كيرجػػع 

 السبب في ذلؾ إلى:
أف تمػػؾ المحافظػػات  -

قػػػػػػػػد اكتفػػػػػػػػت بػػػػػػػػالفركع 
التابعػػػػػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػػػػػػات 

 المكجكدة في عماف.

بمػػػغ عػػػدد ىػػػذا النػػػكع مػػػف  -
( جمعيػػػػػػػة، 39الجمعيػػػػػػػات )

٪ مػػػػػػف 4مػػػػػا يعػػػػػادؿ نسػػػػػبة 
المنظمػػػػػػات الغيػػػػػػر إجمػػػػػػالي 

 الحككمية في المممكة.
ىػػػػػػػي جمعيػػػػػػػات مسػػػػػػػجمة  -

لدل كزارة الصػناعة كالتجػارة 
 كاليدؼ منيا:

تكفير المناخ الالـز لعمؿ  -
القطاعػػػػػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػػػػػادية 

 المعنية .
كبػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػى التكزيػػػػػػػػع  -

الجغرافػػػػػػػي لمجمعيػػػػػػػات ذات 
الطػػػػػػابع االقتصػػػػػػادم عمػػػػػػى 
المحافظػػػػػات المممكػػػػػة عمػػػػػى 

 النحك التالي:
، العقبػػػػػػػة ، البمقػػػػػػػاء، عمػػػػػػػاف

 مأدبا، المفرؽ.
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 :مني  الدراسة 
 لقد اعتمد الباحث في دراستو الحالية عمى ما يمي: -
: كقد تكزع اسػتخداـ ىػذا االقتػراب فػي أكثػر مػف فصػؿ كمبحػث عمػى كالمجتمع دكلية ع،قات اقتراب -

التي مػر بيػا النظػاـ السياسػي  مدار الدراسة ففيما يخص الدكلة فقد تناكؿ األزمات السياسية االقتصادية
 .الحككمية بشكؿ خاص األردني بشكؿ أثر عمى عالقتو بالمجتمع المدني بشكؿ عاـ كالمنظمات غير

قػاـ الباحػث بمحاكلػة االسػتفادة مػف أسػاليب كمنػاىج تحميميػة أخػرل  اقترابات كمفاىيـ تحميمية أخػرل: -
 كىي:
ث عمػػى تحميػػؿ المضػػمكف الكيفػػي كالكمػػي معػػا كقػػد اعتمػػدت دراسػػة الباحػػ أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف: -

 العتبارات أىميا:
قناعػة الباحػػث أف صػػانع المنشػػكرة يمتمػػؾ قػػدرة عمػػى تغييػػر المفػػردات أك قػػد يسػػتخدـ أسػػمكبا اسػػتنكاريا  -

 في عرضو لمجممة بحيث تككف المعاني بعيدة عف الكممات المستخدمة.
 بشدة المجكء إلى العنؽ". القدرة عمى تحديد الصفة الالزمة كأف يقاؿ: "نرفض -
 
 المني  التاريخي:  – 2

 تـ استخدامو لغايات ذكرىا الباحث:
تأريخ التطكر الذم أصاب المنظمات غير حككمية سكاء مف حيث أعدادىا أك مف حيث أىدافيا في  -

 الفترة السابقة عمى فترة الدراسة.
 لمممكة األردنية.الكقكؼ عمى تاريخ تطكر العالقة بيف الدكلة كالمجتمع في ا -
 
 :نتائ  الدراسة 

 لكحظت الدراسة إلى عدد مف النتائج المباشرة كغير مباشرة.
 : المباشرة تمثمت فيما يمي -
لكحظ أف منظمػات حقػكؽ اإلنسػاف قػد التزمػت أكثػر مػف غيرىػا بممارسػة الديمكقراطيػة الداخميػة، فيمػا  -

 يتعمؽ بالمشاركة في صنع القرار.
 قة التي ربطت الدكلة بالمنظمػات الغيػر الحككميػة اتسػمت بسػيطرة مطمقػة لمدكلػةلكحظ أف شكؿ العال -

سكاء  في حالة التعاكف أك حالة الصراع لتككف أقرب إلى العالقة األبكية، كقد تطابقت تمؾ النتيجة مػع 
 ما تكصمت إليو دراسة شييدة الباز.

عالقة تعاكنية في جانب كغير تعاكنية العالقة التي ربطت المنظمات الغير الحككمية بالسمطة كانت  -
 في جانب آخر، لكنيا لـ تصؿ إلى درجة الصراع كذلؾ كانت عالقتيا بعضيا البعض.

_ التػػزاـ المنظمػػات الغيػػر الحككميػػة األردنيػػة باسػػتخداـ الكسػػائؿ السػػممية لمضػػغط عمػػى الحككمػػة، كالتػػي 
صداراتيا كال  تعاكف كالتنسيؽ مع بعضيا البعض.تمثمت بتعبئة الرأم العاـ مف خالؿ بياناتيا كا 
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تجػػػاكب الحككمػػػة األردنيػػػة مػػػع القضػػػايا التػػػي مثمػػػت نقطػػػة اىتمػػػاـ لكػػػؿ المنظمػػػات، كبالمقابػػػؿ عػػػدـ  -
 تجاكبيا مع القضايا لـ تحط بذلؾ االىتماـ.

انخفػػػاض مسػػػتكل الديمقراطيػػػة الداخميػػػة لػػػدل المنظمػػػة غيػػػر الحككميػػػة المسػػػيطر عمييػػػا قبػػػؿ السػػػمطة  -
 كارتفاعيا لدل المنظمات األخرل البعيدة عف السيطرة تمؾ السمطة.السياسية، 

لكحظ أف المنظمات الغير الحككمية المسيطر عمييا مػف قبػؿ السػمطة السياسػية قػد ارتبطػت بعالقػات  -
 تعاكنية قكية مع الحككمة بشكؿ باقي المنظمات.

 :يمي فيما تمثمت المباشرة غير -
الثقافػػة التقميديػػة سػػيطرت عمػػى ذكم األصػػكؿ األردنيػػة، أمػػا الثانيػػة  كجػػكد ثقػػافتيف سياسػػتيف، األكلػػى: -

السياسية األقرب إلى الديمقراطية، كىي التي جمبتيا اليجرات الفمسػطينية الكاسػعة الناتجػة عػف الظػركؼ 
 .1950الحرب العربية "اإلسرائيمية" كعممية ضـ الضفة الغربية عاـ 

كلية كاإلقميمية إال أف أثر العكامؿ الداخمية كاف ىك الحاسـ في بالرغـ مف كثرة المؤثرات الخارجية الد -
 الحد مف أداء المنظمات الغير الحككمية األردنية.

كجكد خمط لدل كؿ مف الحككمة كالمكاطنيف حكؿ ما يعنيو العمؿ التطكعي إذ نظر إليو عمى أساس  -
كعي لػػيس العمػػؿ المجػػاني، فيػػك أنػػو العمػػؿ المجػػاني أم دكف مقابػػؿ فػػي حػػيف أف مػػا يعنيػػو العمػػؿ التطػػ

إلػػػػى إفػػػػالس  –أم العمػػػػؿ دكف مقابػػػػؿ  –يفتػػػػرض أف يػػػػتـ دفػػػػع التكمفػػػػة لممتطػػػػكع حتػػػػى ال يػػػػؤدم ذلػػػػؾ 
 المطكعيف، كبالتالي إنقاص فاعمية كعمر المنظمة عمى المدل البعيد.

ظمات في إيجاد قناعة لدل القيادة السياسية مفادىا أف قكة المن 1970كأحداث  1957أثرت أحداث  -
الغير الحككمية ىك بمثابة ضعؼ ليا كخطر قد ييدد كجكدىا ، لذا قامت الدكلة بتحديد كتصنيؼ عمؿ 

،كمػػا أف 1966لسػػنة  33تمػػؾ المنظمػػات فػػي حػػدكد العمػػؿ التطػػكعي لمصػػالح العػػاـ مػػف خػػالؿ قػػانكف 
 –ة التقميديػة إحدل مظػاىر السياسػ–النظاـ السياسي كاف يمجأ إلى إحياء سياسية التحالفات مع القبائؿ 

عندما يكاجو بأزمػة داخميػة تيػدد كجػكده، كمػا يفػرزه ذلػؾ مػف عػكدة عمنيػة لمصػراع بػيف الثقافػة السياسػية 
 التقميدية كاألخرل األقرب إلى الديمقراطية.

 كبر عدد الجمعيات الخيرية التي شكمت أكثر مف ثمث المنظمات الغير الحككمية األردنية. -
ة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة عبػػد اهلل الخطيػػب حػػكؿ اإلسػػياـ االقتصػػادم كقػػد تطابقػػت ىػػذه النتيجػػ   

 كاالجتماعي لممنظمات األىمية العربية، أف الطابع العاـ لتمؾ المنظمات ىك طابع رعائي.
لكحظ أف بعض العكامػؿ التػي سػاعدت عمػى تشػكؿ المنظمػات الحككميػة األردنيػة، كػاف يحمػؿ ثنائيػة  -

عدت فيػو تمػؾ العكامػؿ عمػى زيػادة عػدد المنظمػات كتنكعيػا جػاءت العكامػؿ التأثير ففػي الكقػت الػذم سػا
 ذاتيا لتقمؿ مف فاعمية تمؾ المنظمات.
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 الدراسة الثانية:

  بطاقة تعريؼ:

 

  

 

 

 

 

 

 :)مكضكع البحث )مشكمة البحث 
 اآلتي: التساؤؿ الرئيسي

مػػا دكر مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػدني فػػػي دعػػػـ المشػػاركة المجتمعيػػػة فػػػي التنميػػة المحميػػػة بسػػػمطنة  -
 عماف؟.

 المني  المستخدـ في البحث:
بخطكاتػػو  "Analysis des criptive method"اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي 

المنيجية، نظرا لمالئمتو مع طبيعة الدراسػة كمكضػكعيا... فػالمنيج الكصػفي التحميمػي يفيػد فػي كصػؼ 
تحميػػؿ دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي دعػػـ المشػػاركة المجتمعيػػة المحميػػة بسػػمطنة عمػػاف كاألبعػػاد 

ظيار الكاقع الفعمي الحالي لكاقػع مؤسسػات  المجتمػع المػدني بسػمطنة االجتماعية كصفا ككيفيا ككميا، كا 
 عماف، كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى دكر ىذه المؤسسات فير الحككمية في السمطنة بصفة عامة.

 
 مصادر البيانات:

 اعتمد الباحث عمى مصدريف أساسييف في جمع البيانات المكتبية كالميدانية كىذه المصادر ىي:
عمقػة بالجمعيػات األىميػة، كقكاعػد البيانػات كتمثػؿ فػي مختمػؼ الكثػائؽ المت المصدر الرمػزم )الكثػائقي(: - أ

الخاصػػة بالمنتسػػبيف لمجمعيػػػات، ككػػذا التقػػارير كاألدلػػػة الخاصػػة بالجمعيػػات األىميػػػة كالتنمكيػػة بسػػػمطنة 

عنكاف األطركحة    إعداد  المكاف كالزمف     

 يحي بف محمد 

 بف أحمد الكمالي

 دكر مؤسسات المجتمع
المدني في دعـ المشاركة المجتمعية 
لتنمية المجتمعات المحمية بسمطنة، 

 عماف.
دراسة ميدانية في محافظة مسقط -

رسالة مقدمة لمحصكؿ  عما  –
 الدكتكراه في عمـ االجتماع

 

كمية اآلداب الدراسات -
العميا قسـ عمـ 
 االجتماع.

جامعة عيف شمس -
 ـ.2017
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 عمػػاف، باإلضػػافة إلػػى الػػدليؿ اإلحصػػائي بمركػػز المعمكمػػات بػػكزارة التنميػػة االجتماعيػػة بسػػمطنة عمػػاف
مػى لمتخطػيط، ككػذلؾ لممركػز الػكطني لإلحصػاء كالمعمكمػات عالكة عمى الخطط الخمسية لممجمس األع

 بالسمطنة، كأيضا االتحاد العاـ لعماؿ السمطنة، ككذا تقارير التنمية البشرية لسمطنة عماف.
كتمثؿ في جمع المنتسبيف إلى المؤسسات األىمية كمؤسسات المجتمػع المػدني، سػكاء  المصدر البشرم: - ب

 أك المتطكعيف، أك أعضاء الجمعيات المدنية.بالنسبة ألعضاء مجالس اإلدارات، 
 

 عينة البحث:
اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى العينػػػة العمديػػػة، نظػػػرا لعػػػدـ كجػػػكد إطػػػار لممعاينػػػة مػػػف جيػػػة ككجػػػكد  نػػػكع العينػػػة: - أ

مؤسسػػات مجتمػػع مػػدني غيػػر فعالػػة فػػي مجػػاالت التنميػػة، كبالتػػالي فقػػد فضػػؿ الباحػػث االقتصػػار عمػػى 
 اختيار المؤسسات العاممة في مجاؿ التنمية كاألكثر نشاطا.

سػػػتبياف اختيػػػرت عينػػػة البحػػػث باسػػػتخداـ الطريقػػػة بالنسػػػبة السػػػتمارة اال طريقػػػة اختيػػػار العينػػػة: - ب
العشكائية البسيطة، حيث اختيرت عينة مف المتطكعيف في مؤسسات المجتمع المدني مف كؿ مؤسسػة، 
بكصػفيـ حػاالت متعايشػػة مػع كاقػػع المشػاركة التطكعيػػة لتمػؾ الجمعيػات، أمػػا بالنسػبة لػػدليؿ المقابمػة فقػػد 

العشكائية البسيطة، حيػث اختيػرت عينػة مػف المػديريف كالعػامميف اختيرت عينة البحث باستخداـ الطريقة 
 في مؤسسات المجتمع المدني مف كؿ مؤسسة.

( مفػػردة مػػف المتطػػكعيف 310بالنسػبة السػػتمارة االسػػتبياف بمػغ حجػػـ عينػػة البحػث ) حجػػـ العينػػة: - ت
اختيػػرت فػػي الجمعيػػات العشػػر، كقػػد قسػػمت العينػػة بالتسػػاكم عمػػى الجمعيػػات العشػػر المختػػارة، بحيػػث 

 ( مفردة مف المتطكعيف بالمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني بمسقط.31)
( مفػػردة مػػف المػػديريف كالعػػامميف بمؤسسػػات 19أمػػا بالنسػػبة لػػدليؿ المقابمػػة فقػػد اختيػػرت عينػػة البحػػث )

 المجتمع المدني.
 :أدكات جمع البيانات 

 األدكات التي استخدميا الباحث في جمع البيانات ىي:
 االستبياف:صحيفة  - أ

 كقد تضمف االستبياف عدة محاكر أساسية جاءت عمى النحك اآلتي:
اخػػػتص بمجمكعػػػة المتغيػػػرات المتعمقػػػة بػػػالكاقع الفعمػػػي لممتطػػػكعيف بالنسػػػبة إلػػػى عينػػػة  المحػػػكر األكؿ: -

 البحث.
اخػػتص بعػػرض مجمكعػة المتغيػػرات المتعمقػة بػػالكعي بمؤسسػػات المجتمػع المػػدني لػػدل  المحػكر الثػػاني: -

 بحث.عينة ال
احتػكل عمػى مجمكعػة المتغيػرات المرتبطػة برؤيػة المسػتفيديف لػدعـ المشػاركة لمجػاالت  المحكر الثالث: -

 التنمية المحمية لدل حاالت الدراسة.
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 دليؿ المقابمة الفردية:
لجػػأ الباحػػث إلػػى اسػػتخداـ دليػػؿ المقابمػػة المفتكحػػة بكصػػفيا أداة منيجيػػة كمالئمػػة لتعػػرؼ آراء المػػديريف 

فػػي مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، باعتبػػارىـ ممارسػػيف ألنشػػطة تمػػؾ الجمعيػػات كالكقػػكؼ عمػػى كالعػػامميف 
تصػػػرفاتيـ ضػػػمف دكر مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي دعػػػـ المشػػػاركة المجتمعيػػػة لتنميػػػة المجتمعػػػات 

 المحمية بسمطنة عماف.
 قيس الصدؽ كالثبات ألداة جمع البيانات: - ث
 قياس صدؽ المقياس: -

عرضت صحيفة االستبياف عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في  الظاىرم:الصدؽ السطحي أك 
 عمـ االجتماع حسب الباحث كذلؾ ألخذ آرائيـ...

 قياس ثبات االستبياف: -
اختبر الثبات مف خالؿ )إعادة االختبار( في إطار تعرؼ ثبات أداة الدراسة كحسػب الباحػث لمتأكػد مػف 

( اسػتمارة، كذلػؾ عمػى عينػة مػف المنتسػبيف لمجمعيػات 30) صالحيتيا طبقت عمى عينػة صػغيرة قكاميػا
األىميػػػة... ثػػػـ طبقػػػت االسػػػتمارة عمػػػى األشػػػخاص أنفسػػػيـ بعػػػد أسػػػبكعيف لقيػػػاس نسػػػبة الصػػػدؽ كالثبػػػات 

( كىػػي معػػامالت ارتبػػاط مرتفعػػة كدالػػة عنػػد 0,85كحسػػب معامػػؿ االرتبػػاط... فكانػػت درجػػة االرتبػػاط )
 كىك ما يؤكد ارتفاع نسبة ثبات صحيفة االستبياف كصالحيتيا لمتطبيؽ. 0,01مستكل 

 أساليب التحميؿ اإلحصائي: -د
اعتمد الباحػث فػي بحثػو عمػى أسػاليب التحميػؿ اإلحصػائي الكصػفية: التكػرار كالنسػبة المئكيػة كاالعتمػاد 

د محػاكر المقيػاس، عمى مقياس المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، لقياس مسػتكل كػؿ بنػد مػف بنػك 
 كتحديد مستكياتيا.
 نتائ  الدراسة:

تعكد ارتفاع نسبة الكعي بمؤسسات المجتمع المدني بيف عينػة الدراسػة فػي مسػقط إلػى تطػكر بػرامج -1
التنمية في عماف منذ فجر النيضة، كتطكر كسائؿ اإلعالـ في كظائفيا، كالقياـ بدكرىا في رفع مستكل 

ني، عػالكة عمػى التعمػيـ كتطػكره، باإلضػافة إلػى ثقافػة المجتمػع العمػاني الػكعي بمؤسسػات المجتمػع المػد
كاسػػتنادىا إلػػى مبػػادئ الػػديف اإلسػػالمي الػػذم يػػدعك إلػػى التكافػػؿ كالتػػراحـ، كانتشػػار المؤسسػػات الخيريػػة 
كاألىمية فػي المجتمػع العمػاني منػذ فتػرات طكيمػة، األمػر الػذم سػاعد عمػى انتشػار ثقافػة التطػكع كالعمػؿ 

 كتككيف جمعيات أىمية كخيرية. الخيرم،
إف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ىػػػػي التػػػػي تشػػػػكؿ مصػػػػادر لمعرفػػػػة بالنسػػػػبة لمؤسسػػػػات المجتمػػػػع -2

المدني، كذلؾ يرجع لتنكعيا كاطالع معظـ المتطكعيف عمييا بشكؿ يكمي، كاالعتماد عمييا فػي تشػكيؿ 
 معرفتيـ تجاه مؤسسات المجتمع المدني.
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حريصكف بشكؿ تاـ عمػى المشػاركة فػي أنشػطة المؤسسػة، حيػث يعػد العمػؿ  إف معظـ عينة الدراسة-3
االجتمػػاعي التنمػػكم التطػػكعي مػػف أىػػـ الكسػػائؿ المسػػتخدمة لممشػػاركة فػػي النيػػكض بػػالمجتمع فالعمػػؿ 
االجتماعي التطػكعي بالنسػبة لمشػباب يمثػؿ تعزيػز انتمػاء مشػاركة الشػباب بمجػتمعيـ كيتػيح ليػـ فرصػة 

 في القضايا العامة التي تيـ المجتمع.لمتعبير عف أفكارىـ 
إف مشاركة الشباب تككف بالكقت كالجيػد حيػث يػتمكف لمشػباب فرصػة المشػاركة فػي تأديػة الخػدمات -4

بأنفسػيـ، كحػػؿ المشػػاكؿ بجيػػدىـ الشخصػػي بمػػا يمتمكػكف مػػف الكقػػت كالجيػػد، فالعمػػؿ التطػػكعي بالنسػػبة 
 النتائج المرجكة منو.لمشباب في المؤسسات يعد عمال تمقائيا منظما يحقؽ 

ىنػػاؾ أىميػػة بالنسػػبة لمحػػرص عمػػى حضػػكر الفعاليػػات التػػي ينظميػػا المؤسسػػة، نظػػرا ألىميتيػػا فػػي -5
مناقشة كؿ ما يتعمؽ باألنشطة العامة، كالخدمية لممؤسسػة التػي تقػدـ لممسػتفيديف، كبالتػالي يمكػف أيضػا 

كانػت تتعمػؽ بضػعؼ المػكارد الماليػة، مناقشة المعكقات التي تعترض مشاركة الشباب االجتماعية سكاء 
أك ضػػعؼ الػػكعي بمفيػػـك المشػػاركة فػػي العمػػؿ االجتمػػاعي التطػػكعي كفكائػػدىا أك غيرىػػا مػػف معكقػػات 
أخرل، فيذه الفعاليات ليا أىميتيا حيث إنيا تقدـ أىػداؼ المؤسسػات ككػؿ كبالػذات فيمػا يتعمػؽ بطبيعػة 

 المشاركة.
المؤسسة ىك الػذم يتعمػؽ بالمجػاؿ التعميمػي، نظػرا ألىميػة  إف أفضؿ األنشطة بالنسبة لممشاركة في-6

ىػذا الجانػػب، فػػالتعميـ حػػؽ لمجميػػع، كيعػػد مػػف أىػػـ الجكانػػب المتعمقػػة بضػػركرة مشػػاركة الشػػباب فالشػػباب 
يقكمكف بعمؿ فصكؿ لمتقكية بالنسبة لصغار السف، كفصكؿ أخرل لمحك أمية الكبار، أما في عبارة "ال 

باألنشػطة التػي تػرتبط بالمسػنيف نظػرا ألف الدكلػة تقػكـ بمجيػكد كبيػر فػي ىػذا  أكافؽ" فجاءت أكبر نسػبة
 الجانب، فبالتالي يقؿ إسياـ المؤسسات الخيرية كالشباب في ىذا الجانب.

إف أىـ األسباب التي دفعت لممشاركة في أنشطة المؤسسة ىك حب عمؿ الخير كالتطػكع حيػث يعػد -7
طة المؤسسػػػة، ألنػػػو يشػػػعر المتطػػػكع المشػػػارؾ بالحػػػب كالػػػدؼء ىػػػذا الػػػدافع األساسػػػي لممشػػػاركة فػػػي أنشػػػ

 كالعالقية مع أخيو اإلنساف.
ىنػاؾ اسػتفادة مػف المشػاركة فػي أنشػطة المؤسسػة، حيػث يعػد العمػؿ االجتمػاعي كالتنمػكم التطػكعي -8

 مف أىـ الكسائؿ المستخدمة لممشاركة في النيكض بمكانة المجتمع.
بتزكيػػد معػػارؼ المتطػػكع بقضػػايا المجتمػػع المختمفػػة كبػػاألخص إف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني تقػػـك -9

دراؾ كيفية كضع الحمػكؿ المناسػبة ليػا، كذلػؾ ألف ىػذه المؤسسػات تقػكـ بمعالجػة  القضايا االجتماعية كا 
 قضايا المجتمع بشكؿ تطبيقي ميداني مف خالؿ الكاقع.

تتمثػؿ فػي اإلعػالف عػف أنشػطة إف أىـ المتطمبات الالزمة لتفعيؿ المشاركة في أنشػطة الجمعيػات -10
الجمعيات بصفة دكرية، نظرا ألف اإلعالف يجعؿ حيز المشاركة بيف األعضاء أكثر فاعميػة حيػث يقػـك 

 اإلعالف بحشد المتطكعيف، كبالتالي يزداد االىتماـ بأنشطة الجمعيات.
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حيث حظيت  ىناؾ مكافقة تجاه متطمبات الجمعية لدعـ المشاركة المجتمعية في المجاؿ الصحي،-11
بػػػأكثر نسػػػبة مكافقػػػة، فتحػػػاكؿ الجمعيػػػة تقػػػديـ الػػػدعـ الكامػػػؿ سػػػكاء كػػػاف الػػػدعـ ماليػػػا أك بشػػػريا أك بنػػػاء 

 مستكصفات لعالج األمراض المختمفة، كمف ثـ تقديـ أفضؿ رعاية صحية لممستفيديف.
الجمعيػػات مػػف أىػػـ متطمبػػات الجمعيػػات لػػدعـ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي مجػػاؿ تنميػػة البيئػػة تنظػػيـ -12

مػػداده  دكرات لرفػػع الػػكعي البيئػػي، نظػػرا ألىميػػة البيئػػة، ألنيػػا ىػػي التػػي تقػػكـ بالكفػػاء بمطالػػب اإلنسػػاف كا 
 باحتياجاتو الالزمة الستمرار حياتو.

أىـ متطمبػات الجمعيػات لػدعـ المشػاركة المجتمعيػة فػي مجػاؿ التنميػة االقتصػادية يػتـ عػف طريػؽ -13
حكؿ المشركعات الصغيرة، حيث إف أىميتيا تكمف في زيادة الناتج  حث المكاطنيف عمى تنظيـ فعاليات

حداث تغير اقتصادم، كما أنيا تسيـ بشكؿ كاضح في حؿ مشكمة البحث عف عمؿ، كتسيـ  القكمي، كا 
أيضا في التنمية الصناعية، كما أنيا أيضا تعد مصدرا لمكثير مف السمع كالخػدمات التػي يحتاجيػا أفػراد 

 المجتمع.
تطمبات الجمعيات لدعـ المشاركة المجتمعية في مجاؿ تمكيف المرأة ىك اإلسياـ في التكعية أىـ م-14

بأىمية المرأة بالمجتمع، نظرا ألف المرأة تشكؿ أكثر مف نصؼ المجتمع، كبالتالي فيي تسيـ في العديد 
 مف األنشطة كالفعاليات بصكر مختمفة.

 الدراسة الثالثة: 

  بطاقة تعريؼ:

 

 

 
 
 
 
 :تساؤالت الدراسة 

 الدراسي:_التساؤؿ 
 ما ىك دكر منظمات المجتمع المدني في مكاجية بعض مشاكؿ الفقر في المناطؽ العشكائية؟ -

 
 

عنكاف األطركحة    إعػػػػػػػػػػػػػػػػػداد  المكاف كالزمف     

 فاطمة علي

أبو  الحديد    
دكر المجتمع المدني في مكاجية الفقر -

 في المناطؽ العشكائية.

-دراسة ميدانية في القاىرة الكبرل  -  

 دار المعرفة -
الجامعية مصر 

2012 
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 _التساؤالت الفرعية: 
ما ىي المتغيرات ) اجتماعية، اقتصادية، صحية، تعميمية، سياسية ( المػؤثرة فػي تفػاقـ مشػكمة الفقػر   -1

 في المناطؽ العشكائية؟
 تمؾ المنظمات لمكاجية مشكمة الفقر؟ما ىي األنشطة التي تقـك بيا  -2
 ما ىي أنماط االستفادة مف خدمات المنظمات؟ -3
 كيفية تمكيؿ ىذه المنظمات؟ -4
 ما ىك الجياز اإلدارم ليذه المنظمات؟ -5
 كيؼ يتخذ القرار في تمؾ المنظمات؟ -6
ما ىػي خطػكات المكاجيػة التػي تطرحيػا منظمػات المجتمػع المػدني لعػالج مشػكمة الفقػر فػي المنػاطؽ   -7

 العشكائية ؟
ىػػػؿ منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني تسػػػتخدـ مفػػػاىيـ التشػػػبيؾ، التمكػػػيف، الشػػػراكة، كالشػػػبكة عنػػػد مكاجيػػػة  -8

 مشكمة الفقر في المناطؽ العشكائية؟
 كالدكلة في مكاجية مشكمة الفقر المناطؽ العشكائية ؟ما ىي العالقة بيف منظمات المجتمع المدني  -9

 ما ىي اآلثار االيجابية كالسمبية التي تتكاجد عند التعامؿ مع مكاجية مشكمة الفقر؟ -10
مػا ىػػي التصػػكرات المسػػتقبمية لػػدعـ كتطػػكير دكر منظمػات المجتمػػع المػػدني فػػي مكاجيػػة مشػػكالت  -11

 المجتمع المصرم ؟
 مناى  الدراسة: -

 الباحثة بعدة مناىج لتحقيؽ ىذا اليدؼ كتتمثؿ تمؾ المناىج فيما يمي:لقد استعانت 
: اسػػػتخدمت الباحثػػػة ليسػػػاعدىا عمػػػى دراسػػػة التطػػػكر التػػػاريخي لنشػػػأة منظمػػػات المػػػني  التػػػاريخي – 1

المجتمع المدني كالفقر كتطكر العالقة بينيما، كرصد المتغيرات التي حدثت لكؿ منيػا، كذلػؾ فػي إطػار 
 تاريخية المتعاقبة منذ قبؿ اإلسالـ إلى كقتنا ىذا المعاصر.عرض المراحؿ ال

 : بالعينة استخدمت الباحثة لممبردات اآلتية نذكر منيا:مني  المسح االجتماعي  -1
يعتبر المسح االجتماعي بالعينة أكثر المناىج مالئمة في استخدامو مع الدراسات الكضعية يعتمد عمػى 

يعينػو مػنيج ممػف تتفػؽ خصائصػيـ كاتجاىػاتيـ مػع أىػداؼ المسػح االتصاؿ لمباشر بأبنػاء المجتمػع أك 
 االجتماعي.

: استعانت الباحثة بمنيج دراسػة الحالػة، نظػرا لمػا يسػمح بػو مػف عمػؽ بدرجػة كافيػة من  دراسة الحالة  -2
فػي التعػػرؼ عمػػى ظػػركؼ الحالػػة المدركسػػة حيػػث ييػتـ بدراسػػة كحػػدة اجتماعيػػة معينػػة دراسػػة كميػػة كىػػذا 

ج البحػث االجتمػاعي األخػرل، كالتػي يكػكف تركيزىػا عمػى أحػد جكانػب أك إبعػاد الكحػدة يختمؼ عف مناى
 االجتماعية مكضكع الدراسة.
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 اسػػػتعانت الباحثػػػة بعػػػدد مػػػف األدكات لجمػػػع البيانػػػات الخاصػػػة بظػػػاىرة الدراسػػػة أدكات جمػػػع البيانػػػات :
 كالمتمثمة في:

تفيػد المالحظػة حسػب الباحثػة فػي جمػع بيانػات تتصػؿ بسػمكؾ األفػراد الفعمػي فػي  الم،حظة المباشرة:  -1
 بعض المكاقؼ الكاقعية في الحياة بحث يمكف مالحظتيا دكف عناء كبير.

 : استخدمت الباحثة استمارة المقابمة مػع فئػة "الفقػراء" التػي تحػدد فييػا األسػئمة مػف قبػؿالمقابمة المقننة  -2
ألسػػئمة كالعبػػارات بػػنفس الصػػياغة كبػػنفس الترتيػػب، كىػػذه األسػػئمة قػػد تكػػكف كتكجػػو إلػػى المبحػػكث تمػػؾ ا
 مفتكحة النيايات أك مغمقة.

: تضػمف دليػؿ المقابمػة نفػس بنػكد اسػتمارة المقابمػة مػع دليؿ المقابمة لمجمكعة مػف األشػخاص الفقػراء  -3
صكؿ إلى البيانات التعرؼ عمى أم شيء يجكز بخاطر الحالة، دكف تقيد بيذه البنكد فقط، مف أجؿ الك 

 .الحقيقية
 :دليؿ مقابمة األخصائييف اإلدارييف العامميف بمنظمات المجتمع المدني  -4

اليػػدؼ حسػػب الباحثػػة مػػف مقابمػػة األخصػػائييف كاإلداريػػيف العػػامميف بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني ىػػك     
المنػػاطؽ العشػػكائية التعػػرؼ عمػػى األنشػػطة التػػي تقػػـك بيػػا منظمػػات المجتمػػع لمكاجيػػة مشػػكمة الفقػػر فػػي 

 كالمستفيديف كأنماط االستفادة مف خدمات المنظمات.
 
 :عينة الدراسة 

: تـ اختيار عينة عمديو مف الفقراء السػاكنيف فػي المنػاطؽ العشػكائية المكجػكديف فػي إقمػيـ _ نكع العينة
، القميكبيػة حػي شػبرا  الخيمػة( الػذيف يتمقػكف محافظة القاىرة الكبرل) القاىرة حي الرج، الجيزة، حي اليػـر

معكنة مادية أك معنكية مف منظمػات المجتمػع المػدني كقػد اكتفػت الباحثػة بعينػة مػف الفقػراء المسػتفيديف 
 مف منظمات المجتمع المدني لمكشؼ عف دكر المجتمع المدني في مكاجية الفقر.

 نتائ  الدراسة: 
 تفيد كتخدـ الدراسة الحالية. سنحاكؿ في ىذه الدراسة التركيز عمى أىـ النتائج كالتي نراىا -
أكػػدت نتػػائج الدراسػػة أف جميػػع أفػػراد العينػػة اسػػتفادكا مػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدني كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف   -1

منظمػػات المجتمػػع المػػدني أصػػبح لػػو دكرا ىامػػا فػػي التنميػػة مشػػاركة فػػي ذلػػؾ كػػؿ مػػف الدكلػػة كالقطػػاع 
عاـ، كتعػد أكثػر الخػدمات  60أقؿ مف  40ئة مف الخاص، كقد ارتفعت االستفادة النقدية كالعينة في الف

التػػي تقػػدميا منظمػػات المجتمػػع المػػدني لمفقػػراء فػػي المنػػاطؽ العشػػكائية ىػػي تقػػديـ بعػػض األمػػكاؿ النقديػػة 
في كؿ شير ثـ محاكلة مساعدة الفقراء عف طريؽ إمداد المساكف الخاصة بيـ بالكيرباء في حالة عػدـ 

ـ مػػػف األمػػػراض عػػػف طريػػػؽ الكشػػػؼ فػػػي أحػػػد المراكػػػز الطبيعيػػػة كجكدىػػػا، ثػػػـ محػػػك األميػػػة ثػػػـ معػػػالجتي
 الخاصة بيـ أك إرساليـ إلى المستشفيات العامة.
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أكضػػػحت نتػػػائج الدراسػػػة أف الفقػػػراء المسػػػتفيديف مػػػف خػػػدمات منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني المكجػػػكدة فػػػي  -2
عيػؿ جيكدىػا أكثػر منطقتيـ أبدكا الرأم في الخدمات المقدمػة مػف المنطقػة أنيػا متكسػطة كتحتػاج إلػى تف

مف ذلؾ لخدمة أفراد المنطقة، كما يركف أف خدمات المنظمة ال تكفييـ لمتغمب عمػى الفقػر، فيػي مجػرد 
محاكالت مف الجمعية في حدكد إمكانياتيا المتاحة لمساعدتيـ في التغمػب عمػى مشػاكميـ، مػف ىنػا البػد 

بيؾ بػػػػيف المنظمػػػػات الكبيػػػػرة مػػػػف منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني تفعػػػػؿ جيكدىػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ الشػػػػراكة كالتشػػػػ
 المكجكدة في المجتمع لخدمة الفقراء لالرتقاء بأكضاعيـ.

أف النتيجػػػة األساسػػػية التػػػي تكصػػػمت ليػػػا ىػػػذه الدراسػػػة حيػػػث أف المجتمػػػع المػػػدني ال يسػػػتطيع بمفػػػرده   -3
مكاجيػػػػة المشػػػػكالت المكجػػػػكدة فػػػػي المجتمػػػػع دكف ربطيػػػػا بػػػػالتغيرات المحميػػػػة كالعالميػػػػة التػػػػي تػػػػأثر بيػػػػا 

جتمع، فمثال عف تعاكف كال مف الدكلة، كالقطاع الخاص، في مكاجية تمؾ المشكالت ، فال تستطيع الم
              أم جيػػػػة مػػػػف ىػػػػؤالء )الدكلػػػػة، القطػػػػاع الخػػػػاص، المجتمػػػػع المػػػػدني( أف تعمػػػػؿ بمفردىػػػػا كىػػػػذا مػػػػا أثبتػػػػو 

 الكاقع، حيث:
  االقتصػػػادية كالثقافيػػػة كالبيئيػػػة كالحػػػد منيػػػافشػػػمت الدكلػػػة فػػػي مكاجيػػػة الكثيػػػر مػػػف المشػػػاكؿ كاألزمػػػات                   

 أك تجاكزىا.
  تأكػػدت الدكلػػة أنيػػا بمفردىػػا لػػف تسػػتطيع أبػػدا أف تعػػالج جميػػع ىػػذه المشػػاكؿ كاألزمػػات التػػي تحػػكؿ دكف

 تحقيؽ نيضتيا الحقيقية كازدىارىا الشامؿ كتقدميا الفعاؿ.
 ف، بّد إذف مف: -
  بجميع جمعياتو كمنظماتو كمكاتبو القانكنية كلتنظيمية كمراكزه العمميػة كىيئاتػو مساعدة المجتمع المدني

 الثقافية كالمينية مف تحمؿ مسؤكلية المشاركة كالمساىمة في بناء المجتمع البشرم كاإلنساني.
  تكثيػػػؼ الجيػػػكد لتنميػػػة المجتمػػػع ليمحػػػؽ بركػػػب الػػػدكؿ المتقدمػػػة كىػػػذا ال يعنػػػي تحمػػػؿ المجتمػػػع المػػػدني

نمػػا يعمػػؿ بشػػراكة كػػؿ مػػف الدكلػػة كالقطػػاع الخػػاص، حيػػث يسػػتطيعكا جميعػػا بمنظماتػػ و تنميػػة المجتمػػع كا 
تحقيؽ التنمية البشرية ، حيث أنيا ىي التي تتكجو إلى اإلنساف كيشارؾ فييػا اإلنسػاف ،أم أف اإلنسػاف 

دة يصػػػػػبح فػػػػػي مفيػػػػػـك التنميػػػػػة ىػػػػػك المنفعػػػػػؿ كالفاعػػػػػؿ كالػػػػػذات كالمكضػػػػػكع كالحاضػػػػػر كالمسػػػػػتقبؿ كاإلرا
 كاالختيار.
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 الدراسة  الرابعة:  

 بطاقة تعريؼ -
 

 

 

 
 

  :تساؤالت الدراسة 
 إلى أم مدل أسيمت الجمعيات األىمية في تطكير الرعاية في المجتمع المصرم ؟  -1
 ما ىي أنػماط كأشكاؿ الجمعيات األىمية القائمة حػاليا ؟ كمػا ىي المكػػانة النسبية ليا ؟ -2
المسئكلة  عػف ما ىي أىـ المشكالت التنظيمية التي تعاني منيا الجمعيات األىمية ؟ كما ىي العكامؿ   -3

 ىذه المشكالت ؟
ما ىي السياسات االجتماعية التي تتركز فييا عادة الجمعيات األىمية ؟ كما ىي الظركؼ التي فرضت  -4

 ذلؾ ؟
 كيؼ يمكف تحديث فاعمية ككفاءة الجمعيات األىمية في المجتمع المصرم ؟ -5
 ـ ؟2011يناير  ما المقترحات الالزمة لتفعيؿ عمؿ الجمعيات األىمية لتحقيؽ مبادئ ثكرة -6
 أدكات الدراسة: 
  اعتمػػدت الدراسػػة بشػػكؿ أساسػػي عمػػى مقيػػاس أعدتػػو الباحثػػة لقيػػاس فعاليػػة دكر الجمعيػػات األىميػػة فػػي

تنمية المجتمع المحمي حتى تستطيع الباحثة الخركج بعػدد مػف النتػائج تصػؼ حقيقػة الكضػع المجتمعػي 
 في ىذه الجمعيات.

 الباحثة في إعداد المقياس، كمػا اعتمػدت الباحثػة عمػى العديػد مػف  كفيما يمي أىـ الخطكات التي اتبعتيا
المراجػػػع كالدراسػػػات السػػػابقة كمقػػػاييس تناكلػػػت المكضػػػكع كمصػػػدر لتحديػػػد أبعػػػاد قيػػػاس دكر الجمعيػػػات 

 األىمية في تنمية المجتمع.
  .المشركعات التي يمكف أف تساىـ فييا الجمعيات األىمية 
  الجمعيات األىمية.البرامج التي يمكف أف تسيـ فييا 
 .الدكر الذم يمكف أف تيتـ بو الجمعية 

عنكاف األطركحة    إعػػػػػػػػػػػداد  المكاف كالزمف     

 صفاء عمي 

 رفاعي 

 ندا 

  ةالمجتمع المدني كمستقبؿ التنمي-

 نمكذجا(ة )الجمعيات األىمي

 1دار الكفاء،ط
 اإلسكندرية 

2013 
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 تـ استطالع أراء الخبراء مف العامميف في مجاؿ الجمعيات األىمية.  -
 
 لمتحقؽ مف شمكلية ىذه األبعاد لقياس دكر الجمعيات األىمية في تنمية المجتمع. -

 
 بعد كترتيبيا منطقيا.تـ دراسة كؿ بعد عمى حده، ككذا أراء الخبراء تجاه عبارات كؿ  -

 
  تـ صياغة كؿ بعد مف األبعاد الثالثة كفقا لمفيـك كؿ بعد ككاف عدد عبارات كؿ بعد مكزعة كما يمي: 

 
             

 ( 8(      البعد الثالث )11البعد الثاني )           (10البعد األكؿ )       
        

 عمى أف تكزع درجة المقياس كما يمي: ( عبارة29بمغ عدد أسئمة المقياس كميا )
                 

 ال           نعـ              أحيانا                                 
                            (3(                    )2(                  )1) 

 المعامالت التالية:_ كبالتالي المقياس أصبح في صكرتو المبدئية جاىز إلجراء 
 
 : معامؿ الصدؽ أكال

 )أ (                     )ب(                       )ج(
 صدؽ المحتكل         صدؽ المحكميف                االتساؽ الداخمي

 
                                    

 : ثبات المقياسثانيا
 ( .Alphaثـ حساب الثبات ألبعاد المقياس كال عمى حدا بطريقة الفا )    

 النتائ  العامة لمدراسة: 
جمعية مشيرة  2600كثر عدد الجمعيات األىمية في مدينة اإلسكندرية حتى كصؿ إلى أكثر مف   -1

فػػي الكاقػػع تحػػت أسػػماء متعػػددة، كتقػػـك أغمػػب ىػػذه الجمعيػػات بػػإعالف أىػػداؼ محػػددة كلكنيػػا ال تحققيػػا 
 االجتماعي، بؿ ىناؾ تضارب كتداخؿ بيف أىداؼ الجمعيات بصفة عامة.
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ال يكجد تعاكف أك تنسيؽ بيف ىذه الجمعيات سكاء مف ناحية إنجػاز األىػداؼ أك مػف ناحيػة تنميػة   -2
المجتمع أك تطبيؽ المشاريع التي تفيد المجتمع، كأيضا ال تكجد استراتيجية لمعمؿ الجمػاعي سػكاء عمػى  
مسػػتكل الجمعيػػات األىميػػة، أك عمػػى مسػػتكل كزارة الشػػؤكف االجتماعيػػة التػػي ليػػا حػػؽ المتابعػػة كالمراقبػػة 

 عمى ىذه الجمعيات.
ىنػػاؾ عػػػدد مػػػف الجمعيػػػات شػػبو متكقفػػػة عػػػف العمػػػؿ االجتمػػاعي كتكتفػػػي بػػػدفع الرسػػػـك الشػػػيرية   - 3 

 لمكزارة، كليس ليا أم نشاط، كالكزارة عمى عمـ بذلؾ كال تقـك بحؿ ىذه الجمعيات كمراقبة مكقفيا.
فى ىناؾ عػدد غيػر صػغير مػف الجمعيػات يقتصػر نشػاطيا عمػى أنشػطة ىادفػة لمػربح ، كىػذا يتنػا  - 4

مػػػع األىػػػداؼ العامػػػة لممؤسسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي ىػػػذا القطػػػاع ) القطػػػاع الثالػػػث ( كخاصػػػة الجمعيػػػات 
األىميػػػػػة حيػػػػػث تقػػػػػـك ىػػػػػذه الجمعيػػػػػات بقصػػػػػر نشػػػػػاطيا عمػػػػػى فصػػػػػكؿ التقكيػػػػػة كالػػػػػدركس الخصكصػػػػػية  
لمجمكعات كبيرة ككثيرة مف الطالب بيدؼ الربح الػذم يعػكد عمػى فئػة معينػة تػتحكـ فػي ىػذا النػكع مػف 

 جمعيات.ال
مػػف المشػػاكؿ اليامػػة التػػي تقابػػؿ الجمعيػػات األىميػػة، كالتػػي تعتبػػر مػػف المشػػاكؿ العامػػة لمجمعيػػات   - 5

في الدكؿ النامية ىي مشكمة التمكيؿ حيث تكتفي الكزارة المختصة بإرساؿ مبمغ رمزم لكؿ جمعيػة بنػاء 
التػالي تعتمػد ىػذه الجمعيػات عمى ما تبذلو مف نشػاط مػع تحديػد ىػذا النشػاط كالخطػة السػنكية مسػبقا، كب

عمػػػػى تبرعػػػػات رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ كالجيػػػػكد الذاتيػػػػة كتبرعػػػػات األعضػػػػاء، ممػػػػا يجعميػػػػا ال تسػػػػتطيع إنجػػػػاز 
 األىداؼ العامة لمخطة أك األىداؼ إنشاء الجمعية.

ىناؾ عدد مف الجمعيػات األىميػة أصػبحت ذات تكجيػات دينيػة بمعنػى: أنيػا تقتصػر نشػاطيا عمػى   2
شيرية لعدد مف المحتاجيف، مع تركيز اإلعانات في المكاسـ كاألعياد الدينية مثؿ صرؼ إعانات رمزية 

شير رمضاف، عيد الفطر، عيد األضحى كالمكلد النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ (، كأيضػا قصػرت 
قامة المستكصفات اإلسالمية كتحفيظ القرآف الكريـ.  نشاطيا عمى المسجد كأبنيتو كا 

فػػي كثيػػر مػػف الجمعيػػات يعتمػػد عمػػى التكريػػث أك التنػػازؿ أك نفػػس األفػػراد الػػذيف  تشػػكيؿ مجمػػس اإلدارة  3
يتحكمػػكف فػػي مجمػػس اإلدارة كتكجييػػو حتػػى أف الجمعيػػة العمكميػػة تقتصػػر عمػػى األكراؽ فقػػط، كبالتػػالي 

 يصبح مجمس اإلدارة مكرث كليس انتخابي.
اإلعانػات أمػا بػرامج التنميػة فػال تشارؾ الجمعيػات األىميػة فػي المقػاـ األكؿ فػي أعمػاؿ الخيػر كصػرؼ   4

تزاؿ قاصرة، حيث ال زالت ىذه الجمعيات تطبؽ برامج التنمية، ال تتماشى كالعصر الحػديث مثػؿ إقامػة 
 األسكاؽ الخيرية، محك األمية، بعض األعماؿ الفنية كالمشاركة في المسابقات الثقافية كالرياضية. 

كجػػكد بعػػض الجمعيػػات الجػػادة كالتػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ  عمػػى الػػرغـ مػػف النتػػائج السػػابقة فيػػذا ال ينفػػي  5
التنميػػػة، كاسػػػتطاعت أف تطػػػكر مؤسسػػػاتيا، كتضػػػيؼ إلييػػػا الكثيػػػر، بػػػؿ عػػػف ىػػػذه الجمعيػػػات أصػػػبحت 
مصػػػدر إشػػػعاع ثقػػػافي كاجتمػػػاعي لممنػػػاطؽ المكجػػػكدة فييػػػا حيػػػث تنكعػػػت أنشػػػطتيا مػػػا بػػػيف المجػػػاالت 
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قاعػدة مػف المتطػكعيف التػي تسػاعد فػي ىػذا المجػاؿ  الرياضية كالثقافية كاالجتماعية كالشفائية، مع خمػؽ
 كتؤمف بالعمؿ الخيرم غير اليادؼ لمربح.

ىنػاؾ فػػارؽ كبيػػر فػػي تبرعػػات التػي تتمقاىػػا الجمعيػػات األىميػػة بػػيف مػا ىػػك كبيػػر منيػػا كيػػرتبط بسياسػػات  6
الجيػد عالمية مثؿ: جمعيات حقكؽ اإلنساف كجمعيات الطفكلة كالمرأة كبيف جمعيات أخرل تحاكؿ بػذؿ 

 في مجاؿ التنمية، كلكنيا ال تمقى نفس الدعـ سكاء عمى دعـ المستكل المحمي أك القكمي أك العالمي.
الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ اتفقت عمى أف مشاكؿ الجمعيات األىمية تكػاد تكػكف كاحػدة كمتشػابية  7

مشػاكؿ خاصػة بػالمتطكعيف فػي في بالد العالـ النامي كىي تتكحد في اآلتي: مشاكؿ خاصػة بالتمكيػؿ، 
ىدا المجاؿ مشاكؿ خاصة بكقت العمؿ مشاكؿ خاصة باإلشيار كالحصكؿ عمى مكاف إلقامة الجمعيػة 

 .كتحقيؽ أىدافيا

 لدراسة الخامسة:

  بطاقة تعريؼ: -
-  

 

 

 
 
 
 
 :اإلشكالية 

افترضػػت ىػػذه الدراسػػة عػػددا مػػف اإلشػػكاليات حػػاكؿ الباحػػث التعامػػؿ معيػػا بالكصػػؼ كالتحميػػؿ كاالسػػتنباط 
 في ما يمي:كأبرز ىذه اإلشكاليات يتمثؿ 

ما الذم يدؿ عميو كاقع ذيكع عبارة المجتمع المدني كانتشارىا في الخطاب كالفكر العربي اليكـ؟ ىؿ  – 1
يعبػػػر عػػػف "كاقػػػع اجتمػػػاعي" فعمػػػي يشػػػير إلػػػى نمػػػط مػػػف العالقػػػات االجتماعيػػػة الفعميػػػة كالقابمػػػة لممالحظػػػة 

مة نكعية مف الكعي كالتطكر التاريخييف العممية داخؿ المجتمعات العربية التي تؤشر بدكرىا إلى حدكث نق
فػػي الػػكطف العربػػي، أك أنػػو مجػػرد "لفػػظ" ال مفيػػـك لػػو كال داللػػة ؟ أك أنػػو مجػػرد  كاجيػػة مثمػػو مثػػؿ عبػػارة 

 الديمكقراطية كحقكؽ اإلنساف؟

 إعداد 

عنوان األطروحة     

المكاف كالزمف    أحمد شكر  
 الصبيحي 

 
مستقبؿ المجتمع األردني في الكطف 

 العربي.

ىي عبارة أطركحة دكتكراه منشكرة ضمف 
37سمسة أطركحات الدكتكراه   

مركز دراسات 
الكحدة العربية 

 2008بيركت 
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 ما ىك المجتمع المدني في الفكر الغربي؟ – 2
 كيؼ برز المجتمع المدني كتطكر في الكطف العربي ؟ – 3
كيؼ تأسس المجتمع المدني العربي الحديث كالمعاصر؟ كما ىي ظركؼ تككينو؟ كما ىي العكامػؿ  – 4

 التي أثرت في تطكره؟ كما ىي الظركؼ التي أدت إلى أف يفقد ىذا المجتمع فعاليتو كاستقالليتو؟
 كيؼ نعيد إلى ىذا المجتمع العافية كالحيكية كالفعالية ؟ – 5
جتمػػػع المػػػدني يخػػػدـ معركػػػة الديمكقراطيػػػة فػػػي الػػػكطف العربػػػي، كرفػػػع ىػػػؿ أف اسػػػتخداـ مصػػػطمح الم – 6

 مستكل األداء السياسي كاالجتماعي العربي بكجو عاـ أـ أنو يككف عمى الضد منيا.
ىؿ أف تجزئة الكطف العربي تركػت تأثيراتيػا عمػى كجػكد المجتمػع المػدني العربػي كفعاليتػو، كمػف ثػـ  – 7

 ني العربي كفعاليتو خطكة عمى طريؽ الكحدة العربية ؟ىؿ يككف ازدياد دكر المجتمع المد
ىؿ مف المصمحة استخداـ المجتمع المدني كمقابػؿ لمدكلػة كعمػى الضػد منيػا أـ مػف المصػمحة  – 8

 أف يككف مستقال عنيا كمكازنا ليا كمتفاعال معيا؟
 :مني  الدراسة 

ألىػداؼ كالميػاـ ىػك المػنيج لقد حرص الباحث في دراستو عمى تبنى منيج عممي دينامي مركػب متعػدد ا
                 الكصػػػػػفي التػػػػػاريخي التحميمػػػػػي االسػػػػػتقرائي ألجػػػػػؿ امػػػػػتالؾ نظػػػػػرة عمميػػػػػة حػػػػػكؿ ماىيػػػػػة المجتمػػػػػع المػػػػػدني

 العربي، كمشكالتو كمستقبمو.
 
  الدراسة نتائ: 
 _ حسب الباحث تكصمت الدراسة إلى إدراؾ الحقائؽ التالية:  
إف قيػػاـ المجتمػػع المػػدني فػػي الػػكطف العربػػي كتكطيػػد دعائمػػو كأركانػػو يكػػاد يصػػبح أحػػد أبػػرز اآلليػػات  - 

التي تتالقى عبرىا كؿ عكامػؿ عناصػر تحصػيف كحػدة المجتمػع العربػي. فعبػر مؤسسػاتو تتالقػى عناصػر 
ء كتربية ،كأسػمكبا فػي المجتمع بكؿ انتماءاتيا كتتفاعؿ كمف خالؿ آلياتو تتبمكر الممارسة الديمقراطية ،أدا

التفكير كالعمؿ. كعبر صيغ المجتمع المػدني المتاحػة، يمكننػا التكسػع التػدريجي فػي ىػامش المشػاركة فػي 
 الحياة العامة، كتبديد الكثير مف المخاكؼ لدل الحكاـ كالمحككميف.

رىػػػا إف مػػػف شػػػركط نجػػػاح النضػػػاؿ الػػػديمكقراطي العمػػػؿ عمػػػى بنػػػاء مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني باعتبا -
مؤسسات بسيطة بيف الفرد مف ناحية كالدكلة مف ناحية أخرل، كىي البػديؿ الػكظيفي لمؤسسػات المجتمػع 
التقميديػػػػة، كألنيػػػػا ىػػػػي مؤسسػػػػات المراقبػػػػة كالمحاسػػػػبة، بػػػػؿ المشػػػػاركة فػػػػي العمميػػػػة السياسػػػػية االجتماعيػػػػة 

 كاالقتصادية.
حكؿ إلى مجرد فكرة سرعاف ما يتـ إف النضاؿ الديمكقراطي مف دكف مؤسسات تنظمو كتصكنو كتطكره يت

فراغيػػا مػػف مضػػمكنيا أك التراجػػع عنيػػا، بينمػػا النضػػاؿ المرتكػػز عمػػى مؤسسػػات ىػػك نضػػاؿ  اسػػتيعابيا كا 
 متراكـ ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ.
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إعطاء قدر مف الحرية صار يمثؿ ضركرة كظيفية كحيكية لبقاء الكطف العربي، كىذا سكاء فيما يتعمػؽ  -
                  عربيػػػػػػة أك بػػػػػػالتطكر االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي أك الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى ىكيػػػػػػة كاثقػػػػػػة مػػػػػػفببنػػػػػػاء المجمكعػػػػػػة ال

نفسػػيا، كمتجػػذرة فػػي عػػالـ اليػػكـ، كمػػف ىنػػا فصػػاعدا فػػإف سػػمطة حككمػػة مػػا سػػتككف مرىكنػػة بقػػدرىا عمػػى 
قػػؿ إرسػػاء حػػكار عقالنػػي حػػكؿ القضػػايا القكيمػػة كالكطنيػػة، كلضػػماف اسػػتمراره بصػػكره تمكػػف مػػف امتػػداد ح

شػػراؾ السػػكاف إف الديمقراطيػػة ىػػي أسػػمكب المجتمعػػات فػػي حػػؿ  المناقشػػات، كتكسػػيع دائػػرة االختيػػارات، كا 
 مشكالتيا أك أسمكب المجتمعات في التطكر االجتماعي كىاما شيء كاحد.

               أف الدكلػػػػػة القطريػػػػػة بمفردىػػػػػا لػػػػػف يكػػػػػكف بمقػػػػػدكرىا ميمػػػػػا كػػػػػاف حجميػػػػػا، تنظػػػػػيـ شػػػػػؤكف المجتمعػػػػػات -
الحيا، إذ تتطػػكر اآلف أشػػكاؿ جديػػدة لمتنظػػيـ عبػػر الحػػدكد كعمػػى المسػػتكل العػػالمي، كأصػػبح تحقيػػؽ كمصػػ

اإلنجازات الحضارية ىك الذم يتحكـ اليـك بتككيف الدكؿ أك بمصيرىا. عمػى ىػذا أضػحت الكحػدة العربيػة 
ا تابعة مف إمكانية بالنسبة إلى الكطف العربي مسألة مصير كضركرة لمبقاء في عالـ اليكـ كقيميا في: أني

استثمار رأسماؿ اندماجي متعػدد األكجػو كاألشػكاؿ، قػائـ عمػى حػامالت دقيقػة تبػدأ مػف االمتػداد الجغرافػي 
الطبيعػػػي كتنتيػػػي بالشػػػعكر العميػػػؽ بالتضػػػامف القػػػكمي ككحػػػدة المصػػػير، مػػػركرا بالمغػػػة الكاحػػػدة كالثقافػػػػة 

طني المتشػػػابو .كمػػػع ىػػػذا فيػػػي فعػػػؿ إرادم المشػػتركة كالػػػديف المكحػػػد كالنضػػػاؿ السياسػػػي كاالجتمػػػاعي الػػك 
نضػالي مسػتمر يتطمػػب التػدخؿ فػي حركػػة التػاريخ كػي تتحقػػؽ كال يمكػف انتظػار تبمكرىػػا تمقائيػا مػف خػػالؿ 

 مسار سياسي كاجتماعي رتيب.
               فالتماثػػػػؿ قػػػػد ال يقػػػػكد إلػػػػى التكحػػػػد كحتػػػػى التكامػػػػؿ ال يقػػػػكد بالضػػػػركرة إلػػػػى الكحػػػػدة. ككمػػػػا يقػػػػكؿ المثػػػػؿ 
اإلسػػباني:" إف الطرقػػات ال تتػػكفر تمقائيػػا إنيػػا تصػػنع بفعػػؿ سػػير السػػائر " لػػذا فػػإف مسػػايرة الكاقػػع كاألخػػذ 

 باتجاىاتو كما ىي ال يعني شيئا سكل االستقاللية التاريخية كانعداـ أية سياسة فعمية.
بػػػػالتطكر  _ إف مشػػػػركعا حضػػػػاريا لمنيػػػػكض كالتكحيػػػػد كاإلنمػػػػاء كالمكاجيػػػػة كاإليػػػػداع ال يمكػػػػف تحقيقػػػػو  

الطبيعي ،كذلؾ ألف التطكر الطبيعي إزاء ىجمػة الرأسػمالية الصػناعية الكاسػرة التػي أنجبػت العكلمػة بمغػة 
التػػأثير فػػي مجػػاؿ االقتصػػاد كاالتصػػاؿ ال يحػػكؿ دكف غمبػػة القػػكل الٌنابػػذة فػػي الكاقػػع العربػػي عمػػى القػػكم 

يػػة أخػػرل تجػػاكز االنشػػغاؿ بعالقػػة الجاذبػػة نحػػك المركػػز، أم نحػػك التكحيػػد القػػكمي، كمػػا يتطمػػب مػػف ناح
القطػػػرم القػػػكمي، فػػػي حػػػيف أف المخططػػػيف ليػػػذه المنطقػػػة عمػػػى المسػػػتكل اإلقميمػػػي كالػػػدكلي قػػػد تجػػػاكزكا 
القطرم كالقكمي معا. كأسسكا االستراتيجيات لتفتيت الكطف العربػي كالتبعيػة العػرب الكاممػة لمنظػاـ الجديػد 

 في مطمع القرف القادـ.
لمسػػػايرة أك االستسػػػالـ أك االنخػػػداع بالتيػػػارات النافيػػػة لكحػػػدة األمػػػة العربيػػػة ،بػػػؿ  _  إف اختبػػػار الػػػبعض 

لكجكدىػػػا ذاتػػػو بحجػػػة المكضػػػػكعية أك الحتميػػػة لػػػيس ممزمػػػا لغيػػػػرىـ ، كمػػػف الظمػػػـ أف يكصػػػؼ بالحتميػػػػة 
كالمكضكعية اختبار ال يعكس إال نفاد لمطاقة أك استعجاؿ المكافأة ألنو يحمػؿ أجيػاال قادمػة عبػئ إخفػاؽ 

 جيؿ بعينو.
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 الدراسات األجنبية: -ثالثا

 الدراسة األكلا: 
  :بطاقة تعريؼ

 

 

 

 

 إشكالية، أىميتيا كأىدافيا : 

  اإلدارية يبدك لمكىمة األكلى أمرا متناقضا، ككف المكاطنة تحتج باالنتماء، فيي إف الحديث عف المكاطنة
تمنح لحامميا مجمكعة مف الحقكؽ السياسية كالمدنية، كيحدد القانكف الدستكرم مضمكنيا، كالقانكف 

ارية المدني أك قانكف العقكبات كيفية منحيا، مرتبطة بالجنسية، مسيرة بقانكف إدارم، فإف العالقة اإلد
ىي العالقة بيف الفرد، ميما كانت جنسيتو، عمره أك أىميتو، كالسمطات اإلدارية. كمع ذلؾ تتـ اإلشارة 
إلى الرعية عادة بالمكاطف : حيث يتكاجد المرجع في الخطاب السياسي كاإلدارم، كىك مف اآلف 

المكاطنيف ، المخصص تماما لػ : "حقكؽ 2000أفريؿ  12فصاعدا محدد بالنصكص. يكرس قانكف 
في عالقاتيـ مع اإلدارات"، ىذا االستيعاب : مف اآلف فصاعدا يفترض عمى اإلدارة عدـ مخاطبة 
الرعية أك المستعمميف، كلكف مخاطبة المكاطنيف. كلـ يأت تأىيؿ الرعية إلى المكاطف مف العدـ : "إف 

كمؤسس، كالذم بناء عميو الكممات ليست بريئة أبدا، كىذا أقؿ مف أم آخر : المكاطنة مفيكـ جكىرم 
 تـ بناء الرابط السياسي، كأبعد مف ذلؾ الرابط االجتماعي في الغرب، كىذا منذ العيد اليكناني".

 .لى ظركؼ تككف اإلرادة العامة  لطالما عرفت المكاطنة كمفيكـ قضائي بالعكدة إلى الجماعة الكطنية كا 
  يشرح التطكر الحديث لممكاطنة اإلدارية تقارب سياسات العصرنة اإلدارية الكائنة في البمداف المتطكرة

تبنت بريطانيا العظمى ميثاؽ مكاطنيف ييدؼ إلى تأكيد سمسمة  1991منذ خمسة عشر سنة، ففي سنة 
عمكمية، كاليدؼ مف الحقكؽ الجديدة التي يمكف لمرعية أف ينتفعكا منيا ضد اإلدارات كالمصالح ال

الرئيسي مف ىذه الكثيقة ىك أف اإلدارة يجب أف تقدـ تقارير لممكاطنيف الذيف يعتبركف نكعا ما شركاء 

عنكاف األطركحة    إعداد  المكاف كالزمف     

 جيمي ديمكف 

 

المكاطنة اإلدارية    

 

  2باريس
2002.  

 جامعة بكنتيكف أزاز
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إيطاليا، بمجيكا، البرتغاؿ   -كتـ تبني إصالحات مماثمة في آف كاحد، في العديد مف البمداف األكركبية 
ألمر بتأكيد أف المصالح العمكمية في خدمة باألخص، أك األنغمكساكسكنييف. كفي كؿ الحاالت يتعمؽ ا

المكاطنيف، الذيف يجب منحيـ "األكلكية" : كلـ تتمكف فرنسا مف البقاء مستبعدة بخصكص ىذه الحركة 
 المكضكعية.

 النتائ  الجزئية كالعامة: 

 كانا إف ظيكر المكاطنة اإلدارية يدخؿ ضمف منطؽ التغيرات المتعاقبة لمعالقة اإلدارية، كتجد أيضا م
في تطكر مفيـك المكاطنة اعترافا أف الرعية ىك أيضا مكاطف، مف النصكص الحديثة، كباألخص قانكف 

، تعتبر أف العالقة اإلدارية ال تختزؿ لعالقة استيالكية كتتضمف بعدا مدنيا. كيجب 2000أفريؿ  12
إحدل طرؽ الكصكؿ ليذه  أف تمنح اإلدارة لممكاطنيف كسائؿ ممارسة مكاطنتيـ، كتشكؿ العالقة اإلدارية

ف طبيعة العالقة اإلدارية تتكاجد محكلة: لمرعية الحؽ في المشاركة في النشاط اإلدارم   المكاطنة. كا 
 كيستفيدكف مف حؽ الكصكؿ إلى اإلدارة، كىذه األخيرة يجب أف تقدـ ليـ تقارير. 

 ف تحدد كحدىا الفائدة العامةكعميو تغير مفيكـ اإلدارة كعمميا مخاطبيف مكاطنيف، ال يمكف لإلدارة أ
كيجب عمييا تعييف خدماتيا بناء عمى تكقعات المكاطنيف، كما أف ىذا "التمركز عمى المستفيد" يحكؿ 
أنماط تسيير المصالح، التي يجب أف تتحكؿ نحك أسمكب تكافقي، كحتى تثبيت مختمؼ "الشركاء" في 

ف االعتراؼ بمكاطنة الرعية يعيؽ اإلدارة مف أف تفرض عميو كجيات نظرىا مف جانب  "النشاط"، كا 
  كاحد، فعمييا أف ترفقيا بتحديد المصمحة العامة، كىذا عف طريؽ التشاكر كمناقشة الكجيات اإلدارية
كما يتـ تعديؿ جكانب مفيـك اإلدارة أيضا : يعتبر كسمطات إدارية كؿ مقدمي الخدمات العمكمية الذيف 

: أعضاء الدكلة كالجماعات اإلقميمية، كأيضا األشخاص يساىمكف في ضماف التماسؾ االجتماعي
الخاصيف المسيريف لممصالح العمكمية اإلدارية، الذيف كبيذه الطريؽ ينضمكف إلى صؼ "السمطات 

 اإلدارية".
  يشكؿ اعتبار الرعية كمكاطنيف، بعيدا عف حالة الفرنسييف، نزعة ثقيمة لمعصرنة اإلدارية. دكف تعديؿ

، فيي تسمح بإعطاء معنى جديد لسمسمة مف اإلصالحات التي تداكلت منذ عشريف المحتكل بالضركرة
سنة باعتباره كمكاطف، يمكف لمرعية أف يصبح ضد اإلجراء اإلدارم، في الكقت نفسو الذم يمحؽ بعدد 

 مف الحقكؽ، كيقع ىذا التعديؿ عمى مخطط مزدكج. 
  ،انقطاعا مع المنيج الذم أكد عمى التراصؼ الضركرم بيف عمؿ اإلدارات عمى القطاع الخاص

حتى مع إلغاء التنظيـ الكامؿ، يؤكد الدكر األساسي لمخدمات ذات األىمية العامة في التماسؾ 



  تـــــــــــــــىع انذراســــــــــيىظ...........................................م األولـــــــــــــــانفص
 

 
82 

االجتماعي. مف خالؿ تكريس الحؽ في الكصكؿ إلى الخدمات العامة كالقانكف، حيث تتماشى 
ت الفرنسية بالكامؿ مع ىذا المنظكر، كىذا أيضا حالة انعكاس مكقؼ الجماعة عمى اإلصالحا

الخدمات ذات األىمية العامة، لذا كنتيجة لذلؾ تعتبر اإلدارة مف األمكاؿ العامة التي يضمف 
 استخداميا الكصكؿ إلى المكاطنة. 

 نح حالة قضائية لألفراد الذيف االعتراؼ بصفة الرعية تعني أيضا، في العديد مف البمداف أنو قد تـ م
  ىـ عمى عالقة مع اإلدارة طبقا ألحد مفاىيـ المكاطنة، المحدد بالرجكع إلى حماية الحقكؽ الفردية

 كامتالؾ مثؿ ىذه الحالة الحامية يعتبر أحد أشكاؿ المكاطنة إزاء اإلدارة. 
  دكر اإلدارات في المحافظة حاكلت اإلصالحات الفرنسية أف تتخذ جبية المنيجييف، فيي تؤكد كبقكة

عمى التناسؽ االجتماعي، فيي تقكم عددا مف الحقكؽ لفائدة الرعية، لكف المفيـك الفرنسي لممكاطنة 
بالرغـ مف تطكراتو، ال يبدك أنو يسمح باعتبار أف ىذيف العنصريف يمكنيما أيضا تشكؿ حالة فرنسية 

 ركة في السمطة، بما في ذلؾ السمطة اإلداريةلممكاطف اإلدارم. كتبقى المكاطنة متمحكرة عمى المشا
ذا انفتحت حالة المكاطف أكثر، فيذا ال يسمح باعتبار أف الحالة  ذا تكسعت كيفيات ىذه المشاركة، كا  كا 

 اإلدارية لمرعية إيزاء السمطات اإلدارية التي ال تزاؿ في مطمعيا، تشكؿ كميا حالة المكاطف اإلدارم.
 أفريؿ  12ارية ما ىك إال ظاىرة قانكنية رسمية مبتكرة : بعيدا عف قانكف إف التصريح بالمكاطنة اإلد

، ترجع العديد مف المنشكرات كالمراسيـ كالقكانيف منذ خمسة عشر سنة التي تتعمؽ بتنمية 2000
المكاطنة، بالديمقراطية الصحية، أك بالمكاطنة الثانكية، فالعديد مف ىذه النصكص تندرج ضمف إطار 

ة، كالعصرنة اإلدارية، ككالىما مكسكـ بتسارع كبير في اإلجراء اإلدارم، لكف كقت بناء إصالح الدكل
مفاىيـ قضائية ليس كقت اإلجراء اإلدارم، كال حتى كقت إشيار النصكص : فيك يقتضي تسجيال 
 بطيئا فيما يتعمؽ بالقضاء، تفسيرا فقييا، بناء مذىبيا، كما يظير المنظكر التاريخي أف تحديد ىكية

شكالي في الكقت نفسو. دارتو أمر منطقي كا   المكاطف كا 
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 الدراسة الثانية:

 1:بطاقة تعريؼ  

  

 

 

 
 

 اليدؼ مف الدراسة: 
 تيدؼ الدراسة إلى:

 تحميؿ إسياـ المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تركيا. -1
كمحاكلػػة فيػػـ ىػػذه اإلشػػكالية بتقيػػيـ الييكػػؿ الرسػػمي لممجتمػػع المػػدني، كاإلطػػار القػػانكني كالقػػيـ الداخميػػة  -2

 كتأثيره أثناء عممية الدمج.
المدني بكصفو مسػيما فػي ترسػيخ الديمقراطيػة عػف طريػؽ فيـ دكر المجتمع  كاليدؼ الرئيسي ىنا ىك: -3

 تعييف المجتمع المدني كعالقة تكطيد الديمقراطية في تركيا.
حيػث جمعػت منظمػات المجتمػع المػدني فػي  :2005استخدـ دليؿ "منظمػات المجتمػع المػدني" لسػنة 

شػػاط )منظمػػات مكجيػػة تركيػػا رفقػػا ليياكميػػا: التنظيميػػة )المؤسسػػات، الجمعيػػات... إلػػخ(، كمجػػاالت الن
تقكـ بتمثؿ مصالح ...إلخ(، كعرض لتضيؼ ىػذا التشػابو مػع التصػنيؼ فػي منظمػات المجتمػع المػدني 

 التي عينت ليذه الدراسة.
 
 

                                                           
1
  Emre Toruse : An Analysisonthe Contribution of civil Society To Democratic 

consolidation In Turkey, On patial Fulfihment of Requirements for the degree of doctor oh 

Philisophy in the Departement Of Plitical Science Bilkent university Ankara, 2007. 

نقال عف: يحي بف محمد بف أحمد الكمالي: دكر مؤسسات المجتمع المدني في دعـ المشاركة المجتمعية لتنمية -
تكراه في عمـ دراسة ميدانية في محافظة مسقط، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدك-المجتمعات المحمية بسمطنة عماف

االجتماع إشراؼ: أ. د. عبد الكىاب، جكدة الحايس، د. إيماف الشحات، كمية اآلداب الدراسات العميا، قسـ عمـ االجتماع، 
 .45 :، ص2017جامعة عيف شمس، 
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 عينة البحث: 
منظمػػة، حيػػث اختيػػرت عينػػة مػػف  500-450تكصػػمت الدراسػػة مػػف خػػالؿ العمػػؿ الميػػداني إلػػى عػػدد 

منظمػػة كفقػػا لطريقػػة أخػػذ العينػػات العشػػكائية الطبقيػػة مػػف قاعػػدة البيانػػات، كأخػػذت باسػػتخداـ ىػػذا  553
األسػػػمكب أخػػػذ العينػػػات التػػػي حاكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة فييػػػا الكصػػػكؿ إلػػػى جميػػػع أنػػػكاع منظمػػػات المجتمػػػع 

لتػي المدني التي تنشط في المجتمع، كبناء عمى ذلػؾ شػممت العينػة مختمػؼ منظمػات المجتمػع المػدني ا
 تمثؿ خصائص.

 
 :نتائ  الدراسة 

 تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
 إف إسياـ المجتمع المدني في تكطيد الديمقراطية في تركيا محدكدة، كلكنيا ليست غائبة تماما. - أ

  أف إلجػػػراء تقيػػػيـ أكثػػػر شػػػمكال لممجتمػػػع المػػػدني فػػػي تركيػػػا بكصػػػفو ميمػػػا فػػػي ترسػػػيخ الديمقراطيػػػة - ب
 ينبغي النظر في الطابع المعقد لمتغيير االجتماعي، كالحراؾ في المجتمع التركي.

ينبغي عمى النظاـ القانكني أال يكفر فقػط التػدكيف المػنظـ لراحػة منظمػات المجتمػع المػدني كلكػف  - ت
االمتناع أيضا عف صياغة آليات لمحد مف ىذه الحرية أك كضػع شػركط عممياتيػا كتػكفير القػكانيف التػي 

ي الحريػػات لمرابطػػة، كاجتمػػاع األفػػراد كالتعبيػػر عمػػى المسػػتكل الفػػردم كينبغػػي حمايػػة ىػػذه الحقػػكؽ تحمػػ
 عمى الصعيد التنظيمي أيضا.
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 رابعا : تقييـ كتكظيؼ الدراسات السابقة 
 ( يكضح تقييـ الدراسات السابقة  02الجدكؿ رقـ )  –أ 
 األجنبية ( –العربية  –المحمية الدراسات السابقة )  التقييـ الرقـ
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف 
 حيث:
 أكجو

 االخت،ؼ

  عمى الرغـ مف كجكد بعض الدراسات كالتي تتفؽ مع الدراسة الحالية مف حيث نكع
العينة كنكع المنيج المستخدـ كاألداة المستخدمة كالتي سيتـ الحديث عنيا في عنصر 

تختمؼ عف الدراسة الحالية أيضا مف حيث نكع التكظيؼ، نجد في المقابؿ بعض الدراسات 
 العينة كالمنيج كاألداة كالتي نذكر مف بينيا:

   استخداـ منيج دراسة حالة + المنيج  المقارف            دراسة: منير مباركية 
 استخداـ منيج دراسة حالة.          دراسة: فتيحة أك ىايبية 
    ف اتفقت مع الدراسة          دراسة: صكنية العيدم اعتمدت أسمكب المقارنة كا 

  سيتـ ذكره في عنصر التكظيؼ. –الحالية في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي 
  دراسة: فاطمة عمي أبك الحديد ػػػػ استخداـ المنيج التاريخي 
  منيج المسح االجتماعي 
 .منيج دراسة حالة  
    استخداـ المنيج الكصفي التاريخي التحميمي         دراسة: أحمد شكر الصبيحي

 االستقصائي.
 اقتراب عالقات الدكلة كالمجتمع.         دراسة: محمد عارؼ الشيكاف -
 اقتراب كمفاىيـ تحميمية أخرل، أسمكب تحميؿ المضمكف  -
  المني  التاريخي 
  الطريقة العشكائية البسيطة            دراسة: يحي بف محمد أحمد الكمالي 

مف  02
 حيث:
 البناء 

 المعرفي 
 العممي 

تميزت بعض الدراسات بتفادييا لمحشك في التغطية النظرية لممكضكع حيث تـ التركيز  -
 كاإللماـ بأىـ العناصر ذات الصمة المباشرة بطبيعة المكضكع كالتي نذكر منيا:

 دراسة: منير مباركية   -
 دراسة: صفاء عمى رفاعى ندا. -

تثرم الجانب  الدراسات عمى الرغـ مف أىمية المكضكع إال أنيا لـكفي المقابؿ نجد بعض 
 النظرم كالتي نذكر منيا:

  دراسة ميدانية  –دراسة شاكش حكاف جييدة كالمعنكنة بػػػ: كاقع المجتمع المدني في الجزائر
رغـ تحديد كضبط عنكاف الدراسة إال أنو ال يعبر عف محتكل  -لجمعيات مدينة بسكر أنمكذجا

نظريا مف حيث أنو ال يعبر عف محتكل البحث نظريا مف حيث أنو لـ يتناكؿ بالبحث  البحث
متغير الجمعيات كلـ يخصص فصؿ ستقمؿ لو كتـ االكتفاء فقط باإلشارة إليو ضمف عنصر 

 مكرفكلكجية المجتمع المدني الجزائرم كإحدل المؤسسات المشكمة لممجتمع المدني الجزائرم.
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  دراسة فاطمة عمى أبك الحديد كالمعنكم بػػػػػػ: دكر المجتمع المدني في مكاجية الفقر في
ما يؤخذ عمى الدراسة أنيا لـ  –دراسة ميدانية في القاىرة الكبرل  –المناطؽ العشكائية 

تخصص فصؿ مستقؿ يتـ الحديث فيو عف متغير الجمعيات كما أنو غير محدد كبارز في 
قابؿ نجد أف تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية مرتبطة باستمارة كدليؿ مقابمة عنكاف البحث كبالم

 المستفيديف الفقراء مف جمعيات المجتمع المدني. 
 مف حيث  03

البناء 
 المنيجي

 : تميزت غالبية الدراسات بػػػ 
 .ضبط تساؤالت الدراسة كمالءمتيا مع أىداؼ الدراسة كال حسب طبيعة المكضكع 
 ؽ كالجيد لممفاىيـ التحديد الدقي 
  طريقة العرض لمدراسات السابقة تميزت بمراعاة الخطكات المنيجية العممية السميمة كالتي

 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:
  دراسة يحي بف محمد بف أحمد الكمالي 
  دراسة فاطمة عمي أبك الحديد 
 . دراسة صفاء عمى رفاعي ندا 

 
 مف حيث  04

 المراجع 
 المعتمدة 

الدراسات السابقة عمى مراجع كمصادر ميمة كمتنكعة متعمقة بصميـ المكضكع اعتماد 
 كبمغات مختمفة منيا: العربية كالفرنسية كاالنجميزية.

 مف حيث  05
الميزة 

كالكفاءة 
 العممية 

 

كيتجمى ذلؾ مف خالؿ بعض الدراسات التي ترسخ مالمح كمؤشرات التحكـ الجيد بالمكضكع 
السكسيكلكجية الكمية كالكيفية لمبيانات الميدانية سكاء عمى صعيد الدراسات كجدية المعالجة 

النظرية /الميدانية أك عمى صعيد الدراسات النظرية مف خالؿ تسميطيا الضكء عمى ركائز 
 ثالث:

  القراءة 
  التحميؿ 
  التفسير 

 كمف بينيا نذكر:
 دراسة فتيحة أكىايبية  -
 دراسة منير مباركية  -
 دراسة صكنية العيدم  -
 دراسة ليندة لطاد بف محرز  -
 دراسة أحمد شكر الصبيحي  -
 دراسة محمد عارؼ الشيكاف. -
 مي ديمكفدراسة جي  -
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 :بالدراسة الحالية ( : يكضح تكظيؼ الدراسات السابقة03الجدكؿ رقـ ) –ب 
 األجنبية -العربية–الدراسات السابقة المحمية  التكظيؼ الرقـ 
مف  01

 حيث:
 أكجو 

 التشابو 

تتداخؿ الدراسات السابقة في اشتراكيا في متغير اك اكثر مف متغيرات الدراسة الحالية:  -
 الجمعيات، المجتمع المدني ، المكاطنة. حيث نجد أف :

 الجمعيات + المكاطنة.           متغير             دراسة : فتيحة أكىايبية   -
 المنظمات غير الحككمية.              متغير            دراسة: محمد عارؼ الشيكاف  -
مؤسسات المجتمع المدني        متغير         دراسة: يحي بف محمد بف أحمد الكمالي  -

 +الجمعيات .
المجتمع المدني+ الجمعيات             متغير          دراسة: صفاء عمي رفاعي ندا    -

 األىمية
جييدة، ليندة لطاد بف محرز ، فاطمة عمي أبك الحديد، أحمد شكر  دراسة كؿ مف:شاكش خكاف -

 المجتمع المدني.          متغير    Emre totusالصبيحي،
 المكاطنة.            دراسة كؿ مف منير مباركية، صكنية العيدم ، متغير  -
 دراسة جيمي ديمكف، متغير           المكاطنة. -
 ىداؼ مع الدراسة الحالية حيث نجد أف:تتفؽ بعض الدراسات مف حيث األ -
دراسة صكنية العيدم مف حيث محاكلة اثراء المكتبة الجامعية بيدؼ االستزادة كتكجيو  -

 السائريف في نفس االتجاه لمثؿ ىذه الدراسات.
دراسة :شاكش خكاف جييدة مف حيث الكشؼ عف األدكار الفعمية التي يقكـ بيا المجتمع  -

 اتجاه المجتمع مف خالؿ الجمعيات.المدني في الجزائر 
 تتفؽ دراسة ) صكنية العيدم(  مع الدراسة الحالية مف حيث: -
 صياغة الفرضيات ذات الصيغة اإلثباتية  -
تتفؽ دراسة كؿ مف )صكنية العيدم، شاكش خكاف جييدة، يحي بف أحمد الكمالي، فاطمة  -

 عمى أبك الحديد( مع الدراسة الحالية مف حيث:
ف اختمفت األسباب كىذا راجع لطبيعة المكضكع استخداـ نكع  - العينة القصدية /العمدية كا 

 المدركس.
تتفؽ بعض الدراسات مع الدراسة الحالية مف حيث  استخداـ نكع المنيج الكصفي التحميمي  -

 كىي كاآلتي:
 دراسة صكنية العيدم. -
 دراسة شاكش خكاف جييدة. -
 دراسة يحي بف محمد أحمد الكمالي. -
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 راسات مع الدراسة الحالية مف حيث أداء جمع البيانات كىي كاآلتي:تتفؽ بعض الد -
 دراسة صكنية العيدم أداة المالحظة + أداة اإلستمارة. -
 دراسة شاكش خكاف جييدة أداة المالحظة + أداة المقابمة +أداة االستمارة. -
 دراسة فاطمة عمي أبك الحديد أداة المالحظة. -

ليذه الدراسة أىميتيا المعرفية العممية النظرية كاإلميريقية في تكضيح كتقريب فيـ الباحثة مف 
مكضكع الدراسة الحالية لككنيا عالجت مكاضيع قريبة كذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية 

تقدـ البد مف اإلقرار بأف ىذه سكاءن عمى الصعيد المحمي أك العربي أك االجنبي كبناءن عمى ما 
 الدراسات تخدـ مكضكع الدراسة الحالية مف زكايا متعددة أىميا ما يمي:

مف حيث التراث النظرم تجد مساىمة بعض الدراسات في غثراء متغيرات الدراسة الحالية  -
 كالتالي:

ك دراسة كؿ مف )  يحي بف محمد بف أحمد الكمالي، أحمد شكر الصبيحي، فاطمة عمى أب -
 الحديد(.

 متغير المجتمع المدني    -
 دراسة كؿ مف )شاكش خكاف جييدة، صفاء عمي رفاعي ندا( متغير  الجمعيات. -
 دراسة كؿ مف)منير مباركية، صكنية العيدم، فتيحة أكىايبية،   متغير المكاطنة. -
مف حيث المراجع المتنكعة المعتمدة تـ االستفادة مف البعض منيا مف خالؿ عممية البحث  -

 عنيا.
 مف حيث البناء المفاىيمي لمدراسة الحالية تـ اإلستفادة مف دراسة )فتيحة أكىايبية (. -
تـ االستفادة مف دراسة سابقة أجنبية نقال عف: دراسة يحي بف محمد بف أحمد الكمالي  -

 (Emre totus كتكظيفيا بالدراسة الحالية. دراسة)
االستمارة في الدراسة الحالية مف خالؿ  تـ االستفادة مف بعض البنكد في بناء نمكذج أداة -

 دراسة كؿ مف:) فتيحة أكىايبية، شاكش خكاف جييدة(
تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في إثراء الجانب الميداني مف خالؿ المعالجة السكسيكلكجية  -

 الكمية كالكيفية لبيانات الدراسة الحالية في ضكء الدراسات السابقة. 
 
 
 
 
 

 من

 حٌث

 اإلستفادة

 واإلثراء

 النظري

 والمٌدانً

 

2  
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 :الفصؿ  خػػػػػػػػ،صة

لقد تـ في ىذا الفصؿ عرض العناصر الضركرية التي يقكـ عمييا أم بحث عممي أكاديمي، مف      
تعريؼ لممشكمة إلى األصكؿ النظرية كالجياز المفاىيمي، كالتي تمثؿ غالبا اإلطار العاـ لمدراسة الراىنة، 

ات المجتمع المدني في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم اليادفة إلى معرفة جيكد جمعي
كبالتحديد في مدينة سطيؼ، حيث يتجسد ذلؾ مف خالؿ: االستناد إلى تراث نظرم مكجو لمبحث الكيفي 
ككذلؾ بمكرة الظاىرة محؿ الدراسة كتفكيؾ أبعادىا كتمييد لمجانب الميداني كالبحث الكمي، أيف سيتـ عف 

مدل تحقؽ اليدؼ الرئيسي لمدراسة كالكقكؼ عمى أىمية المكضكع عمميا كعمميا، سكاء عمى الكشؼ عف 
 .مستكل الصعيد العممي النظرم أك الميداني
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 تمييد:

التطكر التاريخي لممجتمع يقكدنا إلى الحديث عف البدايات األكلى لتطكر المفيكـ الثاني مف  إفٌ 
القرف السابع عشر، تزامنا مع التحكالت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي شيدتيا أكربا كأفرزتيا 

المجتمع المدني  ا يعني أفعممية التحكؿ مف نظاـ إقطاعي إلى نظاـ سياسي كاجتماعي كاقتصادم، مٌ 
ىك نتاج جممة تحكالت ذات أبعاد كمجاالت متعددة السيما بعد عصر النيضة كظيكر المجتمع 
الرأسمالي، ليشيد المفيكـ انتشارا في تاريخ المجتمعات العربية منذ مطمع السبعينات، كزادت أىمية 

قد كاف لو دكرا مف خالؿ نتيجة عممية التحكؿ الديمقراطي كعمى الرغـ مف حداثة استعماؿ المفيكـ ف
 مختمؼ مؤسساتو، كذلؾ منذ أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف.

كبناءن عمى ما تقدـ نحف نقؼ أماـ مكضكع متشعب األبعاد مما يدفعنا إلى تسميط الضكء عمى أنو 
 كالتالي: الثانيجممة مف المحاكر التي تمثؿ في محتكاىا عناصر الفصؿ 

  مفيـك المجتمع المدنينشأة كتطكر 
 .المجتمع المدني: األىمية، الخصائص، الكظائؼ 
  ظائؼ كأدكارىا في نشر ثقافة المكاطنة.الك مؤسسات المجتمع المدني: األنكاع ك 
 .خالصة الفصؿ 
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 نشأة كتطكر مفيـك المجتمع المدني: - 01
 ربي:فيـك المجتمع المدني في الفكر الغأكال: التطكر التاريخي لم

ف كانػت لػػو جػػذكر تاريخيػػة نمػػت  الشػؾ أف مفيػػكـ المجتمػػع المػػدني مفيػكـ حػػديث إلػػى حػػد بعيػػد، كا 
مف نمك المجتمعات اإلنسانية كتطكرىا الحضارم... كنشير معظـ الدراسات كالبحػكث إلػى أف المجتمػع 

صػر المدني ىك فكرة جديدة، كمفيكـ حديث يرتبط ببدايات عصر النيضة األكربية )عصر التنػكير(، ع
التحكالت الكبرل، االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي شيدتيا القارة األكربية في النصؼ الثاني مف 
القػػػػػػػػػرف السػػػػػػػػػابع عشػػػػػػػػػر أم التحػػػػػػػػػكؿ كاالنتقػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػاـ اإلقطػػػػػػػػػاعي إلػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػػي 

طية بعد نشكء كاالجتماعي/االقتصادم البرجكازم، كلعؿ أبرز ىذه التحكالت تمثمت في: التجربة الديمقرا
الرأسمالية كنمك الطبقة الكسػطى، كعمميػة اإلصػالح الػديني كمػا نجػـ عنيػا مػف اعتبػار "اإلرادة الشػعبية" 
مصػػدرا لمحكػػـ بػػدال مػػف الحػػؽ اإلليػػي، كبالتػػالي ظيػػكر حركػػة إنسػػانية كاسػػعة النطػػاؽ، اىتمػػت بحقػػكؽ 

فيػػـك المجتمػػع المػػدني فػػي إطػػار اإلنسػػاف/الفرد كحريتػػو ككرامتػػو، لقػػد بػػرزت البػػدايات األكلػػى لتأسػػيس م
الرؤيػػة الشػػاممة التػػي بػػدأت تتكػػكف لتحديػػد ماىيػػة الدكلػػة كطبيعػػة السػػمطة كآليػػات عمميػػا، ككيفيػػة انتظػػاـ 
عمػػؿ المؤسسػػات فػػي إطػػار الدكلػػة... كبػػذلؾ ركػػز مفيػػـك المجتمػػع المػػدني عمػػى مبػػدأيف أساسػػييف ىمػػا: 

يش فػي مجتمػع مػدني حقيقػي... كصػكال إلػى صػياغة "المكاطنة كالديمقراطية"، ككيفية تربية المكاطف ليع
  التػػي راحػػت تؤسػػس عمػػى أنقػػاض الممكيػػات المطمقػػة النمػػاذج األكلػػى لمػػا سػػمي "الديمقراطيػػة البرجكازيػػة"

انطالقا مف نظريات بعض الفالسفة الذم قادكا حركة التنكير في أكربا، كمنيا نظرية "العقد االجتماعي" 
كجػكف  تكمػاس ىػكبزية "السيادة الشػعبية" التػي نػادل بيػا كػؿ مػف كنظر  جاف جاؾ ركسكالتي كضعيا 

 . 1لكؾ
إذف جاف جاؾ ركسك تأثر بالفكر السياسي كالفمسفي كالكسيط كالنيضة األكربية بخاصة... يظير   

فكرة السياسي كالفمسفي أكثر في كتابو العقد االجتماعي، كىك مف الفالسفة الذيف اىتمكا في القرف 
مسائؿ السياسية بخاصة، كنظرية العقد االجتماعي تدكر حكؿ السمطة كالنظاـ السياسي الثامف عشر بال

الذم ينشأ عف تعاقد الناس كاتفاقيـ، كالمجتمع ذاتو لـ يكف قبؿ تعييف صاحب السيادة إال جميرة مف 
ة الناس ال نظاـ عندىـ كال قانكف يسرم عمييـ سكل القانكف الطبيعي كعندما يككف المجتمع في لحظ

التي اتفؽ فييا عمى تعييف الحاكـ، كىذا االتفاؽ اضطرارم لكي يتيرب الناس مف حالة الفكضى 

                                                           
  (، دمشؽ18عيسى الشماس: المجتمع المدني المكاطنة كالديمقراطية، اتحاد الكتاب العرب، سمسمة الدراسات )  1

 .9 :، ص2008
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كالخكؼ كلقد شاركو في رأيو ىذا كؿ مف لكؾ كىكبز كركسك اختمؼ معيـ في نظرتو لمحالة الطبيعية 
تفاكت الثركات لألفراد، فاإلنساف خير بطبيعتو، حيث سادت حمايتو األكلى بالحرية كالمساكاة، كنتيجة ل

كالتقدـ المدني ساءت الحالة فأدل ىذا إلى تنازؿ األفراد عف حقكقيـ لصالح الجماعة مقابؿ الحقكؽ 
المدنية التي يحصمكف عمييا... فركسك ال يؤمف بفكرة عبكدية اإلنساف لإلنساف، فاإلنساف كلد حرا 

اف، فالسمطة تككف دائما مع لذلؾ رفض فكرة انتخاب األفراد لسمطتيـ الفطرية ألم ك ،كسيظؿ حرا
األفراد كلذا طالب ركسك باجتماعات بمدية يشرؾ فييا كؿ أفراد المجتمع... كاف ركسك ضد فكرة تككيف 
جماعات داخؿ المجتمع )نقابات عماؿ أك أحزاب سياسية إلخ...( كىذا عندما تككف متضامنة كقكية 

ادتيا عمى المجتمع فتخمؽ ديكتاتكرية جماعية النفكذ فإنيا تصبح شرا عمى المجتمع، كبالتالي تفرض إر 
ال تككف شرعية إال إذا حكمت بالقانكف، ألنو تعبير عف اإلرادة العامة، كىك ال   كالدكلة عند ركسك

يقبؿ بتقسيـ السمطات المعركفة: تشريعية، تنفيذية قضائية، كالحككمة عند ركسك ىي ىيئة ال سمطاف 
لربع خالؿ ا ،"1ليا إذ أف الشعب ىك السمطاف الكحيد كىي مفكضة فقط لتنفيذ القكانيف التي تسنيا الدكلة

األخير مف القرف، كانت العمكـ االجتماعية كبخاصة عمكـ السياسة كعمـ االجتماع، مجاؿ االىتماـ 
ليس ألف ىذا المكضكع جديد، بالطبع، إنو يشغؿ ...   الفكرم كالنقاش الحار حكؿ مكضكع السمطة.

نة المثالية، حكؿ إنو استفياـ حكؿ شركط المدينة الجيدة أك المدي مكانة ميمة في التفكير الفمسفي.
 2.المجتمع المدني كالدكلة.  

أمػػا أكبػػر مفكػػرم العصػػر المطمػػؽ الػػذم أحػػدث قطيعػػة مػػع كػػؿ الشػػركط التقميديػػة المكركثػػة فيػػك  
( الذم تمثؿ نظريتو حتى اليػـك مككنػا أساسػيا لكػؿ النظريػات 1588-1979) Hobbesتكماس ىكبز 

               ف التعػػػػايش ممكنػػػػا رف "اإلنسػػػػاف لإلنسػػػػاف السياسػػػػية، لقػػػػد قػػػػدـ ىػػػػكبز حػػػػال جػػػػذريا لمشػػػػكمة كيػػػػؼ يكػػػػك 
أم الدكلػة لػـ تعػد تكجػد لػدل ىػكبز فػي أم عالقػة سياسػية مػع المجتمػع -ذئب"، فالقكة السيادية الحاكمة

( يخػػرج ىػػكبز المجتمػػع المػػدني بصػػكرة تامػػة مػػف تعريفػػو 1651المػػدني، ففػػي عممػػو الرئيسػػي "لكيكثػػاف" )
تكجد أىمية أك معنى لفكرة المكاطنيف األحرار، فيـ محككميف خاضعيف أمػاـ  لمدكلة، فبالنسبة لو لـ تعد

كقػػد تمثمػػت بدايػػة  صػػاحب السػػيادة الممتمػػؾ بمفػػرده لمقػػكة كبالتػػالي فػػإف المكاطنػػة أصػػبحت غيػػر سياسػػية.
لتمػؾ الحقبػة  عصر الحكـ المطمؽ في الحرب األىميػة الدينيػة، كىػك يمثػؿ اإلجابػة عمػى السػؤاؿ الرئيسػي

األكربيػػة: "كيػػؼ يكػػكف إعػػادة بنػػاء السػػالـ فػػي القػػارة مػػرة أخػػرل؟... كتبعػػا ليػػكبز فػػإف البشػػر المتطمعػػيف 
                                                           

 .125-122 :، ص1999عبد المجيد عمراني: محاضرات في تاريخ الفكر السياسي، منشكرات جامعة باتنة،   1
2 Guy Rocher, Doit, pouvoir et domination, 1986, p : 4  
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  لمسمطة ال يمكنيـ أف يؤسسكا إسالما مف تمقاء أنفسيـ... فالحكـ المطمؽ يعمك عمػى الضػمائر، القػكانيف
كتتحػدث بػو... فالمصػمحة العميػا ىػي التػي تقػرر الحػؽ  -كلػيس األخػالؽ-بؿ ىك مصدر ليما، فسػمطتو

 لمدكلػػة تنػػتج بيػػذا التصػػميـ مجػػػاليف: أكال: تكجػػو القػػكانيف مػػف حيػػػث الشػػكؿ تبعػػا إلرادة الحػػاكـ المطمػػػؽ
كلػػيس لألخػػالؽ سػػمطة عمػػى محتكاىػػا، ثانيػػا: أف الدكلػػة لػػـ تعػػد تيػػتـ بػػدائرة الضػػمائر كالمعتقػػدات حيػػث 

-Locke (1632خصي ىػك مػا أراد جػكف لػكؾ تمت زحزحتيا إلى النطاؽ الشخصي، ىذا النطاؽ الش
( لقػػد عػػاش لػػكؾ فػػي عصػػر كػػاف يطػػرح فيػػو بشػػكؿ دائػػـ كممػػح السػػؤاؿ عػػف كيػػؼ يمكػػف لمنظػػاـ 1704

االجتماعي أك لنظاـ الدكلة أف يتأسس تمقائيا دكف الرجكع إلى اإللو بكصفو الجية العميا... كلكؾ يضع 
الشخصػػي لمطبيعػػة كالمنتكجػػات العمػػؿ تعػػد أمػػرا  حػػؽ التممػػؾ الطبيعػػي فػػي المركػػز مػػف تأمالتػػو، فالتممػػؾ

طبيعيػػا بالنسػػبة لمػػكؾ، كذلػػؾ أف اإلنسػػاف يعتػػرؼ بيػػذه الحقػػكؽ فػػي الحالػػة الطبيعيػػة، فالممكيػػة الخاصػػة 
المرتبطػػة بالفعػػؿ اإلنسػػاني كانػػت بالنسػػػبة لمػػكؾ مكجػػكدة بالتأكيػػد قبػػػؿ كجػػكد الدكلػػة، فالدكلػػة كالمجتمػػػع 

حدثاف كليس مف قبيػؿ الظػكاىر األصػمية... فػي أعقػاب لػكؾ تػـ بدايػة المدني ىنا بالقياس إلى ذلؾ مست
تقػػػديـ صػػػيغة تسػػػاكم المجتمػػػع المػػػدني الناشػػػئ باالقتصػػػاد الرأسػػػمالي الصػػػاعد، حيػػػث يصػػػبح االقتصػػػاد 
الخػػاص بػػالمكاطنيف حػػامال لمشػػركع المجتمػػع المػػدني، كىػػذا مػػا تػػـ العمػػؿ عميػػو فػػي المؤلػػؼ االقتصػػادم 

، كيرجع الفضؿ بشػكؿ مباشػر فػي انتشػار إصػالح "المجتمػع 1( ألدـ سميث1776الشيير "ثكرة األمـ" )
ـ فػي كتابػو "مقػاؿ فػي Ferguson 1616المدني" إلػى الفيمسػكؼ االسػكتمندم التنػكيرم آدـ فيرجيسػكف 

 An Essayon The History of Civilـ، "1767تػػاريخ المجتمػػع المػػدني" كظيػػر فػػي عػػاـ 
Societyلكتاب نظرتو تشرح مراحؿ تطكر اإلنسانية مف خالؿ ثالث مراحؿ " كقدـ فيرجيسكف في ىذا ا

 2عمى النحك التالي:
  :يطمػؽ عمييػا المرحمػة الكحشػية، التػي كػاف يتصػرؼ فييػا اإلنسػاف كفػؽ الغريػزة المرحمة األكلػا

 الحيكانية الخالصة.
 :حيػػػث يطمػػػؽ عمييػػػا المرحمػػػة البربريػػػة، التػػػي ظيػػػرت فييػػػا الممكيػػػة الخاصػػػة،  المرحمػػػة الثانيػػػة

ظيػػرت فييػػا الممكيػػة الخاصػػة حيػػث ظيػػر المجتمػػع التجػػارم القػػائـ عمػػى المصػػمحة الذاتيػػة كتحقيػػؽ 
 الثركة.

                                                           
فرانؾ آدلكؼ: المجتمع المدني النظرية كالتطبيؽ السياسي، ترجمة: عبد السالـ حيدر: الييئة المصرية، مكتبة   1

 .27-25 :، ص2009األسرة، القاىرة  
 .62 :، ص2014محمد نصر مينا كآخركف: السياسة كالسمطة في الفكر الغربي، دار المعرفة، اإلسكندرية،   2
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 :يطمػػػؽ عمييػػػا المرحمػػػة المدنيػػػة، كفييػػػا يظيػػػر المجتمػػػع المػػػدني الػػػذم تحكمػػػو  المرحمػػػة الثالثػػػة
مة الحضارة الركابط االجتماعية الداخمية كتسكد فيو نظـ سياسية حرة غير مستبدة كتمثؿ ىذه المرح

 في جانبيا المتمديف.
ليس مف شؾ أف نظرية "الحؽ الطبيعي" شكمت حمقة متقدمة فػي الصػراع ضػد نظريػة "حػؽ الممػكؾ "

       اإلليػػػػي" كفػػػػي مقارعػػػػة الحكػػػػـ المطمػػػػؽ، كارتبطػػػػت ارتباطػػػػا كثيقػػػػا بالتصػػػػكر العقالنػػػػي البرجػػػػكازم لمعػػػػالـ
الجديد، كلمعالقات االجتماعية، كلممجتمع المدني، الذم عرؼ النكر في القرف الثػامف عشػر مػع صػعكد 
البرجكازية، كسيادة العقالنية بػال منػازع كمػع التطػكر البرجػكازم الالحػؽ فػي جميػع حمقاتػو األيديكلكجيػة، 

خي عينػػػو أثبػػػت أف كالسياسػػػية، كالصػػػناعية، سػػػقطت نظريػػػة الحػػػؽ الطبيعػػػي، ألف سػػػياؽ التطػػػكر التػػػاري
طابعيا غير عممي، كبالتالي غير تاريخي... إف تعرؼ ىيغؿ لممجتمع المدني يتمثؿ في تحميمػو الػدقيؽ 
لمنقابػػات المينيػػة كالقػػكل السياسػػية، كالمؤسسػػات التػػي شػػكمت المجتمػػع المػػدني كعمػػى العمػػـك كػػاف رأم 

      لػػػى الفػػػرد عمػػػى أنػػػو مػػػكاطفىيغػػػؿ فػػػي المجتمػػػع المػػػدني يتضػػػمف مبػػػدأ سػػػميما كىػػػك أنػػػو عنػػػدما ينظػػػر إ
فحسػػب، تميػػؿ الدكلػػة إلػػى امتصػػاص كػػؿ أشػػكاؿ االجتمػػاع البشػػرم، كلػػيس ىنػػا فػػي الكاقػػع حريػػة كلكنػػو 
استبداد، كما تثبت ذلؾ كؿ أشكاؿ الدكتاتكرية السياسية، كلعػؿ جميػع أنصػار مػذىب التعدديػة السياسػية 

إلى حد كبير مف نظرية ىيغػؿ فػي المجتمػع في نياية القرف التاسع عشر كاف في اإلمكاف استخالصيا 
المػػدني، كمػػا أف األىميػػة التػػي عمقتيػػا مػػاركس عمػػى القػػكل االقتصػػادية فػػي السياسػػة كػػاف جػػذكرىا تمتػػد 

 .1"ىناؾ بصفة قاطعة تماما، حتى كأف حكـ ماركس عمى دكلة ىيجؿ بالفناء
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 1997لمدني كالدكلة السياسية في الكطف العربي، دراسة اتحاد  الكتاب العرب، دمشؽ، تكفيؽ المدني: المجتمع ا  1
 .62 :ص
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 AVINER (: يبرز انقساـ الحياة الركحية عند ىيجؿ حسب05الشكؿ رقـ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدكلة3       : المجتمع المدني        2: العائمة                    1     

، 1أنظر: عبد الحميد قرفي: اإلدارة الجزائرية مقاربػة سكسػيكلكجية، دار الفجػر، طالتصميـ: اعداد شخصي، المعطيات: 
 .133-131 :، ص2008القاىرة، 

 أما في العائمة: – 1
يقكؿ ىيغؿ: " أنا أضحي مف أجؿ اآلخريف" .)أعمؿ كي يزاكؿ أبنائي دراستيـ كأعتني بصحة      

 المريض...( 
ىػذه أعمػاؿ مكجيػة نحػك اآلخػر، كىػي إيثاريػة بػالمعنى التحميمػي كلػيس األخالقػي، كىػي أعمػػاؿ 

كىي اإليثارية  يقكـ بيا اإلنساف بسبب الركابط العائمية فيخص بيا زكجتو كعائمتو فقط، كال تعني الغير،
 الخاصة.

 الحٌاة االجتماعٌة

العائمة في 
مرحمتيا 
 الفكرية

المجتمع المدني في 
 ..... كتجزئتيا

الدكلة العربية 
الككنية 
 المكضكعية

اإليثارية 
 الخاصة

األنانية 
 الككنية

اإليثارية 
 الككنية

 طرائؽ بديمة لمعالقات اإلنسانية
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الػػذم تقابمػػو األنانيػة الككنيػػة فيقػػكؿ ىيجػؿ: أنػػا أعامػػؿ الجميػػع  أمػػا عمػػا مسػػتكل المجتمػػع المػػدني:: 2
ككسػيمة لتحقيػػؽ أىػػدافي الخاصػػة كيتجمػػى ذلػػؾ أكثػػر كأحسػػف فػػي الحيػػاة االقتصػػادية إذ أنػػا أبيػػع كأشػػترم 

يكائيـ ، بؿ أستعمؿ االستجابة كحاجات اآلخػريف ليس إلشباع حاجات اآلخريف أك سد رمقيـ كجكعيـ كا 
 ككسيمة لتحقيؽ أىدافي الخاصة، ككمما أحتاج اآلخركف إلى ما أممكو كمما كاف كضعي أحسف.

: خالفػػا ليػػكبز كلػػكؾ، مػػثال أك حتػػى ركسػػك بػػأف الدكلػػة ليسػػت نتػػاج أمػػا فػػي الدكلػػة: فيػػرل ىيجػػؿ: -3
فػي المجتمػع، بػؿ تتعػالى الدكلػة عػف ذلػؾ  تعاقد مف أجػؿ المحافظػة عمػى مصػالح اإلنسػاف، إذ يػتـ ذلػؾ

كتتعداه، فالدكلة إيثارية ككنية... كالدكلة حسب ىيجػؿ تشػبو العائمػة لكػف فػي نطػاؽ أكسػع إال أف الػرابط 
ذا  في الدكلػة يتأسػس عمػى الػكعي الحػر كلػيس عمػى التحديػد البيكلػكجي مثممػا ىػك الحػاؿ عنػد العائمػة، كا 

الحامية لمصالحو الخاصة، فإنو مخطئ فيك ىنا يعامميا عمى أنيا كاف اإلنساف ينظر لمدكلة عمى أنيا 
 المجتمع المدني الذم ىك في الكاقع الكحدة التي تتكفؿ بحماية المصالح.

يجػػػاد  كانطالقػػػا مػػػف الغايػػػة التػػػي تأسسػػػت مػػػف أجميػػػا الدكلػػػة فيػػػي تعطػػػي لنفسػػػيا الحػػػؽ لتنظػػػيـ نفسػػػيا كا 
 مياميا عمى أحسف كجو.الكسائؿ التنظيمية الكفيمة التي تجعميا تؤدم 

انتقد ماركس فكرة الدكلة كالمجتمع المدني عف ىيجؿ باعتبارىا ال تعبر عػف الصػالح العػاـ لعػدة أسػباب 
 1أىميا:
  ال يمكػػف لمدكلػػة أف تزيػػؿ الفقػػر، ألف عمميػػات السػػكؽ التػػي يقػػكـ عمػػى أساسػػيا المجتمػػع المػػػدني -1

 لعالج السياسي المرتبط بالدكلة.كالتي تسبب الالمساكاة االقتصادية تقع خارج متناكؿ ا
حقػػػكؽ اإلنسػػػاف التػػػػي تمنحيػػػا الدكلػػػػة ال تتجػػػاكز اإلنسػػػػاف األنػػػاني، أك عضػػػػك المجتمػػػع المػػػػدني  -2

 المنسحب إلى ذاتو، كالقابع في حدكد مصمحتو الخاصة، كالمنفصؿ عف المجتمع.
د فيػػو أيضػػا الدكلػػة ىػػي الشػػكؿ الػػذم يؤكػػد فيػػو أفػػراد الطبقػػة السػػائدة مصػػالحيـ المشػػتركة، كيتجسػػ -3

 المجتمع المدني.
كال يجػػػد مػػػاركس حػػػال إلشػػػكالية الدكلػػػة كالمجتمػػػع المػػػدني إلػػػى بتسػػػييد طبقػػػة البركليتاريػػػا، فيػػػي 
الطبقة التي ال تممؾ، كالتي ال ينبغي أف يقكـ عمييا المجتمع المدني، ثػـ تمغيػو فػي مرحمػة الحقػة كذلػؾ 

لغاء السمطة السياس ية التي تعتبر كجكدىا دليال كاعترافا بالتنػاحر فػي حينما يتـ إلغاء جميع الطبقات، كا 

                                                           
، القاىرة، 1صالح السنكسي: إشكالية المجتمع المدني العربي: العصبة كالسمطة كالغرب، الدار المصرية المبنانية، ط  1

 .27 :ص 2011



 الفصؿ الثاني ............................. مسار التطكر التاريخي  لممجتمع المدني تاريخيا، فكريا 
 

 

98 

المجتمع المدني، إذف يعتبر ماركس الدكلة كالمجتمع المدني مرحمة مؤقتػة، تنتيػي بإلغػاء السػكؽ، كقيػاـ 
 الثكرة االشتراكية.

كػاف الصػػراع عمػى السػػاحة  1935ك 1929دفػاتر السػػجف بػيف العػػاميف  1عنػدما كتػب غرامشػػي
ف المتصػػػارعيف، الرأسػػػمالية كاالشػػػتراكية، البرجكازيػػػة كالطبقػػػة العاممػػػة، يتخػػػذ شػػػكؿ األكربيػػػة بػػػيف التيػػػاري

 أنظمة شمكلية.
لػـ يعػػش غرامشػػي حتػػى يػرل تجػػاكز الرأسػػمالية كالشػػمكلية كالتغيػرات الفاشػػية، لقػػد اتخػػذ الصػػراع 

لمعالقة بنظره شكال تكتاليتاريا كما يجب أف تككف السياسة فعال بنظره... يسجؿ غرامشي خمس مراحؿ 
 بيف المجتمع كالدكلة حتى نشكء الدكلة الشمكلية:

فػػي القػػركف الكسػػطى لػػـ يكػػف ىنػػاؾ فصػػؿ بػػيف الدكلػػة كالمجتمػػع، ككػػاف التنظػػيـ التعػػاكني لمطبقػػات  -1
 السياسية يجمع بيف االقتصاد كالسياسة في المكاقع االجتماعية نفسيا.

 ي عممية ال تسييس الطبقات.فصمت دكلة الحكـ الممكي المطمؽ بيف االقتصاد كالسياسة ف -2
 انحالؿ البنى العضكية التقميدية ذات الطابع األخكم، الطائفي كالحرفي في مرحمة الحداثة المبكرة. -3
قيػػػػاـ ثنائيػػػػة الدكلػػػػة كاالتحػػػػادات االجتماعيػػػػة الطكعيػػػػة كالمؤسسػػػػات المدنيػػػػة مػػػػف نقابػػػػات كأحػػػػزاب  -4

 كالنكادم كغير ذلؾ.كاتحادات، كالمؤسسات الثقافية كالتعميمية كالمدنية 
 قياـ التنظيـ الدكلتي الشمكلي لممجتمع كمؤسساتو في خدمة مبدأ كاحد. -5

يميػػز غرامشػػي بػػيف نظػػاميف شػػمكلييف لمدكلػػة كالمجتمػػع كىمػػا التقػػدمي كالرجعػػي بجعػػؿ النظػػاـ 
التقدمي: ثقافة جديدة صاعدة كفكرا جديػدا كىػك يحػؿ مؤسسػات المجتمػع المػدني البرجكازيػة القديمػة مػف 

جؿ إعادة بناء مجتمع مدني جديد، تزكؿ فيو الفكارؽ بيف الطبقات إلى درجػة انحػالؿ الدكلػة أخيػرا فػي أ
المجتمػػع، عمػػى نمػػط األمثكلػػة الماركسػػية... أمػػا النظػػاـ الشػػمكلي الثػػاني: فإنػػو يحػػؿ مؤسسػػات المجتمػػع 

 رية رجعية.المدني البرجكازية، مف أجؿ منع الثقافة الجديدة مف الصعكد كلذلؾ فيك تكتاليتا
 :2كيمكف إجماال حصر التكصيفات التي أعطيت لممجتمع المدني في ثالثة تكجيات كبرل كما يمي

 يساكم بيف المجتمع المدني كالدكلة، كالذم نجػد أصػمو عنػد ىػكبز: "ال يمكػف لمقػانكف التكجو األكؿ :
 كة مبرر كمطمكب".أف يككف غير عادؿ، القانكف تشرعو القكة ذات السيادة، ككؿ ما تفعمو تمؾ الق

                                                           
 .231-230 :عزمي بشارة: المجتمع المدني دراسة نقدية، ص  1
بمقاسـ سالطنية، أسماء بف تركي: المجتمع المدني كبديؿ سياسي لنشر قيـ المكاطنة في المجتمع، مخبر التغير   2

، 1االجتماعي كالعالقات العامة في الجزائر، المجتمع المدني، أشراؼ: أ. د بمقاسـ سالطنية، د. سامية حميدم: ط
 .159-157 :، ص2014بسكرة، 
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 ىك التكجو الػذم يجعػؿ مػف المجتمػع المػدني مجػاال مسػتقال عػف الدكلػة منحصػرا فػي التكجو الثاني :
الجماعػػػة األىميػػػة، كركحيػػػا التضػػػامنية عنػػػد لػػػكؾ، مػػػف خػػػالؿ العقػػػد االجتمػػػاعي: "البشػػػر متسػػػاككف، 

 كليس ألحد أف يمحؽ األذل بيـ كبحياتيـ، كبصحتيـ كبحريتيـ أك ممتمكاتيـ".
 الػػػػذم يجعػػػػؿ مػػػػف المجتمػػػػع المػػػػدني مؤسسػػػػاتو تشػػػػغؿ حيػػػػزا بػػػػيف عالقػػػػة السػػػػكؽ التكجػػػػو الثالػػػػث :

)االقتصػػادية( كالقػػكة السياسػػية )الدكلػػة(، عنػػد غرامشػػي: "الثػػكرة االشػػتراكية ال يمكػػف أف تشػػغؿ فتيميػػا 
نمػػا المجتمػػع المػػدني يجػػب أف يكاجػػو كيتحػػكؿ بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف القاعػػدة  األزمػػة الرأسػػمالية فقػػط، كا 
نمػػا بالعػػالـ كالقػػكل السػػائدة فيػػو التػػي  االشػػتراكية"، كىنػػا لػػيس لممجتمػػع المػػدني عالقػػة بالديمقراطيػػة كا 

 تناىض الديمقراطية.
 ثانيا: التطكر التاريخي لمفيـك المجتمع المدني في الفكر العربي:

 المجتمع المدني في اإلس،ـ: - أ
كػؿ األمػـ التػي عرفػت أشػكاؿ التعػاكف المجتمع المدني كتجربة إنسانية، كليس كمصطمح، كجػد عنػد 

ذا نظرنػا فػػي  كالتكافػؿ االجتمػاعي، كالتػػي نظػـ النػاس فييػػا أنفسػيـ ككيػاف تعػػاكني مسػتقؿ عػف الدكلػػة، كا 
نطػػػاؽ التجربػػػة اإلسػػػالمية العربيػػػة نجػػػد أف كثيػػػرا مػػػف مفػػػاىيـ المجتمػػػع المػػػدني عرفيػػػا المجتمػػػع، لكػػػف 

نمػا كػاف ىنػاؾ  مصػطمح آخػر يػدؿ عمػى الكيػاف الػذم يشػكؿ اإلطػار المصطمح نفسو لـ يكف مكجكدا، كا 
التنظيمي المقابؿ لإلطار التنظيمي لمدكلة أك الخالفة، كىػك مصػطمح "األمػة" فػإذا كػاف المصػطمح الػذم 
يدؿ في الغرب عمى ىذا الكياف ىك "المجتمع المدني" في مقابؿ نظاـ الدكلة، فإف المصػطمح الػذم يػدؿ 

 .1مية ىك "األمة" في مقابؿ نظاـ الخالفةعمى ىذا الكياف في الحضارة اإلسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دني يعادؿ األمة، ألف المضمكف اإلثنيف كاحد، كيمكف أف نستخدـ كؿ مصطمح مكاف اآلخر، فال فالمجتمع الم  1

مشاحة في األلفاظ، ألف الميـ المضمكف، أنظر: محمد عثماف الخشب: المجتمع المدني كالدكلة، المكسكعة السياسية 
 .33 :، نيضة مصر ص18لمشباب 
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 (: يكضح التطكر التاريخي لممجتمع المدني في اإلس،ـ:04رقـ ) الجدكؿ
 المالمح                الرقـ

 العصكر                       
 المجتمع كمظاىر تطكر المجتمع المدني عبر العصكر

 عصر الرسكؿ 01
أحمػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػادؽ 
األمػػػيف أبػػػك القاسػػػـ الرسػػػكؿ 
... )صػػػػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػػػو ك 

 سمـ(

لقػػد كضػػع النبػػي )صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ( األىػػداؼ األساسػػية -
 لبناء دكلة إسالمية قكية كما يمي:

  )إقرار نظاـ الدكلة كالقانكف، دعـ )صمى اهلل عميو ك سػمـ
ىػػػذا النظػػػاـ عمػػػى أسػػػاس جديػػػد ىػػػك القػػػانكف القػػػائـ عمػػػى 

 لعرؼ القبمي...الشريعة بدال مف ا
  إقػػرار نظػػاـ الشػػكرل، تقكيػػة ركح الجماعػػة الجديػػدة، تقػػديـ

 المصمحة العامة عمى المصمحة الفردية.
  ارتكػػاز النظػػاـ المػػالي عمػػى قكاعػػد رئيسػػية حػػددىا القػػرآف

الكػػػػريـ ىػػػػي: الزكػػػػاة، الغنيمػػػػة، الجزيػػػػة، ....، الصػػػػدقات 
 كالخراج....

 
 
 

02 
 
 

 عصر الخمفاء الراشديف
الصػػديؽ )رضػػي أبػػك بكػػر -

 اهلل عنو(
عمر بف الخطاب )رضػي -

 اهلل عنو( 
عثمػػاف بػػف عفػػاف )رضػػي -

 اهلل عنو(
 عمي بف أبي طالب-

 )رضي اهلل عنو(

 .إقامة الخالفة كاجبة كمقدسة عمى ما سكاىا 
 .تحديد النظاـ السياسي الجديد 
 .إقرار االنتخاب الحر قاعدة لمخالفة كليس نظاـ الدكلة 
  بالرأم العاـ مع تقييدىا أيضا بدسػتكر تحديد سمطة الخميفة

 اإلسالـ كىك القرآف كالسنة.
 .تنظيمات إدارية متنكعة 
  تكافرت األمػكاؿ فػي بيػت مػاؿ المسػمميف، فأخػذ يكسػع عمػى

 الناس كبخاصة الفقراء.
 .رسـ حدكد الدكلة... محصنا ضد الظمـ كاالنحراؼ 
 .تكامؿ الغاية مع الكسيمة 

 العصر األمكم 03
 ق(41-132)

 .حدث تحكؿ كبير في النظاـ االجتماعي لمدكلة اإلسالمية 
 .سيادة المكاطنة الكاممة في ظؿ التعاليـ اإلسالمية السامية 
 .تخمي القبائؿ العربية عف كثير مف مفاىيـ البداكة 
  اشػػػػتداد إقبػػػػاؿ العػػػػرب عمػػػػى شػػػػراء أراضػػػػي الخػػػػراج التابعػػػػة

 لمدكلة كتحكيميا إلى عشرية...
 كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف شػػػػػػػتى النػػػػػػػكاحي  اشػػػػػػػتغاؿ العػػػػػػػرب بالتجػػػػػػػارة

 االقتصادية.
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 العصر العباسي الفاطمي
 ق(.132-655)
 العصر العباسي األكؿ.-
 العصر الفاطمي-
 العصر العباسي الثاني.-

 .)ازدىرت الحضارة اإلسالمية )عاشت العصر الذىبي 
  ازدىرت جميع المجاالت االقتصادية كاالجتماعيػة كالثقافيػة

 كالعسكرية....
 الضرائب عف الفالحيف. تخفيؼ 
 .ممكية األراضي 
 .ازدىار الزراعة 
 .تدفؽ الثركة عمى العباسية 
 .االىتماـ بالتجارة 
  نشػػػر الثقافػػػة العمميػػػة كاألدبيػػػة فضػػػال عػػػف الثقافػػػة المذىبيػػػة

 التي تتصؿ بالدعكة اإلسماعيمية كالفقو كالتفسير.
 ني )منظمػات الرعايػة الفقػراء صكر تنظيمػات المجتمػع المػد

 كاليتامى، تكزيع الزكاة عمى ذكم الحاجات طبقا لمشرع...
 
 

05 

 عصر المماليؾ
 ق(647-922)
 سيؼ الديف قطز.-
 الناصر محمد بف قالكف-

  تؤكد الباحثة أف عصػر المماليػؾ مثمػو كمثػؿ بقيػة العصػكر
 عانى مف ازدىار الدكلة في آكنو كاندثارىا في فترة أخرل.

 ات السياسػػية كاالجتماعيػػة أف عامػة األفػػراد عػانكا مػػف األزمػ
 كاالقتصادية التي مر بيا ىذا العصر.

 .ازدىار الفقر كالفقراء كاختفت صكر المجتمع المدني 
  انتشػػػػرت الدكلػػػػة الحاكمػػػػة المسػػػػيطرة التػػػػي انفػػػػردت بػػػػالحكـ

 كالدكلة كألغت الشكرل التي أكدت عمييا السنة النبكية.
 
 

06 

 العصر العثماني
 ق(699-1342)

 أف:ترل الباحثة  -
  عػػػدـ كجػػػكد مجتمػػػع مػػػدني حقيقػػػي... حيػػػث غابػػػت الطبقػػػة

 الكسطى التي كاف بمقدكرىا أف تمعب ىذا الدكر...
  عالقػػة الدكلػػة بػػالمجتمع المػػدني فمػػـ يكجػػد فػػي ىػػذا العصػػر

غيػػػػر بعػػػػض المنظمػػػػات الخيريػػػػػة التابعػػػػة لمدكلػػػػة، ككانػػػػػت 
الدكلػػة مسػػيطرة عمييػػا سػػيطرة كاممػػة، شػػأنيا شػػأف أم نظػػاـ 

 الدكلة تحت سيطرتيا.كجد في 
 
 

07 

 العصر الحديث
 -ـ1517ق/1220)

 ـ(1952ق/1371

 ترل الباحثة ما يمي: -
  ظيػػػػػػػكر منظمػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع المػػػػػػػدني بأنكاعيػػػػػػػا المختمفػػػػػػػة

 السياسية كالخدمية....
  االرتقػػػػػاء بػػػػػالتعميـ كالػػػػػكعي المجتمعػػػػػي، كمسػػػػػاعدة الفقػػػػػراء
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 كالتحقيؽ في معاناتيـ...
 
 

08 

 
 مرحمة الثكرة

 -ـ1952ق/1342)
 ـ(1392/1973حتى 

 تؤكد الباحثة عمى: -
  أف مركزيػػة الدكلػػة أضػػعفت كػػؿ عمػػؿ أىمػػي جيػػد يسػػعى إلػػى

 التنمية المنشكدة.
 .تراجع العمؿ األىمي في تمؾ الفترة 
  إبعػػػػػػػاد المػػػػػػػكاطنيف عػػػػػػػف المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي جميػػػػػػػع المجػػػػػػػاالت

 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية.
 
 

09 

 
 فترة االنفتاح

 1970ق/1392)
 إلى اآلف(

 ترل الباحثة: -
  أف الدكلػػة أعػػادت منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي ظػػؿ ىػػذا

القػػانكف إلػػػى قيػػػادة التنميػػػة المنشػػػكدة بعػػػد مػػػا تراجػػػع دحرىػػػا 
 عف قيادة تمؾ التنمية.

  شرعت ىذه المنظمات إلى أداء ىذه الميمة بجدية كمنطػؽ
 جديد...

الكاردة أنظر: فاطمة عمي أبك الحديػد: دكر المجتمػع المػدني فػي مكاجيػة المعطيات تصميـ الجدكؿ : اعداد شخصي، 
 .168-142 :ص 2012دراسة ميدانية في القاىرة الكبرل، دار المعرفة، مصر، -الفقر في المناطؽ العشكائية

 
 المجتمع المدني في الكطف العربي:-ب

األكلػػى نشػػأت فػػي البمػػداف يػػذىب بعػػض البػػاحثيف إلػػى القػػكؿ بػػأف بػػكادر المجتمػػع المػػدني كأشػػكالو 
العربيػػػة منػػػذ أكاخػػػر القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كبػػػدايات القػػػرف العشػػػريف، كيػػػرل الػػػبعض أف المجتمػػػع المػػػدني 
الحديث يديف في انتشاره لظاىرة العكلمة، مف حيث ما تنطكم عميو مف انتشار لألفكار... أك مف حيث 

ي قدمت لو اإلطار النظرم كالكسائؿ التي ما ترتبط بو مف تطكر في تقنية االتصاالت الجديدة، فيي الت
مكنتو مف الحصكؿ عمى حد أدنى مف حيز االستقالؿ عف النظـ القائمػة، إذ سػممنا أف سػمات المجتمػع 
المػػدني ثػػالث ىػػي: كجػػكد حػػدكد أك قيػػكد عمػػى االسػػتخداـ التعسػػفي لسػػمطة الدكلػػة عمػػى نحػػك يحػػد مػػف 

حريػة التنظػيـ ألم مػف الجماعػات االجتماعيػة أك  الحريات األساسية لممكاطنيف، كعػدـ كجػكد قيػكد عمػى
يرتبط التعامؿ مع مفيػـك المجتمػع المػدني عمػى "، 1القكل السياسية، كتقبؿ المجتمع لمحؽ في االختالؼ

المستكل الفكرم كالتطبيقي في السػاحة الفكريػة العربيػة بجممػة مػف اإلشػكاليات كالصػعكبات، نتجػت عػف 
لػػػػى جانػػػػب التطػػػػكرات الحاصػػػػمة فػػػػي المجػػػػاؿ السياسػػػػي كاالجتمػػػػاعي النشػػػػأة الغيػػػػر طبيعيػػػػة لممفيػػػػكـ، إ

كاالقتصادم، كتعدد الميتميف لممكضكع، أدخمتو في نػكع مػف الغمػكض، جعمػو مػف بػيف المفػاىيـ األكثػر 
                                                           

ركف: دليؿ منظمات المجتمع المدني األردني لتطكير السياسات خالد مكسى الزغبي، كماؿ أحمد المشرقي كآخ  1
 .244 :، ص2010 -األردف-الحككمية مؤسسة األرض كاإلنساف لدعـ التنمية، عماف
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  إثارة لمنقاش، أثار إشكالية مفيكمية في استعمالو فػي محاكلػة لمتمييػز بػيف المؤسسػات التقميديػة كالحديثػة
ظيؼ ميكالت أيديكلكجية كثقافية معينة، أفػرزت مػكقفيف متضػاديف حػكؿ حػدكد مالئمػة كأدل ذلؾ إلى تك 

 المكضكع لمكاقع العربي:
 بكجكد مجتمع مدني مع تقديـ بعض التحفظات.األكؿ يقكؿ : 
  عمى أساس نفي المفيـك في الخبرة، كالفكر العربي.ـالثاني يقك : 

 البعض ىذه الصعكبات إلى عكامؿ عدة منيا: يرجعك 
 ثنائية التقميد كالحداثة في المجتمع العربي. -1
 محكرية الديف في العالقات االجتماعية. -2
 التفاكت المنطقي بيف الدكؿ العربية. -3
أزمة الدكؿ العربية بمػا تعنيػو مػف أزمػة الشػرعية كضػعؼ دكرىػا ممػا جعػؿ عالقتيػا بػالمجتمع غيػر  -4

 مستقرة.
تحديد المفيػـك يعػكد فػي جانػب منػو إلػى بينما كجية نظر أخرل ترل أف التبايف كاالختالؼ في 

اعتماد مفيكـ ذم بعػد كاحػد معػزكؿ عػف سػياؽ محػدد تاريخيػا كمجتمعيػا، كمػا يعػكد إلػى الخمػط بػيف مػا 
تقكـ بو مؤسسات كمنظمات المجتمع المدني مف كظػائؼ مختمفػة، تبػايف ىياكميػا الداخميػة كبػيف شػركط 

  .1"قياميا كاستدامتيا
ذا كػػاف المجتمػػع المػػدني فػػي النيايػػة يعنػػي مجمػػؿ التنظيمػػات االجتماعيػػة التطكعيػػة، كغيػػر  2كا 

اإلرثية كغير الحككمية التي ترعى الفرد كتعظـ مف قدراتو عمى المشاركة المجزية في الحياة العامة فإف 
ىذا المجتمع يعتمد عمى مبادئ أساسية ىي فكرة الدكلة الحديثة، كاقتصاد مستقؿ، كحرية فردية، كتعاقد 

كسػػيادة القػػػانكف، كفصػػؿ السػػػمطات، كبالتػػالي فػػػإف اإلخػػالؿ بػػأم مبػػػدأ منيػػا يعػػػد معكقػػا مػػػف  اجتمػػاعي،
معكقات المجتمع المدني، الذم تحقؽ إلى حد كبير داخؿ الديمقراطيػة الميبراليػة غيػر أنػو فػي مجتمعاتنػا 

بػػيف  العربيػة ال يػػزاؿ يعػاني مػػف التعصػب كعالقػػة مػا ىػػك ثقػػافي بمػا ىػػك سياسػي، إقامػػة تعػارض كتبػػادؿ
الديمقراطية كالعممانية... غيػر أف مرحمػة الثمانينيػات كالتسػعينيات تميػزت بظػاىرتيف جعمتيػا تتميػز عمػا 

 :3سبقيا مف مراحؿ تاريخ منظمات المجتمع المدني العربي، تمثمت الظاىرتاف في
                                                           

سياسية "الجزائر" أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك -دراسة سكسيك-الطيب بمكصيؼ: المجتمع المدني كالدكلة 1
عمـ االجتماع السياسي، إشراؼ: أ. د. مصطفى عكفي، عمـ االجتماع، جامعة الحاج في عمـ االجتماع، تخصص 

 .57 :، ص2013-2012لخضر، باتنة، 
عمي محمد المكاكم: الحكـ الرشيد، المؤسسات غير الرسمية في مصر الجمعية الشرعية نمكذجا، بحكث كأكراؽ عمؿ  2

يير في العالـ النامي، الجزء الثاني، عمـ االجتماع، كمية اآلداب الممتقى الدكلي حكؿ: الحكـ الرشيد كاستراتيجيات التغ
 :  .401 :، ص2007أفريؿ  09-09كالعمـك االجتماعية جامعة فرحات عباس سطيؼ، المنعقد يـك

 .112 :صالح السنكسي: إشكالية المجتمع المدني العربي: العصبة كالسمطة كالعرب، مرجع سابؽ، ص 3
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ظيػػكر منظمػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف عمػػى المسػػتكل القػػكمي ألكؿ مػػرة، فقػػد تأسسػػت المنظمػػة العربيػػة  -1
لحقكؽ اإلنساف في مؤتمر "ليماسكؿ" كتمتيا بعد ثالث سنكات المنظمػة المصػرية لحقػكؽ اإلنسػاف، 
فمػػـ يكػػف قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ مسػػمكحا بػػاليمس... عػػف ىػػذا النػػكع مػػف المنظمػػات التػػي تبنػػي قضػػايا 
تعتبرىػا األنظمػػة السياسػية مػػف المحرمػات التػػي ال يجػكز االقتػػراب منيػا، ألنيػػا تقػع داخػػؿ الخطػػكط 

 لحمراء لمدائرة التي تحتكرىا السمطة.ا
ارتفػػاع كتيػػرة نشػػاط بعػػض المنظمػػات كدخكليػػا فػػي جػػدؿ سياسػػي مػػع السػػمطة فػػي بعػػض األقطػػار  -2

 العربية.
لقد انتقؿ المفيكـ إلى الدكؿ المغاربية في السياؽ العالي لألزمة التي تيز ىذه المجتمعات كمػا "

ـ(  20ة انتشػػارا أكثػػر كثافػػة فػػي ثمانينيػػات القػػرف )نػػتج عنيػػا مػػف تغيػػرات بنيكيػػة، ثػػـ شػػيدت ىػػذه المكجػػ
كحركات تشكيمية في مشركعية الدكلة الكطنية... كقػد انقسػمت ىػذه الحركػات حسػب "عبػد اهلل حمػكدم" 
إلػػى تيػػارات "تحركػػات أصػػكلية" كأخػػرل مدنيػػة )تحركػػات المجتمػػع المػػدني(... كقػػد كانػػت ىػػذه التحركػػات 

لثالثػػة كبشػػكؿ أخػػص فػػي تػػكنس كالجزائػػر بعػػد التحػػكؿ مػػف نظػػاـ بػػارزة بكضػػكح فػػي البمػػداف المغربيػػة ا
الحػزب الكاحػػد إلػػى نظػػاـ التعدديػػة، كمػا رافػػؽ ذلػػؾ مػػف اىتمػػاـ متزايػد بالعمميػػة الديمقراطيػػة نتيجػػة انييػػار 
النمكذج االشتراكي لمدكلة السكفييتية... ىكذا ظيػرت فػي ىػذه الػدكؿ الػثالث أكلػى منظمػات الػدفاع عػف 

ارسة نشاطيا في ىذا المجاؿ بشكؿ متتالي ككانت أكال في تػكنس )الرابطػة التكنسػية حقكؽ اإلنساف كمم
ـ( كلػـ 1985(، ثػـ فػي الجزائػر )الرابطػة الجزائريػة لحقػكؽ اإلنسػاف، سػنة 1977لحقكؽ اإلنسػاف، سػنة 

ـ، كأخيػػرا كانػػت فػػي المغػػرب بظيػػكر المنظمػػة المغربيػػة لحقػػكؽ 1987يػػتـ االعتػػراؼ بيػػا إال فػػي سػػنة 
ـ، كبيذه التكترات بدأ المجتمع المدني بالتفشي كاالنتشػار بمؤسسػاتو المختمفػة عبػر 1988ف سنة اإلنسا

ألػػؼ  70األقطػػار العربيػػة... إذ ذىػػب "سػػعد الػػديف ابػػراىيـ" إلػػى أف الػػكطف العربػػي يشػػتمؿ عمػػى حػػكالي 
 30 منظمة غير حككمية جميا في مصر كالجزائر كقد جػاء فػي أحػد األبحػاث أف المغػرب يضػـ حػكالي

جمعيػة، فػي حػيف  5000منيا بيف الدار البيضاء كالرباط، كتضـ تػكنس  137ألؼ جمعية ينشط قرابة 
 .1"ـ1988ألؼ منظمة كاتحاد كرابطة كجمعية بعد أحداث  25تضـ الجزائر حكالي 

                                                           
العيػػػدم صػػػكنية: المجتمػػػع المػػػدني... المكاطنػػػة كالديمقراطيػػػة "جدليػػػة المفيػػػـك كالممارسػػػة"، مجمػػػة كميػػػة اآلداب كالعمػػػـك  1

 .59-58: بسكرة، ص-، جامعة محمد خيضر2008جكاف -اإلنسانية كاالجتماعية، العدداف الثاني كالثالث، جانفي
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"لعػػؿ المكضػػكعية تقتضػػي منػػا التكقػػؼ عنػػد حقيقتػػيف، حينمػػا تتحػػدث عػػف ىػػذا التطػػكر المتعمػػؽ 
 :1ا إباف تمؾ المرحمةبنكعية أك بنشاطي

 تتمثػؿ فػي أف أكؿ منظمػة لحقػكؽ اإلنسػاف كلػدت قكميػة كذلػؾ فػي إطػار البحػث عػف الحقيقة األكلا :
أسباب المأزؽ العربػي الػذم كػاف أحػد تجمياتػو احػتالؿ إسػرائيؿ ألكؿ عاصػمة عربيػة، كبصػرؼ النظػر 

 عف مدل فاعمية ىذه المنظمة، فإف ذلؾ لو مغزل ال يمكف تجاىمو...
 تتعمؽ بازديػاد نشػاط منظمػات المجتمػع المػدني فػي بعػض األقطػار العربيػة، فػال شػؾ قيقة الثانيةالح :

أف ذلؾ ارتػبط بشػكؿ مباشػر بعكامػؿ معظميػا خارجيػة، فخػالؿ عقػدم الثمانينيػات كالتسػعينيات حػدثت 
تحػػػكالت عمػػػى الصػػػعيد السياسػػػي كاالقتصػػػادم الػػػداخمي فػػػي بعػػػض ىػػػذه األقطػػػار مثػػػؿ مصػػػر، كعمػػػى 

  العػػالمي أيضػػا "ىػػذه المرحمػػة اتسػػمت بتحػػكالت سياسػػية كاقتصػػادية كاجتماعيػػة بالغػػة االىميػػة" الصػػعيد
فمف ناحية تـ تبني التعدديػة السياسػية )المراقبػة أك المقيػدة( ككصػؿ عػدد األحػزاب السياسػية فػي القػرف 

ك حريػة حزبػا سياسػيا، كمػف ناحيػة أخػرل اتجيػت التحػكالت االقتصػادية نحػ 17الحادم كالعشػريف إلػى 
إقرار قكم السكؽ، كما يرتبط بذلؾ مف عمميات خصخصة لشركات القطاع العاـ بتكسيع دكر القطػاع 

 الخاص...
 :2ختاما يمكف التركيز في تناكؿ المفيـك عمى العالـ العربي المالحظات التالية

لػػـ يعػػرؼ المجتمػػع العربػػي اإلسػػالمي التفريػػؽ بػػيف المجتمػػع كالدكلػػة حتػػى القػػرف التاسػػع عشػػر  أكال:
عنػػػدما ظيػػػرت فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف مالمػػػح جنينيػػػة لػػػبعض التنظيمػػػات المسػػػتقمة عػػػف الدكلػػػة، مثػػػؿ 
              الػػػػػدكريات كالجمعيػػػػػات كالصػػػػػالكنات السياسػػػػػية الفكريػػػػػة كاشػػػػػتد عكدىػػػػػا فػػػػػي العقػػػػػكد األكلػػػػػى مػػػػػف القػػػػػرف 

 الحالي، كىي كميا متأثرة بالنمكذج الغربي.
مفيكما المجتمع كالدكلة حديثاف في أدبيات الفكػر السياسػي العربػي، فكممػة الدكلػة كردت فػي  ثانيا:

النصكص القديمة كلكف بمفيـك ال عالقة لو بمفيـك الدكلة الحديثة، فمف المعركؼ أف الػنظـ اإلسػالمية 
ل مثؿ الخالفة، كاإلمامػة، كاإلمػارة، كالسػمطنة، أمػا مفيػـك المجتمػع فإنػو لػـ قد أطمقت عمييا مفاىيـ أخر 

يسػػتعمؿ إال حػػديثا، كلكػػف المدينػػة العربيػػة اإلسػػالمية قػػد عرفػػت منػػذ العصػػر الكسػػيط تنظيمػػات حرفيػػة 

                                                           
 .113 :بة كالسمطة كالغرب، مرجع سابؽ، صصالح السنكسي: إشكالية المجتمع المدني العربي، العص  1
، 2003الحبيب الجنحاني كسيؼ الديف عبد الفتاح اسماعيؿ: المجتمع المدني كأبعاده الفكرية دار الفكر، دمشؽ،   2
 .38-36 :ص
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دينيػة -كمينية، كيمكف أف تعد نكعا مف أنكاع التنظيـ المجتمعي، كقد تزامنت مع ظيكر تيارات سياسية
 عف تحكالت مجتمعية، كمعارضة لمسمطة كال يمكف أف تككف عصرئذ إال ذات صيغة دينية. معبرة

بدأ ينتشر المفيكـ في أدبيات الفكر السياسي العربي المعاصػر منػذ مطمػع السػبعينات بصػفة  ثالثا:
خاصة، متأثرا بعكدتو فػي المجتمعػات األكربيػة، كعػرؼ ركاجػا بصػكرة كاضػحة فػي البمػداف العربيػة التػي 
تبني فييا الخطاب الرسمي مشركع تحكؿ ديمقراطي كتحمست النخبة لممفيـك باعتباره حجر الزاكيػة فػي 
  كؿ تحكؿ ديمقراطي حقيقي، كسرعاف مػا تخمػص اسػتعماليا لػو عنػدما لمسػت تعثػر التجربػة الديمقراطيػة

مػع المػدني( فػال أك انتكاسيا في ىذا المجتمػع، أك ذاؾ، كىنػاؾ بمػداف عربيػة لػـ يصػميا بعػد خبػر )المجت
 نجد لو أثرا، ال في الخطاب فئات النخبة.

 ثالثا: المجتمع المدني في الجزائر:
، حيث كاف يعني الحقكؽ المدنية التعاقد،  لقد كاف لممجتمع معنى آخر مخالؼ لداللة المفيـك اليـك

بناء الديمقراطية في حؽ االقتراع الحر، االنتخابات البرلمانية، حقكؽ المكاطنة، كبيذا المعنى قاد إلى 
المجتمعات الغربية في مرحمة تاريخية سابقة، لكف عمينا تجنب طريقة التفكير الميكانيكي، ألننا عند 
القكؿ أف المجتمع المدني قاد إلى الديمقراطية فإف ذلؾ ال يعني تقديـ أحدىما عمى اآلخر في عالقة 

ا أف تعتبره مؤسسات كتنظيمات المجتمع سببية صكرية، بؿ يعني أف سيركرة بناء الديمقراطية، أم
الحديث ىي ذاتيا المجتمع المدني، بينما ال تعدك أف تككف في الكاقع أحد المظاىر المجسدة لو في 
مرحمة تاريخية معينة مف تطكر المجتمعات الغربية ثـ تقكـ بمحاكلة زرعيا في بيئة غريبة عنيا كبأثر 

بنفس النتائج كاآلثار التي أدت إلييا سابقا(، فإف ذلؾ يشير رجعي )بمعنى تتكقع منيا أف تحدث اليكـ 
إلى درجة مف السذاجة كربما الكىـ القائـ عمى االعتقاد بأف تمؾ المنظمات غير الحككمية سكؼ تقكد 
المجتمعات العربية نحك الديمقراطية بؿ في مثؿ ىذه الحالة يصبح مف الخطأ االعتقاد أف "المجتمع 

، أما الباحث )عبد الناصر جابي( فيربط ظيكر المجتمع المدني 1الديمقراطية" المدني ىك شرط كجكد
في الجزائر باألحداث السياسية التي عرفتيا الدكلة الكطنية في العقد األخير مف القرف الماضي فيقكؿ 
ة )مفيكـ المجتمع المدني في الجزائر لـ يعرؼ ىذا الشيكع إال في المدة األخيرة... كتحديدا في نياي

الثمانينات كبداية التسعينات، لذا فإف ربط ظيكر المفيكـ باألحداث السياسية التي عرفتيا الجزائر 
  )أحداث أكتكبر كما تبعيا مف تغيرات سياسية، قانكنية، كحتى اجتماعية( ىك ربط بو أكثر مف كجاىة

                                                           
، أنظر المكقع اإللكتركني:  4 :العياشي عنصر: ماىك المجتمع المدني؟ الجزائر أنمكذجا،مجمة  إنسانيات، ص  1

https://journals.openedition.org/insaniyat/11257     2017-10-12تاريخ االطالع. 
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كر منظمات الدفاع فالمفيكـ يبدك مف دكف تاريخ في المجتمع الجزائرم(، كىنا يمكف أف نستحضر ظي
، كنفس األمر بالنسبة 1987التي اعترؼ بيا سنة  1985عف حقكؽ اإلنساف في الجزائر سنة 

الذم أقر التعددية السياسية كلذلؾ فإف  1989فيفرم  23لمجمعيات النسكية المختمفة ثـ مجيء دستكر 
ي تاريخنا الحديث ىي المجتمع المدني في الجزائر يبدك حقيقة بدكف تاريخ ألف المحظات الكبرل ف

لحظة النضاؿ السياسي في الحركة الكطنية ثـ لحظة الثكرة ثـ لحظة االستقالؿ ثـ لحظة التنمية كبناء 
سمح لمكثير مف القكل  89/92، الربيع الديمقراطي القصير الذم عاشو المجتمع الجزائرم بيف 1الدكلة

ير السياسي الرسمي مف القياـ بو كبكثافة االجتماعية كالسياسية التي كانت محركمة مف أشكاؿ التعب
نادرة، في الكقت الذم انكمش فيو النشاط السياسي كالرسمي كلكاحقو التقميدية بما فييا حزب جبية 
التحرير الذم اتخذ مكاقؼ غاية في الدفاعية أماـ اليجمات التي كاف يتعرض ليا إعالميا كسياسيا 

رج اعو إلى المتحؼ حتى مف قبؿ قيادات سياسية تاريخية كالتي كصمت إلى درجة المطالبة بحمو كا 
، ناىيؾ عف األحزاب كاألكساط االجتماعية المعارضة 54/62كانت عمى رأس جبية التحرير قبؿ 

التقميدية األخرل... كىك ما يعني أف القاعدة االجتماعية السياسية لمنظاـ السياسي األحادم قد تـ 
دكف فاعمية في ىذا الجك المضطرب الذم عرفتو الجزائر في تحطيميا كالتشكيش عمييا فأصبحت مف 

 نياية الثمانيات كبداية التسعينات مفاىيـ جديدة مثؿ المجتمع المدني كحقكؽ اإلنساف، الديمقراطية
االنتخابات، التعددية... بدأت في بركز عمى مستكل سطح الخطاب السياسي الجديد حيث كاف 

جتماعية جديدة تككف بديال عف القكل التقميدية المرتبطة بجبية مطمكب منيا أف تجند فئات كقكل ا
التحرير كقكاعد جديدة لمنظاـ ألنيا أصبحت غير مكاتية لمطرؼ الجديد، كمتطمباتو االقتصادية 

 .2كاالجتماعية كالسياسية
شكؿ لقد بقي الفرد في المجتمع العربي اإلسالمي أسير الركابط العشائرية القبمية كالجيكية كلـ يت

كعي كطني كىكية قكمية إال بعد صدمة االستعمار، خاصة في الجزائر التي عرفت بركز حركة كطنية 
فتحت المجاؿ لكثير مف مظاىر العصرنة السياسية، ككذلؾ نجد مسألة الديمقراطية التي لـ تتجذر في 

ت تتـ في فضاء العالـ العربي اإلسالمي، كلـ تكف مف أكلكيات الممارسة السياسية التي طالما كان
                                                           

كيحؿ مصطفى: دكر المجتمع المدني في التأسيس لمحكـ الرشيد، بحكث كأكراؽ عمؿ الممتقى الدكلي حكؿ: الحكـ  1
 .165-164 :الرشيد كاستراتيجيات التغيير في العالـ النامي، مرجع سابؽ، ص

اصر جابي: االنتخابات السياسية في الجزائر: بيف انقسامية النخبة كقطاعية الدكلة، تنسيؽ كتقديـ: عبد القادر عبد الن 2
 5-4لقجع: أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ عمـ االجتماع "عمـ اجتماع كالمجتمع في الجزائر: أية عالقات؟، كىراف، أياـ 

 .254 :، ص2004ػ دار القصقة، الجزائر، 2002مام  6ك
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مغمؽ كدائرم ال يسمح بدكراف النخب عمى السمطة كتداكليـ عمييا، في حيف أف مف شركط بركز 
المجتمع المدني ىك االعتراؼ لمتفسير العقالني بإمكانية تحديد األسباب الفعمية لمممارسات 

يس ممارسات االجتماعية، ميما كانت طبيعتيا، إضافة إلى ذلؾ، ظؿ العالـ العربي اإلسالمي حب
اقتصادية لـ ترؽ إلى جعؿ العمؿ المنتج مقكلة مركزية محكرية في تمثالت كممارسات أفراد 
المجتمعات العربية، حيث انتصر كىيمنت األخالقيات المينية الربيعية عمى النشاط االقتصادم في 

تمثؿ األكؿ: كىذا يخص البمداف العربية، كىذا األمر يفسره اتجاىيف متداخميف كمترابطيف فيما بينيما، ي
الجزائر أساسا باعتباره البمد العربي الكحيد الذم قاـ بثكرة تحريرية كطنية تحمؿ عبئيا أفراد الشعب 
الذيف حرميـ االستعمار مف أبسط ضركريات الحياة الكريمة مف تعميـ كصحة كعمؿ قار، فكاف بعدىا 

االجتماعية بارزة بقكة بعد االستقالؿ إلى درجة االجتماعي كاضح منذ البداية، لذلؾ كانت مقكلة العدالة 
أف أغمبية أفراد المجتمع الجزائرم يتصكركف أف العدالة االجتماعية تكمف في تكزيع مداخيؿ النفط 
عمييـ التي يركف فييا المصدر الشرعي كالمشركع عندىـ مف دكف التركيز عمى فكرة أف العمؿ المنتج 

الدخؿ، ثـ نجد أف التصكر الذم يحمؿ الممارسة السياسية يقـك  ىذا الذم يجب أف تبنى عميو مصادر
، عند تتبع تطكر النظاـ السياسي الجزائرم يتبدل لنا عمؽ 1كذلؾ عمى فكرة الزبكنية القائمة عمى الريع

االنقسامات كالتناحرات التي ميزت األشير األكلى التي سبقت إعالف االستقالؿ الكطني، كالتي تكشؼ 
مر عف تالحـ ىش بيف مختمؼ القكل الكطنية التي يفترض أنيا انصيرت في أتكف حرب في حقيقة األ

  التحرير الكطني، فما إف نالت الجزائر استقالليا حتى عصفت الطمكحات الفردية، كالحسابات الجيكية
 كالتكجيات الشمكلية لمختمؼ القكل السياسية، بالتكجو الجماعي الذم قامت عميو مبادئ لجنة الكحدة
كالعمؿ، التي أرادت إحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات السياسكية التي تغالي في تقديس الزعامات 

، كيجب Boulitik 2 الحزبية، كالتي يغمب عمى فعميا السياسي، كما يقكؿ البعض الممارسات البكليتيكية
أف تككف األحزاب السياسية كالمنظمات غير الحككمية قادرة عمى العمؿ في أجكاء الحرية، فمجرد 
كجكدىا ال يكفي، ففي العديد مف بمداف الشرؽ األكسط ىناؾ الكثير مف المنظمات غير الحككمية لكنيا 

فسح ليا الفضاء تتعرض لممضايقات كتكجد ىناؾ العديد مف القكانيف التي تحد مف نشاطيا كال ي
                                                           

سعيد سبعكف، نعيمة زغالش: المجتمع المدني كالدكلة في الجزائر كالكطف العربي، محاكلة قراءة سكسيكلكجية،   1
إشراؼ أ. د. بمقاسـ سالطنية، د. سامية حميدم: المجتمع المدني، منشكرات مخبر التغير االجتماعي كالعالقات العامة 

 .220-219 :، ص2014 -بسكرة-عية، جامعة محمد خيضركمية العمـك اإلنسانية كاالجتما 1في الجزائر، ط 
 1، دار الكتاب العربي، ط 1998-1962نكر الديف زماـ: السمطة الحاكمة كالخيارات التنمكية بالمجتمع الجزائرم،   2

 .80-79 :، ص2002الجزائر 
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الضركرم، كبالمقابؿ نجد في البمداف المتطكرة قكانيف تحدد كؿ ىذه األنماط، ىذه المقاييس يجب أف 
، فال يمكف التحدث عف مجتمع 1تككف مكجكدة كمحترمة لمنع الصراع في الحاالت التي يكجد فييا

ؿ المغرب العربي تختمؼ مدني بمفيكمو المعركؼ كالمتداكؿ في الغرب، ألف الجزائر كعمى غرار دك 
        في خصكصياتيا عف الغرب، كما يمكف القكؿ أف الجزائر مازالت في طكر التأسيس لمجتمع 
مدني، بحيث ال يمكننا أف نضبط ىذا المفيكـ عمى األقؿ في الكقت الحالي، كالفترة الراىنة إال مف 

مكف أف تعبر عف ىذا المجتمع... خالؿ بعض التجميات ليذا المفيكـ في عناصر مممكسة ككاقعية، ي
كيعرفو الدكتكر العربي كلد خميفة في سياؽ حديثو عف المجتمع المدني بأنو: شبكة منظمة أك شبو 
منظمة مف النخب كالقيادات السياسية كالثقافية كاالجتماعية تتمتع بالقدرة عمى الحركة كالرد السريع 

.. كتضـ األطباء كالمحاميف كالميندسيف كالمناضميف كالتأثير عمى نراكز القرار كاإلعالـ بكجو خاص.
، ال يمكف في أم 2كالنقابييف أك الصحافييف كالضباط كاألساتذة كالمفكريف كالطالب كالمعمميف... إلخ

حاؿ مف األحكاؿ أف ينيض المجتمع المدني الجزائرم مف سباتو العميؽ، ليمعب الدكر المنكط بو في 
رية، ما لـ يتحرر مف القيكد القانكنية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية بناء الدكلة الجزائرية العص

كالتربكية كاألسرية كالدينية، التي نشأت مف مخمفات استعمارية كعادات كتقاليد بالية، في ظؿ سمطة 
كراء الشبابيؾ كتخاطب عبر حكاجز رسمية تفصؿ بيف الفرد كالسمطة، بيف اإلرادة كالمكاطف، بيف 

، كتمارس النزعات الفردية مف طرؼ مكظفيف في ككاليس اإلدارة، يدعكف كيظيركف الحاكـ ك  المحكـك
في نزاىة ككطنية سامية كيفعمكف عكس ذلؾ كيمارسكف البيركقراطية كالمحسكبية كالرشكة في ظؿ 

 .3غمكض كتجاىؿ الصالح العاـ
 
 
 

                                                           
حػػكار مػػع الباحػػث النركيجػػي محمػػد مصػػدؽ يكسػػفي: األزمػػة الجزائريػػة كالبػػدائؿ المطركحػػة، دار المعرفػػة، الجزائػػر، فػػي  1

 :بالمعيد الدكلي لمسالـ بجامعة أكسمك، األستاذ: جكف تكركنيتسػكف: احتكػار السػمطة كقمػع الحريػات... كراء العنػؼ، ص
258. 

منصكر مرمكقة: المجتمع المػدني كالثقافػة السياسػية المحميػة فػي الجزائػر، بػيف الكاقػع كالنظريػة، دفػاتر المخبػر )دكريػة   2
ة، العػػدد الثػػامف(، مخبػػر المسػػألة التربكيػػة فػػي الجزائػػر فػػي ظػػؿ التحػػديات الراىنػػة، كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية عمميػػة محكمػػ

 .70-69 :، ص2011 -بسكرة-كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر
دريدم شنيتي: المجتمع المدني الجزائرم، شعارات ظاىرية كممارسات خفية ضاعت بينيما اليكية الجزائريػة، الجزائػر   3

 .182 :ص 2016
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 ىمية، الخصائص، الكظائؼألالمجتمع المدني: ا - 02 
 دكر المجتمع المدني: ىمية كأ –أكال 
 ىمية المجتمع المدني:أ -ا

        يحيػػػؿ مفيػػػـك المجتمػػػع المػػػدني ...عمػػػى حالػػػة اك تشػػػكيمة اجتماعيػػػة اقتصػػػادية كسياسػػػية كثقافيػػػة     
م مف صػنع البشػر انفسػيـ، مػف شػغميـ ك انتػاجيـ ، فشػغؿ البشػر كمػو صػناعة أك اخالقية اصطناعية 

الت كاصطناعيا، حالة مؤسسة عمى اإلدارة البشػرية التػي قكاميػا آلكاصطناع، بدءا بصناعة األدكات كا
  م مؤسسػػػة عمػػػى العقػػػؿ، كقائمػػػة عمػػػى التعاقػػػد كالتكافػػػؽ كالتكاثػػػؽ كالتعػػػاكف كاالعتمػػػاد المتبػػػادؿأالعقػػػؿ، 

نمػا إك تنطكم عمييما ... أككميا مف صكر العقؿ كالمعقكلية، بقدر ما تظير مف االختالؼ كالتعارض، 
المػػػكاطف الشػػػريؾ ك خػػػر ك لػػػى اآلإفػػػراد كػػػؿ مػػػنيـ محتػػػاج أنقص كاالحتيػػػاج المتبػػػادؿ بػػػيف قائمػػػة عمػػػى الػػػ

شػكاؿ االجتمػاع البشػرم التػي أساس. كجميػع ، ذلؾ ىك المبدأ كاألالمنازع، يعي ىذا االحتياجكالمنافس ك 
 مبػدأاالجتماع البشػرم ك  أساس. كجدير بالذكر اف النقص ىك مبداأل عرفيا التاريخ تنكيعات عمى المبدأ

ف منظمػػات المجتمػػع المػػدني تتجمػػى لنػػا فػػي أ...ك عميػػو  1االجتمػػاع المػػدني، كىػػك ضػػمانة النمػػك كالتقػػدـ
 :2ربعأحاالت 
 عندما تضعؼ الدكلة بسبب فشميا في الكفاء بكعكدىا. -1
 .ينفصؿ المجتمع حضاريا عف الدكلة عندما -2
 .المشاكؿتى عف سياسات التصحيح االقتصادم ك أعندما يت -3
 غراض يعيينيا.لجيات االجتماعية الفاعمة ك المييمنة جماعاتيا كمناصرييا ألعندما تحشد ا -4
لؼ فيمػا بينيػا لتشػكؿ المجتمػع أف عممية بناء المجتمع الناجح تمر مػف خػالؿ بنػاء مؤسسػات تتػإ"      

 نساف كالقضايا المتفرعة عنيػا ك المرتبطػة بيػا. فالسػمطة كالمسػؤكليةالمدني الذم ييتـ بقضايا حقكؽ اإل
ف أفكػػار فحسػػب بػػؿ ىػػي حاجػػات يجػػب أنيػػا ليسػػت إ، مفػػاىيـ بػػارزة تحػػدد مدنيػػة المجتمػػعكالعػػدؿ تمثػػؿ 

يتمسػػؾ بيػػا بقصػػد اسػػتعابيا كمػػف تػػـ بنػػاء منظكمػػة قػػيـ تنسػػجـ معيػػا تػػدفع باتجػػاه ممارسػػتيا كالمكاظبػػة 
كيػػػد أتدراكيػػػا مػػػف المشػػػاركة فػػػي المجتمػػػع المػػػدني تبػػػرز مػػػف خػػػالؿ ىميػػػة التػػػي يمكػػػف إف األإعمييػػػا .. 

عضكية الفرد في المجتمع، تمؾ العضكية التي بزيادتيػا تػزداد النشػاط ك الفعاليػة لمصػالح العػاـ ، االمػر 
الذم يعكس االنتماء كالعضكية ك االجتماعية، ك يرفع مف مستكل تحمؿ المسؤكلية تجاه االخريف حيث 

                                                           
 .52، ص: 2011، -د.مشؽ–، سكرية 1جاد الكريـ الجباعي: المجتمع المدني، ىكية االختالؼ، النايا، ط  1
 .18نيراتشاندىكؾ: أكىاـ المجتمع المدني، المرجع السابؽ، ص:   2
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ثػػؿ قبػػكؿ التعدديػػة، كقبػػكؿ سػػيجد ذلػػؾ مػػف االختالفػػات كالنزاعػػات التػػي يحػػؿ محميػػا تجسػػيد قػػيـ مدنيػػة م
لؼ مػػػف المؤسسػػػات السياسػػػية إف المجتمػػػع المػػػدني يتػػػأاالختالفػػػات كادارة االختالفػػػات كحػػػؿ النزاعػػػات. 

كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة التػػي تعمػػؿ فػػي ميػػاديف مختمفػػة بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف السػػمطة لتحقػػؽ 
المجتمػػع المػػدني يعنػػي كافػػة المؤسسػػات  ذا كػػافإ. 1"غػراض سياسػػية كنقابيػػة كمينيػػة كثقافيػػة كاجتماعيػػةأ

نػػػو يصػػػبح مػػػف الضػػػركرم العنايػػػة إكالتنظيمػػػات التػػػي تمعػػػب دكر الكسػػػيط بػػػيف الفػػػرد كالمجتمػػػع كالدكلػػػة ف
ك رابطػػػػات بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ أبجميػػػػع البنػػػػى الكسػػػػيطة: ىيئػػػػات، ىياكػػػػؿ، حركػػػػات، تنظيمػػػػات، جمعيػػػػات 

فػي مقػدمتيا تمػؾ التكافػؿ االجتمػاعي ك ضػامف ك حزاب السياسية كىيئػات الرعايػة التالتنظيمات الدينية كاأل
 قميميا.إك جيكيا أالتي يكتسي نشاطيا طابعا محميا 

حسػف القػكؿ ك لعمو مف األأك الجزئية رغـ محدكدية مجاليا، أكتبرز اىمية ىذه التنظيمات المحمية      
ف مػا يشػكؿ إا فػنيػا عػادة مػا تكػكف مكنػة بسػبب محدكديػة نطاقيػأبسبب ىػذه الصػفقة ذاتيػا كبػالرغـ مػف 

 :2سبابقكتيا لعدد مف األ
لػػػى صػػػغر حجميػػػا كمحدكديػػػة نطاقيػػػا فرصػػػة لمتعبيػػػر عػػػف ىمػػػكميـ يجػػػد فييػػػا األعضػػػاء بػػػالنظر إ -1

  .كانشغاالتيـ بطريقة صريحة ك مباشرة
ترسػيخ التضػامف بعيػدا باشرة تساعد عمى تقكية الركابط ك قامة عالقات ميسمح حجميا لألعضاء بإ -2

عػػػف مقاكمتيػػػا الظػػػاىرة ك التسػػػمط ، فضػػػال راطيػػػة المميػػػزة لمتنظيمػػػات الكبيػػػرةسػػػاليب البيركقعػػػف األ
  .فراد بحالة االغترابإلى شعكر األكليغاركي التي تؤدم األ

فػراد كاالقميػات فػي مكاجيػة النزعػة المتميػزة لألكما تكفر احسف كسيمة لمدفاع عف اليكايػات الفرديػة ك  -3
غالبػػا مػػا تكػػكف تسػػطيحية  ؛ماعيػػة فػػي ىكايػػات عامػػةحيػػث تػػذكب الفػػكارؽ الفرديػػة كالج ،الجماىيريػػة

 تنتفي فييا خصكصيات االفراد كالجماعات.
 
 
 

                                                           
نعماف عاطؼ سالـ عمرك كتيسير عبد الحميد أبك ساككر: دكر جامعة القدس المفتكحة في تنمية قيـ المجتمع   1

 أنظر المكقع:  .07، ص: 2010المدني في محافظة الخميؿ مف كجية نظر طمبتيا، 
https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1122/0 الساعة 05/06/2016، تاريخ االطالع ،

13:20 . 
 .06العياشي عنصر: ماىك المجتمع المدني؟ الجزائر أنمكذجا، المرجع السابؽ، ص:   2

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1122/0
https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1122/0
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 دكار المجتمع المدني: أ -ب
بصػػػكرة عامػػػة يعمػػػؿ المجتمػػػع المػػػدني عمػػػى التكسػػػط بػػػيف المػػػكاطنيف كمؤسسػػػات الدكلػػػة بيػػػدؼ تحقيػػػؽ 
مصػالح المػػكاطنيف كالػػدفاع عنيػػا كعمػػؿ المجتمػػع المػػدني قػد عػػرؼ تطػػكرا لتصػػير ليػػذه المؤسسػػات عػػدة 

 :1ىميا فيأكظائؼ تتمثؿ 
رة مكاقػؼ جماعيػة مػف : حيث يتـ مف خالؿ مؤسسات المجتمػع المػدني بمػك كظيفة تجميع المصالح -1

ضػػػػماف القضػػػػايا ك التحػػػػديات التػػػػي تكاجػػػػو اعضػػػػاءىا كتمكػػػػنيـ مػػػػف التحػػػػرؾ جماعيػػػػا لحػػػػؿ مشػػػػاكميـ ك 
 ساس ىذه المكاقؼ الجماعية.مصالحيـ عمى أ

: حيث يتـ مف خالؿ مؤسسات المجتمع المدني تعمػيـ جممػة مػف المبػادل كظيفة التربية عما القيـ -2
 ة مف بينيا التضامف كالمبادرة ك قبكؿ الرام المخالؼ.كالقيـ التي تجمع اعضاء المؤسس

لػى إبمعنى القدرة عمى تكفير الفرص لممارسة نشػاط يػؤدم  كظيفة تحسيف االكضاع االقتصادية : -3
                لتنمكيػػػػةزيػػػػادة الػػػػدخؿ مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المؤسسػػػػات نفسػػػػيا مثػػػػؿ المشػػػػركعات التػػػػي تنفػػػػدىا الجمعيػػػػات ا

 ك سياسػػاتأربػاب العمػؿ صػػالح المنتمػيف لممؤسسػة تجػػاه أك عبػػر الػدفاع عػف ميػة أك التعاكنيػات االنتاج
 ىي ميمة النقابات.الدكلة كخياراتيا االقتصادية ك 

مػػاـ باسػػتمرار كلكػػي إلػػى قيػػادات مؤىمػػة لمسػػير بػػو إلػػى األ: يحتػػاج المجتمػػع كظيفػػة بنػػاء القيػػادات-4
قيػػادات جديػػدة .. مػػف االجيػػاؿ المتتاليػػة كتكػػكيف نػػو فػػي حاجػػة دائمػػة إلعػػداد إيكاصػػؿ المجتمػػع تقدمػػو ف

القيادة الجديدة بيػذا المفيػكـ يبػدا داخػؿ مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي النقابػات كالجمعيػات كالمنظمػات 
 الشبابية كالنسائية.

مؤسسات المجتمع المدني المكاطنيف مف اكتشاؼ قدراتيـ مف خالؿ النشػاط الجمػاعي كتػكفر ليػـ تمكف 
القيػػادة مػػف خػػالؿ المسػػؤكليات المككمػػة الػػييـ كتطػػكر بالتػػالي قػػدراتيـ كىػػك مػػا يعبػػر عنػػو سػػبؿ ممارسػػة 

 Empowermentبالتمكيف 
تقـك بيا مؤسسػات المجتمػع المػدني ىـ الكظائؼ التي أمف  شاعة ثقافة مدينة ديمقراطيةإكظيفة  -5 
فػػي ضػػكء قػػيـ االحتػػراـ  ،دارة الخػػالؼ بكسػػائؿ سػػمميةإشػػاعة ثقافػػة مدنيػػة ترسػػى فػػي المجتمػػع كسػػائؿ إ

كالتسػػامح كالتعػػاكف كالصػػراع السػػممي مػػع االلتػػزاـ بالمحاسػػبة العامػػة كالشػػفافية كمػػا يترتػػب عمػػى ىػػذا كمػػو 
 كىذه القيـ في مجمميا قيـ ديمقراطية كمكاطنية. ،مف تأكيد المبادرة الذاتية كثقافة بناء المؤسسات

                                                           
حفيظة شقير كيسرل فراكس: الشباب كالمكاطنة الفعالة، دليؿ مرجعي، جمعيات حافمة المكاطنة كصندكؽ األمـ   1

 .56، ص: 2014المتحدة لمسكاف، تكنس، 
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مػدني ال يخمػك مػف ميػؿ ايػديكلكجي، كمػف غايػات إف مفيكـ المجتمػع ال"كفي ضكء ما تقدـ نقكؿ،       
عممية سياسية، "تكظيؼ سياسي " كأنو لـ يشكؿ في تطكره الحديث كال كاحدا كمنسجما، حتػى بػالمعنى 

ناتػػو الميبيرالػػي، فإنػػو كػػاف سػػاحة ..... تتنػػازع فييػػا االىػػكاء كالمصػػالح، كالميػػـ فػػي األمػػر لػػيس فقػػط تككي
ا ىك بالدرجة األكلى قػيـ سػمككية تنطػكم عمػى قبػكؿ االخػتالؼ، كحػؽ ، إنمسكاء كانت تقميدية أك حديثة

اآلخػػريف فػػي تكػػكيف منظمػػات أك مؤسسػػات تحقػػؽ مصػػالحيـ الماديػػة كالمعنكيػػة كتحمييػػا كتػػدافع عنيػػا 
سكد قيـ المجتمع المدني، كىػي م: ينبغي أف تأكااللتزاـ في إدارة الخالؼ بالكسائؿ السميمة المتحضرة، 

 .1"لتسامح كالتعاكف كالتكافؿ كالتنافس الشريؼ كالصراع السممي: االحتراـ كاقيـ
 ثانيا: خصائص المجتمع المدني:

 ىناؾ أربعة معايير يمكف خالليا تحدد مدل التطكر الذم بمغتو مؤسسة أك منظمة ما كىي:
 القدرة عؿ التكيؼ: -1

خالليػػا كىنػػاؾ يقصػػد بػػذلؾ قػػدرة المؤسسػػة عمػػى التكيػػؼ مػػع التطػػكرات فػػي البيئػػة التػػي تعمػػؿ مػػف 
. تظيػر عمميػات 2التكيػؼ الػكظيفي-التكيػؼ الجيمػي، ج-التكيؼ الزمنػي، ب-ثالثة أنكاع مف التكيؼ: أ

التكيػػؼ حيثمػػا أصػػبح الفػػرد أك الجماعػػة فػػي بيئػػة جديػػدة ال تػػؤدم نمػػاذج سػػمككيا كمعاييرىػػا القيميػػة إلػػى 
عيػػػة لتمػػػؾ البيئػػػة... كتتضػػػمف إشػػػباع احتياجاتػػػو أك إلػػػى مػػػنحيـ إمكانيػػػة المشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة االجتما

عمميات التكيؼ عناصر عديدة مثؿ: المعرفة، أم معرفة المكقؼ الجديد، دراسة النماذج كطرؽ السمكؾ 
الجديدة، تغيير االتجاه السيككلكجي: كذلؾ بمعنى استخداـ المحددات كالمكاقؼ التي تتالءـ مػع معػايير 

 .3التقييـ كنماذج السمكؾ السائدة في ىذه البيئة
 االستق،ؿ: -2

بمعنػػى أال تكػػكف المؤسسػػة خاضػػعة لغيرىػػا مػػف المؤسسػػات أك الجماعػػات أك األفػػراد أك تابعػػة ليػػا 
... يفترض أف تتمتع مؤسسات المجتمػع المػدني باسػتقاللية إزاء الدكلػة فػي 4بحيث يسيؿ السيطرة عمييا

مع عمى تنظيـ نشاطاتيـ بعيدا النكاحي المالية، كاإلدارية، كالتنظيمية، فيي تجسد معنى قدرة أفراد المجت

                                                           
، 2أحمػػػػػػد شػػػػػػكر الصػػػػػػبيحي: مسػػػػػػتقبؿ المجتمػػػػػػع المػػػػػػدني فػػػػػػي الػػػػػػكطف العربػػػػػػي، مركػػػػػػز دراسػػػػػػات الكحػػػػػػدة العربيػػػػػػة،ط 1

 .31 :، ص2008بيركت،
، كالمجتمع ICSPمنظمة ىاريكار غير الحككمية: دكر منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية، بدعـ مف   2

 .13 :، ص2007دىكؾ، آذار، -المدني العراقي، مطبعة زانا
 .242 :، ص2007جماؿ مجدم حسنيف: سكسيكلكجيا المجتمع، دار المعرفة،   3
 .13 :نفسو، صمنظمة ىاريكار غير الحككمية: مرجع   4
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عػػف تػػدخؿ الدكلػػة، بمعنػػى: أف لممجتمػػع المػػدني ديناميػػة كاتجػػاه فعػػؿ كحركػػة كأداء ينحػػك منحػػى ينطػػكم 
عمى قدر مػف االسػتقاللية عػف الدكلػة، فػاألفراد يتمتعػكف بػذاتيتيـ الخاصػة فػي إطػار مؤسسػات المجتمػع 

ايير إنجازيػة حديثػة كمسػتكل التعمػيـ كاالختصػاص المدني، كانضماميـ ليا يتـ كفقا إلرادتيـ، كطبقا لمع
أك المينػػػػة، غيػػػػر أف ىػػػػذا ال يمنػػػػع قيػػػػاـ تعػػػػاكف كتفاعػػػػؿ كجػػػػكد عضػػػػك يمثػػػػؿ الحككمػػػػة فػػػػي إدارة ىػػػػذه 

 .1المؤسسات، بيد أف عالقتيا بالدكلة ال ينبغي أف تؤثر في التزاميا بأىدافيا
 التعقد: -3
المؤسسة، بمعنى: تعػدد ىيئاتيػا التنظيميػة مػف يقصد بذلؾ تعدد المستكيات الرأسية، األفقية داخؿ "

ناحية، ككجكد مستكيات تراتبية داخميا كانتشارىا الجغرافي عمى أكسع نطاؽ ممكف داخؿ المجتمع الذم 
 تمارس نشاطيا مف خاللو مف الناحية األخرل.

 التجانس: -4
د بمعنػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد صػػػػراعات داخػػػػؿ المؤسسػػػػة تػػػػؤثر فػػػػي ممارسػػػػتيا لنشػػػػاطيا ككممػػػػا كػػػػاف مػػػػر 

االنقسػامات بػيف األجنحػػة كالقيػادات داخػػؿ المؤسسػة إلػػى أسػباب عقائديػػة تتعمػؽ بنشػػاط المؤسسػة ككممػػا 
كانػت طريقػة: حػؿ الصػراع سػممية، كػػاف ىػذا دليػؿ عمػى تطػكر المؤسسػػة، كعمػى العكػس كممػا كػاف مػػرد 
االنقسػػػامات إلػػػى أسػػػباب شخصػػػية، ككانػػػت طريقػػػة حػػػؿ الصػػػراع عنيفػػػة كػػػاف ىػػػذا دلػػػيال عمػػػى تخمػػػؼ 

لمؤسسػػة، كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المجتمػػع المػػدني ىػػك مجتمػػع مسػػتقؿ إلػػى حػػد بعيػػد عػػف ا
 إشػػػراؼ الدكلػػػة المباشػػػر، فيػػػك يتميػػػز باالسػػػتقاللية كالتنظػػػيـ التمقػػػائي، كركح المبػػػادرة الفرديػػػة كالجماعيػػػة

 الضػػػعيفةكالعمػػؿ التطػػكعي، كالحماسػػػة مػػف أجػػؿ خدمػػػة المصػػمحة العامػػػة، كالػػدفاع عػػف حقػػػكؽ الفئػػات 
كيخطػػئ الػػبعض حػػيف يػػذىب إلػػى أف المجتمػػع المػػدني ىػػك مجتمػػع الفرادنيػػة، بػػؿ بػػالعكس إنػػو مجتمػػع 
التضامف عبر شبكة كاسعة مف التنظيـ الميني كالجمعيػاتي، كىػك مجتمػع التسػامح، كالحػكار كاالعتػراؼ 

ية أك عمكديػة مثػؿ باآلخر، كاحتػراـ الػرأم المخػالؼ، كالعالقػات فػي المجتمػع المػدني أفقيػة، كليسػت رأسػ
... كىنػػاؾ 2"العالقػة بػػيف األجيػػر كالمػػؤجر، أك بػػيف السػػمطة كالمػكاطف، أك بػػيف الكينػػكت الػػديني كاألتبػػاع

 :3اتفاؽ بيف الميتميف بالمجتمع المدني عمى أنو يتسـ بالخصائص اآلتية
                                                           

مركز -دراسة في اإلصالح كالتحديث في العالـ العربي-ثامر كامؿ محمد: المجتمع المدني كالتنمية السياسية  1
 .41 :، ص2010، أبك ظبي، 1اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، ط 

 .14-13 :منظمة ىاريكار غير الحككمية: مرجع سابؽ، ص  2
لكمالي: دكر مؤسسات المجتمع المدني في دعـ المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمعات يحي بف محمد بف أحمد ا  3

دراسة ميدانية في محافظة مسقط، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في عمـ االجتماع -المحمية بسمطنة عماف
العميا، قسـ عمـ االجتماع، جامعة  إشراؼ: أ. د. عبد الكىاب، جكدة الحايس، د. إيماف الشحات، كمية اآلداب الدراسات

 .73 :، ص2017عيف شمس، 
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بمعنى أف تكػكف ىنػاؾ حػدكد فاصػمة لتػدخؿ السػمطة فػي المجتمػع تحترميػا الدكلػة كتمتػـز  االستق،ؿ: -1
 بيا.

فمف يككف لممجتمع المدني كجكد دكف تمتع أفراده بحرية االختيار كالتعبير عف اإلرادة الحرة  الحرية: -2
 لتحقيؽ غاية معينة كالدفاع عف قضية معينة تيمو.

قانكنيػػة المنظمػػة لعمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني باالتفػػاؽ بمعنػػى كضػػع الشػػركط ال التراضػػي العػػاـ: -3
 كالتراضي بيف مختمؼ التيارات في المجتمع.

القائـ مف قبؿ أفراد المجتمع المدني، فقكة المجتمع المدني تستمـز كجػكد قػكة  احتراـ النظاـ كالقانكف: -4
 الدكلة التي تحكميا سمطة ديمقراطية.

حيػث إذا مػا أراد المجتمػع المػدني إحػداث تغييػر فعميػو أف يمتػـز  :التغيير كالتنافس بالكسائؿ السػميمة -5
بالكسػػػائؿ كالقكاعػػػد السػػػميمة فػػػي ممارسػػػة نشػػػاطو، بػػػدءا بػػػالتعبير عػػػف الػػػرأم مػػػركرا بالمطالبػػػة بػػػالتغيير 

 كانتياء باالشتراؾ الفعمي في أحداثو.
راـ االختالفػات كمعالجتيػا لتحقيؽ التماسػؾ كالتػرابط بػيف المجتمػع، كاحتػ الشعكر باالنتماء كالمكاطنة: -6

 بالكسائؿ المشركعة.
بحيػػث يحتػػـر حػػؽ الغيػػر فػػي التعبيػػر عػػف كجيػػة نظػػر، كعػػدـ االنقسػػاـ كالصػػراع مػػف أجػػؿ  التسػػامح: -7

 تحقيؽ مصمحة شخصية ألعضاء ىذه المنظمات.
 ( يبرز خصائص كصفات المجتمع المدني:06الشكؿ رقـ ) 

 

 .73 :، صذكره معطيات مرجع سبؽإعداد شخصي باالعتماد عمى المصدر: 
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 ثالثا: كظائؼ كأىداؼ المجتمع المدني: 
فمؤسسػات المجتمػع المػدني كسػيمة لمرقابػة عمػى سػمطة  تحقيؽ النظاـ كاالنضباط في المجتمػع:-1 

الحككمػػة كضػػبط أدائيػػا، كضػػبط سػػمكؾ األفػػراد كالجماعػػات تجػػاه بعضػػيـ الػػبعض، كمػػا أف لمؤسسػػات 
المجتمػػع المػػدني دكر فػػي تحقيػػؽ االنضػػباط فػػي المجتمػػع، فكػػؿ منظمػػة أك جمعيػػة تضػػع مجمكعػػة مػػف 

الفػرد نتيجػة النضػمامو إلػى عضػكيتيا، كيعتبػر  القكاعد بخصكص الحقػكؽ كالكاجبػات التػي تترتػب عمػى
 التزاـ األعضاء بيذه القكاعد شرطا لقبكليـ داخؿ المنظمة كاستمرارىـ فييا.

فمؤسسات المجتمع المدني تكفر قناة لممشاركة االختيارية في المجاؿ العاـ  تحقيؽ الديمقراطية:-2 
اة لممبادرة الفردية المعبرة عػف اإلرادة الحػرة كفي المجاؿ السياسي، كما تعد مؤسسات المجتمع المدني أد

كالمشػػاركة اإليجابيػػة النابعػػة مػػف التطػػكع، كلػػيس التعبئػػة اإلجباريػػة التػػي تفرضػػيا الدكلػػة عمػػى المجتمػػع 
لمتظاىر بالتمتع بالجماىيرية كالتأييد الشعبي، كما أف لمؤسسات المجتمػع المػدني دكر فػي إشػاعة ثقافػة 

مػػع مػػف خػالؿ قػػيـ العمػػؿ التطػكعي كالجمػػاعي كقبػػكؿ االخػتالؼ كالتنػػكع بػػيف مدنيػة ديمقراطيػػة فػي المجت
دارة الخػػالؼ بكسػائؿ سػػميمة فػػي ضػكء االحتػػراـ كالتنػػافس كالصػراع السػػممي مػػع االلتػػزاـ  الػذات كاآلخػػر كا 

فػراز القػادة بمػا  نعكس آثػاره اإليجابيػة تػكالشفافية، كما أف مؤسسات المجتمع المدني قادرة عمػى تأىيػؿ كا 
، إف الديمقراطيػػة ىػػي اإلطػػار الفكػػرم كالمؤسسػػي كاإلجرائػػي الضػػامف لتحقيػػؽ المشػػاركة 1المجتمػػع عمػػى

السياسية كتفعيميا كقدرتيا عمى تأدية ميماتيا كتحقيؽ أىدافيا، مثمما أف المشاركة السياسية ىي الشػرط 
ا، فالديمقراطيػػػػة األساسػػػي لتطبيػػػػؽ الديمقراطيػػػة كتفعيميػػػػا كقػػػدرتيا عمػػػػى تأديػػػة ميماتيػػػػا كتحقيػػػؽ أىػػػػدافي

بكصػػػفيا نظامػػػا سياسػػػيا كاجتماعيػػػا، مثميػػػا مثػػػؿ المشػػػاركة السياسػػػية مػػػف حيػػػث أنيػػػا تسػػػتيدؼ "تكسػػػيع 
المسػػاحة التػػي يسػػتطيع أعضػػاء مجتمػػع مػػا حكػػـ أنفسػػيـ مػػف خاللػػو كفػػي إطػػاره عػػف طريػػؽ المشػػاركة 

كة السياسػػية ىػػي بصػػكرة تامػػة كحػػرة فػػي تنظػػيـ حيػػاتيـ االجتماعيػػة"، كىػػك مػػا يسػػمح بػػالقكؿ إف المشػػار 
جكىر الديمقراطية كركحيا المتجسدة في "الػدكر الػذم يقػكـ بػو النػاس الختيػار نمػكذج الدكلػة التػي تحػدد 

، إف أىػػػـ ميػػػزة مػػػف ميػػػزات 2الحقػػػكؽ كالكاجبػػػات لكػػػؿ المػػػكاطنيف طبقػػػا لمتشػػػريعات كالقػػػكانيف كالدسػػػتكر"
النظػػرة إليػػو، كاحتػػراـ كرامتػػو كذاتػػو،  الديمقراطيػػة، أنيػػا تعطػػي األىميػػة الالزمػػة لمفػػرد، كيكػػكف ذلػػؾ عبػػر

كتشجيع مكاىبو كطاقاتو، كبالتالي تعطي األكلكية لحؽ اإلنساف أكثر مف حؽ التممؾ كىػذا بػدكره يجعػؿ 
لمفرد كينكنتو الخاصة بو التي تميزه عف سائر األفراد اآلخػريف، كالديمقراطيػة ال تنظػر إلػى الفػرد كتقيمػو 

  تػػو، بػػؿ تؤكػػد عمػػى الحقػػكؽ المتسػػاكية لألفػػراد فػػي العػػيش، كالحريػػةعمػػى أسػػاس جنسػػو، أك دينػػو، أك ثرك 

                                                           
خالػػد مكسػػى الزعبػػي، كمػػاؿ أحمػػد المشػػرقي كآخػػركف: دليػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني األردنػػي لتطػػكير السياسػػات   1

 .166-165 :ص المرجع السابؽ، الحككمية،
 2009لبناف، -، بيركت1ة لمدراسات، ط عمي عباس مراد: المجتمع المدني كالديمقراطية، مجد المؤسسة الجامعي  2
 .38 :ص
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كالسعي نحك السعادة، كما أنيا تنادم بالمساكاة أماـ القانكف كتطالب بإيجاد مستكل معقكؿ كمقبكؿ مػف 
المعيشػػػة، ىػػػذه التأكيػػػدات عمػػػى حقػػػكؽ الفػػػرد يقابميػػػا كاجبػػػات تطمػػػب منػػػو أقميػػػا أف يمػػػارس الفػػػرد حريتػػػو 

، كىكذا تعتبر الديمقراطية، إف أكبر خطر يمكف أف تكاجيو ىك انعػداـ المسػؤكلية، ليػذا بمسؤكلية ككعي
فقػػػد حرصػػػت عمػػػى حمايػػػة األفػػػراد مػػػف تسػػػمط بعضػػػيـ عنػػػدما يككنػػػكف فػػػي مركػػػز السػػػمطة، كىػػػذا يعنػػػي 
حمػػايتيـ مػػف التسػػمط بكاسػػطة ضػػماف الحريػػات المدنيػػة عبػػر القبػػكؿ اآلتػػي: "أف الفػػرد بػػرمء حتػػى تثبػػت 

كمػػا أف الديمقراطيػػة تؤكػػد عمػػى قيمػػة تقػػدير الدقػػة كاألمانػػة، كالتأكيػػد عمػػى أف المعرفػػة المزيفػػة  إدانتػػو"،
تعطػػػؿ عقػػػكؿ النػػػاس، كتقػػػكدىـ إلػػػى الطريػػػؽ الضػػػاؿ، كتػػػؤذم الكجػػػكد اإلنسػػػاني، كىنػػػاؾ أمػػػر ال تغفمػػػو 

خيرا اإليماف الديمقراطية ىك اإليماف بمبدأ األكثرية، مف أجؿ الكصكؿ إلى قرارات مع ضماف األقمية، كأ
، فعميػو تطػكير كتعزيػز النظػاـ الػديمقراطي تشػكؿ عنصػرا جكىريػا فػي عمميػة 1بحرية التغييػر االجتمػاعي

 :2التنمية كتتمثؿ أىمية الديمقراطية في ثالث فضائؿ متمايزة
 .في طبيعتيا الجكىرية 
 .في إسياماتيا األدائية 
 .في دكرىا البنائي في ابتكار قيـ كمعايير 
كىػػذه الكظيفػػة تعكػػس قػػدرة المجتمػػع المػػدني عمػػى اإلسػػياـ فػػي  الجتماعيػػة كالسياسػػية:(التنشػػئة ا3 

عممية بناء المجتمع أك إعادة بنائو مف جديد، مف خالؿ غرسو لمجمكعة مف القػيـ كالمبػادئ فػي نفػكس 
األفػػراد مػػف أعضػػاء مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، كعمػػى رأسػػيا قػػيـ الػػكالء كاالنتمػػاء كالتعػػاكف كالتضػػامف 

السػػتعداد لتحمػػؿ المسػػؤكلية، كالمبػػادرة بالعمػػؿ اإليجػػابي، كاالىتمػػاـ كالػػتحمس لمشػػؤكف العامػػة لممجتمػػع كا
ككػػؿ، كالشػػؾ أف ىػػذه العمميػػة التعميميػػة كالتدريسػػية تسػػتغرؽ كقتػػا طػػكيال حتػػى تػػتمكف مػػف غػػرس ثقافػػة 

ة المشػػاركة فػػي ديمقراطيػػة تقػػـك عمػػى مبػػادئ التسػػامح كالتعػػايش السػػممي بػػيف المختمفػػيف كالػػكعي بأىميػػ
تحقيػػؽ التقػػدـ كتنميػػة المجتمػػع، فضػػال عػػف الشػػعكر بالثقػػة فػػي الػػنفس كاالسػػتعداد لتقبػػؿ الحمػػكؿ الكسػػط 

، كقػػػد صػػػدقت السػػػيدة: رجػػػاء أبػػػك غزالػػػة 3كالتضػػػامف كالتعػػػاكف مػػػع اآلخػػػريف لتحقيػػػؽ الغايػػػات المشػػػتركة
تفكيرنػا السػائد يسػير نحكىػا عمػى بقكليا: "كفي اعتقادم أننا لػك كنػا نمػارس الديمقراطيػة الحقػة كلػك كػاف 

أساس المشاركة األفقية بدؿ المشاركة اليرمية القائمة عمى منطؽ السائد كالمسدكد، لكجدنا في التعدديػة 

                                                           
بيركت ،2تكما جكرج خكرم: الدراسات االجتماعية المتجددة كطرؽ تدريسيا، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، ط   1

 .82 :ص 1988
أحمد حمكاني: التربية العربية كالديمقراطية، الممتقى الدكلي الثاني المنظـ بالتعاكف مع قسمي عمـ النفس كعمـ   2

االجتماع حكؿ: العكلمة كالنظاـ التربكم في الجزائرم كباقي الدكؿ العربية، مخبر: المسألة التربكية في ظؿ التحديات 
  (2005)العدد األكؿ: ديسمبر  -بسكرة-جتماعية، جامعة محمد خيضرالراىنة، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاال

 .25 :ص
 .166-165 :خالد مكسى الزعبي، كماؿ أحمد المشرقي كآخركف: مرجع سابؽ، ص  3
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إثػػراء، لكننػػا اآلف نعػػيش أزمػػة فكريػػة حضػػارية، كالحركػػة النسػػائية بانقسػػاماتيا تشػػير إلػػى ىػػذا الخمػػؿ، لػػذا 
كلعؿ مفتاح القضية يبدأ باحترامنا لعقؿ "، 1ا فمسفة محددة"كجب تكحيدىا ضمف أىداؼ كثكابت تتضمني

ألنػو   اإلنساف الذم خمؽ حرا كسػيبقى حػرا ميمػا بمغػت محػاكالت الػبعض فػي قيػره كتحجيمػو أك تدجينػو
ببساطة كما أراده الخالؽ ال يقبؿ السقكؼ كغير قابؿ لمتحجيـ خاصة إذا عممنا أف ما يستعممو اإلنسػاف 

منيػا ىػي الحقيقػة التػي يجػب أف يعرفيػا الجميػػع كأف  10%نياتػو العقميػة ال يتجػاكز لغايػة اآلف مػف إمكا
يتعامؿ معيا دكف مكاربة كىي أساس انطالقنا نحك التقػدـ فػي مختمػؼ صػنكؼ العمػـ كالمعرفػة كالتحميػؽ 
فػػػي سػػػماء الحريػػػة الكفيمػػػة كحػػػدىا بتػػػكفير فػػػرص اإلبػػػداع كالتفػػػكؽ كالتقػػػدـ المسػػػتمر نحػػػك مسػػػتقبؿ األمػػػة 

 ."2تقرار أبنائيا كرفاىيتيـكاس
 رابعا: كسائؿ تدعيـ المجتمع المدني:

مػػف أجػػؿ بنػػاء بنيػػة تحتيػػة قكيػػة لػػدعـ المجتمػػع المػػدني يمكػػف لمحككمػػة إنشػػاء كحػػدات أك مكاتػػب أك  
مديريات مستقمة تساعد أيضا في مأسسة التعاكف بيف منظمات المجتمع المدني كالحككمة )تسمى عادة 

كيمكف أف تشرؾ ىذه المديريات في إنشاء صندكؽ أك مؤسسة كطنية إال أنو يمكنيػا "مكاتب االرتباط"( 
أبضا تكسيع أنشطتيا لتشمؿ إعداد االستراتيجيات كالمبادرات التػي تػؤثر عمػى القطػاع ككػؿ، كمػا يمكػف 
لمحككمػػػػات أيضػػػػا كتابػػػػة كقػػػػائؽ سياسػػػػية مثػػػػؿ: بػػػػرامج لمتعػػػػاكف أك اسػػػػتراتيجيات ىادفػػػػة تحػػػػدد المبػػػػادئ 

ية لمشراكة الجيدة بيف الدكلػة كمنظمػات المجتمػع المػدني كتشػتمؿ عمػى التزامػات تتعمػؽ بالتمكيػؿ األساس
كالمجػر مػف قبػؿ الحككمػة كفػي  *الحككمي كقد تـ إعداد كثائؽ السياسػة ىػذه مػثال فػي: المممكػة المتحػدة

ذه االسػتراتيجية مف قبؿ مجمس النكاب كفي السكيد مف قبؿ كزارة التعاكف الدكلي ككجزء مف ىػ *أستكنيا"
يمكػػػف أف تسػػػتثمر الحككمػػػة فػػػي بنػػػاء قػػػدرات منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني مػػػثال مػػػف خػػػالؿ دعػػػـ كتقػػػديـ 
التدريب ليا في إدارة التنظيمية أك التكاصؿ أك مف خالؿ دعـ إنشاء الشػبكات كتبػادؿ المعػارؼ أك بنػاء 

تبػػر اآلليػػات لمشػػاركة منظمػػات التخالفػػات لػػدعـ المصػػالح المشػػتركة لمقطػػاع... فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ تع

                                                           
رجاء أبك غزالة: مشاركتيا في كقائع الندكة التي نظميا مركز األردف الجديد لمدراسات حكؿ: "المرأة األردنية كالعمؿ  1

 .31:، ص1996بالتعاكف مع المركز الثقافي كالممكي، دار سندباد، عماف، األردف،  05/07/1993السياسي" في: 
كرشات عمؿ، النقابات المينية كتحديات التحكؿ الديمقراطي في  زياد المطارنة: الحريات العامة كالمجتمع المدني، 2

 .234، ص 2000األردف، مركز األردف الجديد لمدراسات، دار سندباد، عماف، األردف، 
*
 http://www.thecompact.org.uk :المكقع في المممكة المتحدة تسمى الكثيقة "االتفاؽ" أنظر 

*
:     المكقع كير المجتمع المدني االستكني( أنظر" ك)مفيـك تطEKAKكفي استكنيا تسمى " 

hrrp://www.ngo.ee/1030  
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المجتمػػػع المػػػدني فػػػي آليػػػات صػػػنع القػػػرار فػػػي الحككمػػػة كمجمػػػس النػػػكاب جػػػزء ىػػػاـ مػػػف البنيػػػة التحتيػػػة 
 :1لممجتمع المدني كتشمؿ ىذه اآلليات ما يمي

 .مجالس استشارية تكمؼ لمعمؿ مع الكزارات المعنية 
 لمجتمػػػع المػػػدني الػػػذم يمثػػػؿ ىيئػػػات استشػػػارية خاصػػػة بقضػػػايا معينػػػة )مػػػثال مجمػػػس مػػػف منظمػػػات ا

 السجناء الذيف ليـ الحؽ بأف تتـ استشارتيـ فيما يتعمؽ بجميع التشريعات التي تؤثر عمييـ(.
 .جمسات االستماع العاـ كطرؽ التشاكر األخرل 
  كسػػائؿ لضػػماف الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات بمػػا فػػي ذلػػؾ اآلليػػات عبػػر األنترنػػت مثػػؿ: نشػػر مسػػكدات

 الكزارة اإللكتركني.القكانيف عمى مكقع 
... كلػػذلؾ فػػإف إنشػػاء الصػػناديؽ أك المؤسسػػات ىػػك لػػذلؾ جػػزء كاحػػد فقػػط مػػف آليػػات متكاممػػة لػػدعـ  

المجتمع المدني كىك يكفر مصدر ىاـ لتمكيؿ منظمات المجتمع المدني كالتي تعتمد أيضا عمػى دخميػا 
مػانحيف، يحقػؽ التمكيػؿ الحكػكمي الخاص كاألنشطة الخيرية مف الشركات كاألفراد ككذلؾ التمكيؿ مػف ال

بشكؿ أكبر اليدؼ المنشكد منو كتقكية المجتمع المػدني عنػدما يػتـ تكميمػو عمػى المػدل الطكيػؿ بكسػائؿ 
أخػػرل لػػدعـ كالشػػراكة مػػع منظمػػات المجتمػػع المػػدني، كقػػد تنػػاكؿ بالدراسػػة المعنكنػػة بػػػ: المجتمػػع المػػدني 

اسـ سالطنية كأسماء بػف تركػي بعػض اآلليػات لتفعيػؿ كبديؿ سياسي لنشر قيـ المكاطنة في المجتمع بمق
 :2دكر المجتمع المدني في نشر قيـ المكاطنة فيما يمي

 فتح مجاؿ لحكار اجتماعي فعاؿ. -1
 متابعة الحكار االجتماعي القائـ حكؿ قضايا التنمية البشرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. -2
يػػػالء اىتمػػػاـ خػػػاص تكسػػػيع نطػػػاؽ مشػػػاركة الفػػػاعميف االجتمػػػاعييف  -3 كاالقتصػػػادييف كاإلعالميػػػيف، كا 

 لمشاركة قطاعي الشباب كالمرأة.
إصػػػدار تقريػػػر سػػػنكم حػػػكؿ حريػػػة المجتمػػػع المػػػدني يقػػػكـ برصػػػد أنشػػػطتو، كتطػػػكره، كسػػػبؿ تػػػذليؿ  -4

  العقبػػػات التػػػي تكاجيػػػو، كيكشػػػؼ عػػػف احتياجاتػػػو فػػػي التػػػدريب، كالػػػدعـ المػػػالي كاإلعالمػػػي كغيرىػػػا
 لتمبية ىذه االحتياجات.كيطرح السبؿ المتاحة 

                                                           
 .2 :مرجع نفسو، ص  1
، منشكرات مخبر بمقاسـ سالطنية، أسماء بف تركي: المجتمع المدني كبديؿ سياسي لنشر قيـ المكاطنة في المجتمع  2

 .173ص: التغير االجتماعي كالعالقات العامة في الجزائر، المرجع السابؽ، 
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التنسيؽ مع كسائؿ اإلعالـ بقطاعاتيا المختمفة لحفز اىتماميا بمؤسسػات المجتمػع المػدني، كنشػر  -5
ثػػػارة اىتمػػػاـ الػػػرأم العػػػاـ بشػػػأف  الثقافػػػة المدنيػػػة كعػػػرض التجػػػارب الناجحػػػة بشػػػكؿ دكرم منػػػتظـ، كا 

س االىتمػػػاـ المباشػػػر قضػػػايا مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني كدكرىػػػا فػػػي النيػػػكض بالقضػػػايا التػػػي تمػػػ
 لممكاطنيف.

كضع آليات لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني في إطار أنشطتيا كتفاعميا مػع الشػباب عمػى كجػو  -6
 الخصكص.

العمػػؿ عمػػى تطػػكير كتعزيػػز مػػادة التربيػػة المدنيػػة، كأفضػػؿ تسػػميتيا بالتربيػػة المكاطنيػػة فػػي منػػاىج  -7
 التعميـ العاـ.

عمػى ترجمػة أميػات الكتػب المتعمقػة بفمسػفة –ميػات الحقػكؽ مثػؿ ك-التعاكف مػع المؤسسػات المعنيػة -8
 الحقكؽ المنشكرة بالغرب.

 ، األنكاع ك الكظائؼ ك أدكارىا في نشر ثقافة المكاطنةمؤسسات المجتمع المدني -4
 :*أكال: أنكاع مؤسسات المجتمع المدني

المنتظمة  يدخؿ في دائرة مؤسسات المجتمع المدني أم كياف مجتمعي منظـ يقكـ عمى العضكية
تبعا لمغرض العاـ أك المينة أك العمؿ التطكعي، كال تستند فيو العضكية عمى عكامؿ الكراثة كركابط 
الدـ كالكالءات األكلية مثؿ األسرة كالعشيرة كالطائفة كالقبيمة، كبالتالي فإف أىـ مككنات المجتمع المدني 

ماعية الجمعيات األىمية، نكادم أعضاء ىيئة ىي النقابات المينية، النقابات العمالية، الحركات االجت
تدريس الجامعات، النكادم الرياضية كاالجتماعية مراكز الشباب، االتحادات الطالبية، كالغرؼ 
التجارية، الصناعية، كجمعيات رجاؿ األعماؿ  المنظمات غير الحككمية الدفاعية كالتنمكية مثؿ مراكز 

ة كغيرىا، الصحافة الحرة كأجيزة اإلعالـ كالنشر غير التابعة حقكؽ اإلنساف كالمرأة كالتنمية كالبيئ
لمدكلة، كيكر اختالؼ بيف الميتميف القائميف عمى العمؿ المدني كالعاـ حكؿ اعتبار األحزاب السياسية 

 ، كنختص بالذكر ما يمي:1مف مككنات المجتمع المدني مف عدمو
عة مف األفراد تجمعيـ فكرة مشتركة يعرؼ الحزب السياسي بأنو مجمك  األحزاب السياسية:-1

، كقد تعددت القرينات لمعنى الحزب 2كيتكلكف عمميـ بيدؼ الكصكؿ لمسمطة أك المشاركة فييا
أف اصطالح الحزب  Maxweberالسياسي بيف عمماء السياسة كاالجتماع، حيث يرل ماكس كيبر 

                                                           
*
 .173 :: عناصر الشراكة المجتمعية، صالثالثلالستزادة أنظر: الفصؿ   

عبد الكىاب راغب الراعي: دكر منظمات المجتمع المدني في الرقابة عمى أداء الجياز اإلدارم بالدكلة، دراسة  1
 .46 :، ص2015 -القاىرة-أطركحات الدكتكراه-المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية-تطبيقية

 .183 :، ص2009اف، اليازكرم، األردف، عمي عبد الرزاؽ الزبيدم، حساف محمد شفيؽ: حقكؽ اإلنس  2
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ف االنتماء الحر، كاليدؼ ىك يستخدـ لمداللة عمى "عالقات اجتماعية تنظيمية، تقـك عمى أساس م
إعطاء رؤساء الحزب سمطة داخؿ الجماعة التنظيمية مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف أك الحصكؿ عمى 

، كيرل بكمبير أيضا أف ىناؾ ثالثة أبعاد تحميمية لتصنيؼ المنطبقة عمى 1مزايا عادية لألعضاء
 :2األحزاب السياسية كىي

بؤرىا، كتتعامؿ مع النخبة النشطة لألحزاب كمع إف مفاىيـ األحزاب تختمؼ في اتساع  -1
 جماىيرىا األكسع.

 تختمؼ أىداؼ األحزاب السياسية كتتراكح بيف الجماعية كاالئتالفية. -2
تختمؼ مفاىيـ األحزاب عند التطرؽ إلى أشكاليا، فيمكف أف تككف كأداة ألىداؼ أخرل أك  -3

 ككسيمة معبرة عف عكاطؼ مؤثرة.
األبعاد الثالثة، ثمانية مفاىيـ لألحزاب السياسية كما ىك مبيف في ىذا كينتج عف ارتباط ىذه 

 الجدكؿ:
 ثمانية مفاىيـ لألحزاب السياسيةال( : يكضح ارتباط األبعاد الث،ثة 05جدكؿ رقـ )
مفيـك األحزاب 
حسب اتساع 

 بؤرتيا

 شكؿ األىداؼ االئتالفية شكؿ األىداؼ الجماعية

 معبرة أدائية معبرة أدائية

 جياز مدني تنظيـ بيركقراطي تجمع أيديكلكجي حزب حاكـ تركيز النخبة
فريؽ عقالني يسعى  حركة اجتماعية حزب مؤيد لقضية تركيز جماىيرم

 لتكلي المناصب
 زمرة شخصية

 .37 :المصدر: صباح صبحي حيدر: مرجع نفسو، ص
العمؿ السياسي حتى لك كاف جماعيا منظما ال يختزؿ بال دكلة، كلكف األحزاب كما كرد عند  فإ

ماكس فيبر مثال، تتميز بالتنافس عمى السمطة كاقتساـ قكة الدكلة كمكاردىا... كقد جاءت بعض 
ة التشريعات في التعريؼ لكي يككف باإلمكاف شمؿ التجارب السياسية فير تمؾ في الدكؿ الميبيرالي

                                                           
عمرك الشكبكي: الديمقراطية في األحزاب المصرية بيف البناء الداخمي كالبيئة المحيطة، مركز دراسات الكحدة العربية  1

بكحنية قكم كآخركف: مفيـك األحزاب الديمقراطية، ككاقع األحزاب في البمداف العربية، مشركع دراسات الديمقراطية في 
 .97 :، 2012-2011، بيركت، 2، ط1البمداف العربية ط

-سياسية-صباح صبحي حيدر: إصالح األحزاب السياسية دكر قادة األحزاب في األنظمة الديمقراطية، دراسة تحميمية 2
 .37 :دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر، اإلمارات، ص
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 Essentiallyالغربية، إذا مفيـك الحزب ىك مفيـك سجالي مختمؼ عميو، أك "مفيـك سجالي أساسي" )
contested concept( كما يسميو غالي )W. Gallie)1 تؤدم األحزاب دكرا جكىريا في عممية ،

بيتيا، كجعؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية كالقكؿ الديمقراطي الذم يميو، كبناء المؤسسات الديمقراطية كتث
الديمقراطية عممية مستدامة تتطكر مع الزمف استجابة لمحاجات اإلنسانية المتنامية، كمع أنو يمكف 
  القكؿ إف "ال أحزاب بدكف ديمقراطية"، حيث إف األحزاب قد تكجد في األنظمة السياسية االستبدادية

تضيفيا األحزاب ال يمكف أف تتحقؽ كفي األنظمة الديمقراطية عمى السكاء، لكف القيمة السياسية التي 
، كعمى الرغـ مف كجكد طريقتيف في دراسة األحزاب: األكلى تعتمد عمى 2إال في ظؿ نظاـ ديمقراطي

ما جاء في الكثائؽ الحككمية كالرسمية كالدساتير كلكائح الحزب كنظامو األساسي ككثائقو الرسمية 
الرسمية، مثؿ المعايير الثقافية، كمدل قبكؿ أشكاؿ معينة كمنشكراتو، كالثانية تعتمد عمى القكاعد غير 

مف السمكؾ كالقيـ الثقافية، كاتجاىات األنشطة التي قد تخمؽ تكقعات بشأف طريقة العمؿ داخؿ الحزب، 
كبالرغـ مف أىمية الطريقة األخيرة كصعكبتيا، ألنيا غالبا ما تتطمب عمؿ دراسات حالة تفصيمية، إال 

ل كجكد ديمقراطية حقيقية مف عدمو داخؿ حزب يقتضي الجمع بيف الطريقتيف أف التعرؼ عمى مد
، إف الحزب بتكفره عمى العناصر األكثر كعيا، كاألكثر عزما، األكثر نكرانا لمذات كبدالليا بيف 3معا

العماؿ، يقؼ مستيقظا ال ضد عكدة تعارض المصالح كحسب، بؿ كضد تككف أك ليغارشية حاكمة 
نما يتجمى قبؿ كؿ شيء  تنفصؿ عمى إثره السمطة عف الجماىير، لكف ال يقتصر دكره عمى المراقبة، كا 

ذكاء الحماس، إنو المكلد إذ جاز القكؿ، لإلرادة التي تحبؿ بيا الجماىير  في األخذ بزماـ المبادرة كا 
لكنو ىك الذم قاـ بإخضاعيا، كىك المشرؼ كذلؾ عمى تربية الشعب مف خالؿ إقامتو لمعديد مف 

لتجمعات، إذ اإلنساف أماـ الحزب ليس أكثر حرية مف مكاطف ركسك جباؿ اإلرادة العامة، كرفضو ا
 .4االنخراط فيو يدؿ ال عمى حريتو، بؿ يكشؼ عف ضاللو

 
                                                           

ار: حالة الحركات الفمسطينية، مركز ي، نمر سمطاني: جدلية الديمقراطية كالحزبية تحت االستعمتعبد الرزاؽ التكري  1
دراسات الكحدة العربية، بكحنية قكم كآخركف: مفيـك األحزاب الديمقراطية، ككاقع األحزاب في البمداف العربية، مشركع 

 .152 :دراسات الديمقراطية في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص
كػػػز دراسػػػات الكحػػػدة العربيػػػة، بكحنيػػػة قػػػكم كآخػػػركف: مفيػػػـك عبػػػد اهلل الفقيػػػو: الديمقراطيػػػة داخػػػؿ األحػػػزاب اليمنيػػػة، مر  2

 .242 :األحزاب الديمقراطية، ككاقع األحزاب في البمداف العربية، مرجع سابؽ، ص
: مفيـك "الحزب الديمقراطي": دراسة في المحددات كالمعايير، مركز دراسات الكحدة العربية، بكحنية  عاطؼ السعداكم 3

 .77 :اب الديمقراطية، ككاقع األحزاب في البمداف العربية، مرجع سابؽ، صقكم كآخركف: مفيـك األحز 
 .134 :، ص2007، 1جكرج بكردك: الدكلة، ترجمة: محمد العدلكني اإلدريسي، كسؼ عبد المنعـ: دار الثقافة، ط  4
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 النقابات العمالية كالمينية:-02
يضـ المجتمع المدني تشكيالت عديدة منيا النقابات العمالية كالمينية... كتشكؿ النقابة ركح 
المجتمع المدني كاإلطار المنظـ لمطبقة العاممة في ظؿ غياب العمؿ السياسي المنظـ عمى المستكل 
الحزبي، إال أنيا ال تنيض بالممارسة كالسياسية عمى كجييا الحقيقي، حيث تستند في تعييف حدكدىا 

سياسة الحككمة إلى المتغيرات المينية كاالقتصادية، انطالقا مف مكقعيا، كتشكؿ تكتالت في مكاجية 
كفؽ استراتيجيات محددة تفترض استخداـ كسائؿ ضغط إلقامة عالقة مستقمة عف الحككمة في إطار 

 .1تحقيؽ العدالة االجتماعية كالمحافظة عمى الحقكؽ المكتسبة
 :2كتقـك النقابة بعدة مياـ، كىي

 .رعاية مصالحيا الخاصة داخؿ مجاليا الخاص 
  مكضكعية تتعمؽ بميارتيـ كاستقامتيـ كأف يككف العدد محدكدا بالبنية اختيار أعضائيا كفقا لصفات

 العامة لممجتمع.
 .حماية أعضائيا ضد األحداث الجزئية العارضة 
 .تزكيدىـ بالتربية الالزمة لتككيف اآلخريف ليصبحكا أعضاء في النقابة 
 ة اإلنتاجية كالمستكل لمنقابة دكر في المشاركة في تنفيذ خطط التنمية كالعمؿ عمى تكفير الكفاي

 الثقافي كاالجتماعي ألعضائيا، كتعميؽ الكعي لدييـ.
  لمنقابة دكر في المساكمة الجماعية بشأف شركط استخداـ، كلرعاية مصالح أعضائيا االقتصادية

كاالجتماعية، عف طريؽ الضغط عمى الحككمات كالييئات التشريعية كااللتجاء إلى العمؿ السياسي 
 المعينة. في بعض الحاالت

*تعتبر الجمعيات المدنية الجمعيات المدنية:-03
  أحد أىـ مككنات المجتمع المدني المعاصر 

سكاء عمى المستكل الكمي مف خالؿ تعدد مجاالت اختصاصيا كارتفاع قدرتيا عمى التعبئة 
                                                           

 .72 :"الجزائر"، المرجع السابؽ، ص -سياسية-الطيب بمكصيؼ: المجتمع المدني كالدكلة دراسة سكسيك 1
 .26 :محمد عثماف الخشت: المجتمع المدني كالدكلة، المرجع السابؽ، ص 2
*
يتداخؿ مصطمح الجمعية المدنية مع العديد مف المصطمحات كالتعبيرات األخرل، التي تقترب منو كتشترؾ معو في  

  أك مجاؿ استعماليانفس الداللة كحتى المضمكف مع كجكد نكعا مف االختالؼ بينيا سكاء مف حيث مجاؿ دالالتيا 
كنذكر مف ىاتو المصطمحات بالخصكص مصطمح الحركة الجمعكية كمصطمح أعـ كأشمؿ مف الجمعية المدنية، ككذا 
مصطمح الجمعيات األىمية أك الطكعية، كالذم ىك بالمقابؿ مصطمح أكثر تحديدا كتخصيصا مف مضمكف الجمعية 

المدني في حماية البيئة، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في المدنية، نقال عف: بركات كريـ: مساىمة المجتمع 
، تخصص: القانكف، إشراؼ: أ. د: رداؼ أحمد: الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم   العمـك

 .52 :، ص2014-2013تيزم كزك، 
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  نساءالجماىيرية، أك عمى المستكل العممي مف خالؿ تنكع أدكارىا كاألطفاؿ، الشباب، الرجاؿ، ال
التنمية  المسنيف، كفي مختمؼ الجكانب كالقطاعات ذات االىتماـ كالنفع العاـ المشترؾ كالتعميـ، الصحة

قضايا حقكؽ اإلنساف، البيئة، الثقافة كغيرىا مف مكاضيع الشأف العاـ في المجتمع، إذ تعكس 
رادة العمؿ الحرة مف دكف أم ضغط أك تكجيو  الجمعيات المدنية كتنظيمات قائمة عمى مبدأ الطكعية كا 

مسبؽ، أحد أبرز صكر فطرة االجتماع كتبني حياة الجماعة المصيقة بالطبيعة اإلنسانية باعتبارىا بديال 
عف الحياة الفردية، كحرصا عمى ىاتو األىمية التي تكتسييا الجمعيات المدنية كفاعؿ مؤثر كأساسي 

لنظـ كالقكاعد القانكنية في المجتمعات المعاصرة في البناء العاـ لقطاع المجتمع المدني، أكلت مختمؼ ا
  أىمية كبيرة لدكر الجمعيات المدنية في بمكرة الرأم العاـ كتعبئتو اتجاه مختمؼ قضايا الصالح العاـ

 .1كىك ما يتجمى عمميا مف خالؿ عديد النصكص كاألطر المكرسة لحؽ األفراد في تككيف الجمعيات
 ا: كظائؼ كأدكار مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة المكاطنة نياػػػػػث

كم ذإف قػػكة االنسػػانية الحقيقيػػة تنبػػع مػػف الطاقػػات الكامنػػة فػػي العقػػؿ كالمكىبػػة كاالبتكػػار ، نتػػاج        
لػؾ أف االنسػاف يتمتػع بقابميػات ذيف يسعكف لخمؽ عالـ يسػكده السػالـ كالرخػاء كالمحبػة، ذالعقكؿ النيرة ال

كمركنػػة فػػي التفكيػػر تجعمػػو قػػادرا عمػػى صػػنع الخيػػر كمػػا يضػػع الشػػر، كالديمقراطيػػة كالحريػػة كاقػػرار  ة\ؼ
الحقكؽ العامة كالنزاىة ىي أساس كؿ خير كتنمية ، كىي أرض خصبة الستثمار نتاج العقؿ كالطاقات 

ي اسػتثمار المجػاؿ ال يختمػؼ اثنػاف فػي أىميػة دكر منظمػات المجتمػع المػدني فػ ذااالنسانية ... كفي ىػ
لػؾ اف منظمػات ذطاقات االنساف الخالقة كالمساىمة في بناء مجتمع يقكـ عمى القيـ االخالقية العميقة 

المجتمع المدني تؤمف ألم مجتمػع ركػائز قكيػة لبنػاء الديمقراطيػة كتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة كمسػاعدة 
التػػأثير االيجػػابي عمػػى السياسػػات ابنػػاء الشػػعب عمػػى تحقيػػؽ أمػػانييـ كتطمعػػاتيـ المشػػركعة مػػف خػػالؿ 

لػػؾ مػػف \العامػػة فػػي المجػػاالت التربكيػػة كالصػػحية كحقػػكؽ االنسػػاف كدعػػـ سياسػػة مكافحػػة الفسػػاد كغيػػر 
 .2المجاالت
نػػػػو "جممػػػػة المؤسسػػػػات السياسػػػػية أيمكننػػػػا الركػػػػكف مرحميػػػػا إلػػػػى تعريػػػػؼ المجتمػػػػع المػػػػدني عمػػػػى        

بيا فػي ميادينيػا المختمفػة فػي اسػتقالؿ نسػبي عمػى سػمطة  كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تعمؿ
الدكلة كعف أرباح الشركات في القطاع الخاص، أم أف المجتمع المػدني عبػارة عػف مؤسسػات مدنيػة ال 
تمػػػػػارس السػػػػػمطة كال تسػػػػػتيدؼ تحقيػػػػػؽ أربػػػػػاح اقتصػػػػػادية، حيػػػػػث يسػػػػػاىـ فػػػػػي صػػػػػياغة القػػػػػرارات خػػػػػارج 

لػػدفاع عػػف مصػػالحيا االقتصػػادية كالرتفػػاع بمسػػتكل المينػػة المؤسسػػات السياسػػية كليػػا غايػػات نقابيػػة كا
كالتعبيػػر عػػف مصػػالح أعضػػائيا، كمنيػػا أغػػراض ثقافيػػة كمػػا فػػي اتحػػادات األدبػػاء كالمثقفػػيف كالجمعيػػات 
الثقافية كاألندية االجتماعية التي تيدؼ إلى نشر الكعي كفقا لما ىك مرسـك ضمف برنامج الجمعية إذف 

                                                           
 .52 :بركات كريـ: مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة، مرجع نفسو، ص 1
 .40منظمة  ىاريكار غير الحككمية: دكر منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية ، المرجع السابؽ، ص: 2
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عػة التنظيمػات التطكعيػة الحػرة التػي تمػأل المجػاؿ العػاـ بػيف األسػرة " كالدكلػة المجتمع المدني ىػك مجمك 
لتحقيػػػؽ مصػػػالح أفرادىػػػا ممتزمػػػة فػػػي ذلػػػؾ بقػػػيـ كمعػػػايير االحتػػػراـ كالتراضػػػي كالتسػػػامح كاإلدارة السػػػميمة 

 .1لمتنكع كالخالؼ"
ف األداء الجيػػػد كيػػػرل آالف تػػػكرني بيػػػذا: "أف يكػػػكف المػػػرء مكاطنػػػا ىػػػك أف يشػػػعر بمسػػػؤكليتو عػػػ        

لممؤسسػػات التػػي تتػػـر حقػػكؽ االنسػػاف، كتسػػمح بتمثيػػؿ األفكػػار كالمصػػالح"... كمػػف ىنػػا فػػإف المجتمػػع 
، كالقػػيـ المعممػػة كالنزعػػة كالسياسػػية لمدكلػػة، ىػػك قاعػػدة تتأسػػس عمييػػا كحػػدة المجتمػػع المػػدني الػػذم يمثػػؿ

 .   2أساس كاقعي عقالني، عمى ية حقيقية لمدكلة كمكاطنة حقيقيةفقط، ما يمكف أف يبني شرع
  :3كلممجتمع المدني كظائؼ مف بينيا نذكر       
 .تجميع المصالح كالتكفيؽ بينيما 
 .مكاجية الصراع بالبحث الجماعي عف حمكؿ 
 .تعزيز التنمية المجتمعية مف خالؿ المساىمة الفعالة 
 .إقرار قيادات متشبعة بمبدأ الديمقراطية 
  نشر ثقافة حضارية أساسيا أف المجتمع المدني ىك مفتاح الديمقراطية، كفي ىذا اإلطار نجد 
  أف تنظيمات المجتمع المدني تمعب دكرا أساسيا قيما يتعمؽ بقضية حقكؽ اإلنسػاف، كىػك الػدكر

 :4كالذم لو جكانب عديدة نذكر بعضيا فيما يمي
 ذلػؾ أف معرفػة البشػر بحقػكقيـ يمكػف أف  :دكر المجتمع المدني في نشر ثقافة حقكؽ االنساف ...

يشكؿ المرحمة األكلى مػف أجػؿ اإلصػرار عمػى نيػؿ ىػذه الحقػكؽ كالعمػؿ أك السػمكؾ بػكعي لمحصػكؿ 
 عمييا....

                                                           
مػػع المػػدني فػػي الجزائػػر، سػػمير شػػعباف: المجتمػػع المػػدني كتػػأثيره فػػي التعػػديالت الدسػػتكرية قػػراءة فػػي ضػػكء كاقػػع المجت  1

،  20/11/2017تاريخ  الطالا :   ، topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t492 انظر المكقػع:

 .13.00سر   

 
لمدكلػػة، منشػػكرات مخبػػر التغيػػر االجتمػػاعي كالعالقػػات محمػػد عبػػد الكػػريـ الحػػكراني: المجتمػػع المػػدني ضػػركرة كظيفيػػة  2

 .206 :العامة في الجزائر، المجتمع المدني ، المرجع السابؽ، ص
نػػكر الػػديف حػػاركش: تطػػكير عالقػػة " البرلمػػاف بػػالمجتمع المػػدني... البرلمػػاف المػػدني ؟، مجمػػة المفكػػر، العػػدد العاشػػر،  3

 آنظػػػػػػػػػػػػػػػػر المكقػػػػػػػػػػػػػػػػع: 147بسػػػػػػػػػػػػػػػػكرة ،  –كميػػػػػػػػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػػػػػػػد خيضػػػػػػػػػػػػػػػػر 
article/39479cerist.dz/en/https://www.asjp. ،14.15، سا :  11/2017/ 27: االطالع: تاريخال        

، 2007، القػػاىرة،1عمػي ليمػة: المجتمػػع المػدني العربػػي قضػايا المكاطنػػة كحقػكؽ االنسػػاف، مكتبػة االنجمػػك المصػرية، ط 4
 .208،210: ص

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t492-topic
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39479
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39479
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 كذلػػؾ انطالقػػا مػػف أف لمبشػػر مجمكعػػة مػػف الحاجػػات عمػػا حقػػكقيـ ؿتمكػػيف البشػػر مػػف أجػػؿ الحصػػك :
النساني المالئـ يعد حقػا مػف حقػكقيـ األساسػية... كىػذا ، كأف إشباع ىذه الحاجات بالمستكل ااسيةاألس

سػػمكب الػػذم تتبعػػو جمعيػػات الرعايػػة : فػػي األاألسػػمكب األكؿاالشػػباع قػػد يأخػػذ أحػػد األسػػمكبيف، كيتمثػػؿ 
االجتماعيػػػػة، كىػػػػي الجمعيػػػػات التػػػػي تقػػػػـك بتقػػػػديـ االشػػػػباع المباشػػػػر لحاجػػػػات الشػػػػر، كتقػػػػديـ الخػػػػدمات 

 ذلؾ يؤكد .الصحية كالتعميمية...عمى خالؼ 
: عمػػى التمكػػيف كمػػف خػػالؿ ىػػذا األسػػمكب تميػػؿ تنظيمػػات المجتمػػع المػػدني الػػى دعػػـ  األسػػمكب الثػػاني    

 شباع حاجاتو.اتو في السعي إلذاستقاللية االنساف كاعتماده عمى 
  ع المػدني تمعػب دكرا عمػى ثػالث مػكفي ىذا اإلطار فإننا نجد أف تنظيمػات المجت : الدفاع عف البشر

  :جبيات
تعمػؿ تنظيمػات المجتمػع عمػى حمايػة حقػكؽ اإلنسػاف فػي مكاجيػة التنظيمػات  عما الجيػة األكلػا :أ ػ 

م شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ العنػػػؼ الػػػذم يقػػػع أاإلرثيػػػة كحمايػػػة الطفػػػؿ ... حمايػػػة المػػػرأة مػػػف عنػػػؼ الػػػزكج أك 
 عمييا.
المػػكاطنيف : تعمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني الدفاعيػػة عمػػى حمايػػة حقػػكؽ كعمػػا الجيػػة الثانيػػة –ب 

ذم يمعبػو المجمػس القػكمي كالدفاع عنيا في مكاجية الدكلة أك أحػد سػمطاتيا عمػى سػبيؿ المثػاؿ الػدكر الػ
 قميمية كالعالمية....نساف القكمية كاإلنساف في مصر ككثير مف منظمات حقكؽ اإللحقكؽ اإل

بخاصػة يد العالمي ، ك : تمعب تنظيمات المجتمع المدني دكرا بارزا عمى الصععما الجبية الثالثة –ج 
نساف ... قد يككف دفاعيا عف مػكاطنيف دكلػة معينػة فػي مكاجيػة السػمطات المنظمات الدكلية لحقكؽ اإل

خػرل، أك أالقكمية ليذه الدكلة، كقد يككف دفاعيا ضد دكلة أك قكة عالميػة تػبطش بحقػكؽ مػكاطني دكلػة 
 يا البشر في عالمنا المعاصر....قد يككف دفاعيا مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكؽ  ينبغي أف يتمتع ب

 :1كما يمكف حصر مجمكعة مف األدكار في العناصر التالية
  حمايػػة حقػػكؽ المػػكاطنيف كتسػػييؿ اتصػػاؿ األفػػراد بالحيػػاة العامػػة ، كمػػف ىػػذا المنظػػكر فػػإف المجتمػػع

 المدني يعتبر الكجو السياسي لممجتمع.

                                                           
الممتقػػػى الػػػكطني حػػػكؿ: التحػػػكالت السياسػػػية،  بكحنيػػػة قػػػكم: دكر حركػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي تعزيػػػز الحكػػػـ الراشػػػد، 1

الشػػمؼ، يػػكمي:  –اشػػكالية التنميػػة فػػي الجزائػػر كاقػػع كتحػػديات، كميػػة العمػػـك القانكنيػػة كاإلدارة، جامعػػة حسػػيف بػػف بػػكعمي 
تػػػػػػػػػاريخ  ،chlef.dz/uhbc/seminaires_-http://www.univ أنظػػػػػػػػػر المكقػػػػػػػػػع: 7، ص2008ديسػػػػػػػػػمبر  16-17

 . 14:00، الساعة:  2017/11/27االطالع: 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_
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 كاالجتماعيػة كتػنظميـ فػي جماعػات قكيػة  تشكؿ قناة لمشػاركة المػكاطنيف فػي النشػاطات االقتصػادية
تستطيع التأثير في السياسات العامة كايجاد مداخؿ لممكارد العامػة، خاصػة الفقػراء، ىػذا فضػال عمػى 

 ات االجتماعية كدكرىا في عمميات المساءلة كالشفافية كمكافحة الفساد.يمراقبة التصف
 ( إف الشػػػػػػػبكات المدنيػػػػػػػةCivi networkتسػػػػػػػاعد عمػػػػػػػى تبديػػػػػػػد ا ) لعقبػػػػػػػات أمػػػػػػػاـ الفعػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػالي

(  التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي، محاربػػػة االنتيازيػػػة، تشػػػجيع الثقػػػة، تسػػػػييؿ Institutionalisingلمأسسػػػتو)
 التعامالت السياسية كاالقتصادية.

  تػػكفير الفػػرص كالخػػدمات لممػػكاطنيف، تنميػػة قػػدراتيـ كتحسػػيف مسػػتكيات معيشػػتيـ، كذلػػؾ بػػػػػػػ: مراقبػػة
 رد البشرية، المساعدة عمى االتصاؿ برجاؿ األعماؿ...الخ.البيئة،... تنمية المكا

 المساعدة عمى تدفؽ المعمكمات  (FLOZ OFINFOFMATION ( 
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 :الفصؿ خ،صة
ساىمت مدارس فكرية متعددة في بناء كبمكرة مفيـك المجتمع المدني، في معانيو ككالدتو منذ 

فالسفة كمفكريف سكاء عمى صعيد الفكر الغربي أك فالسفة نشكئو، كىذا باختالؼ المنظريف لو مف 
كمفكرم الثقافة العربية اإلسالمية عمى صعيد الفكر العربي، ىذا مف جية كمف جية أخرل اختالؼ 
المجتمعات كخصائصيا كتغير ظركفيا، إف المجتمع المدني بمختمؼ مؤسساتو يسعى إلى تفعيؿ 

  طات المتنكعة ذات المدلكالت االجتماعية، االقتصاديةالممارسة الفعمية مف خالؿ مختمؼ النشا
الثقافية، السياسية، المدنية كالتي تنعكس باإليجاب آثارىا عمى المجتمعات، لكف ىذا ال يعني عدـ 
كجكد معكقات تعيؽ نشاطات مؤسسات المجتمع المدني المجسدة في التشريعات كالقكانيف الفاصمة بيف 

مف فاعمية النشاطات كالخدمات المقدمة لممجتمع، إلى جانب قمة الكعي الفرد كالسمطة، كالتي تحد 
كالخبرة بأىمية كجكد مؤسسات المجتمع المدني بالنسبة لألطراؼ المساىمة في النشاطات، السيما كأف 
مبدأ المجتمع المدني ىك تحقيؽ كتكفير استقرار كتقدـ كتنمية المجتمعات مف خالؿ ضماف الممارسات 

  .السياسية الثقافية، جتماعية االقتصادية،الفعمية اال
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 تمييد:
: الحقكؽ كالكاجبات         أثيرت قضية المكاطنة كمفيكـ ككمبدأ بيف التأصيؿ النظرم كالتشريع، ليشمؿ المفيـك

كاألبعاد، كالشركط كالمقكمات كصكال إلى: الحريات العامة، الشعكر كالكعي بالمسؤكلية، المشاركة الجماعية 
سد عمى أرض الكاقع ككعي حقيقي إال إذا عمـ كتكافؤ الفرص... كالمكاطنة كمفيكـ ككممارسة لف تتحقؽ كتتج

كأدرؾ األفراد ما ليـ مف حقكؽ كاممة )مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...( كما عمييـ مف كاجبات 
في نفس الكقت لمقياـ بيا، كتحمؿ مسؤكلياتيـ اتجاه المجتمع مف أجؿ الصالح العاـ، عندئذ تتسع دائرة معارؼ 

يـ كمف ثـ االلتزاـ بكافة كاجباتيـ كالقياـ باألدكار المنكبة لكؿ فرد لكي يتحقؽ المشاركة المجتمعية األفراد لحقكق
براز أىـ  كرسـ السياسات العامة، كتأتي أىمية ىذه القضية كطرح لمبحث عنو، مف خالؿ محاكلتنا عرض كا 

 عمى:العناصر التي نراىا أساسية كضركرية لتغطية الفصؿ الخامس كمنيجيا نركز 
 .التطكر التاريخي لممكاطنة 
 .المكاثيؽ الدكلية المنظمة لممكاطنة في المجتمع المدني 
 .أبعاد المكاطنة كشركط مراعاتيا 
 .مككنات المكاطنة كمجاالت الممارسة 
 .المكاطنة كفمسفة المجتمع المدني 
 المكاطنة كالشراكة المجتمعية. 
 الفصؿ خالصة. 
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 : التطكر التاريخي لممكاطنة:01
 أكال: مفيـك المكاطنة في العصكر القديمة:

" إف أقرب معنى لمفيـك المكاطنة المعاصرة في التاريخ القػديـ ىػك مػا تكصػمت إليػو دكلػة المدينػة عنػد      
 "1اإلغريؽ، كالذم شكمت الممارسة الديمقراطية ألثينا نمكذجا لو

" فقػػد كشػػفت الممارسػػة السياسػػية  فػػي المجتمػػع اإلغريقػػي القػػديـ منػػذ القػػرف الخػػامس قبػػؿ المػػيالد          
دا عف تصكر أكلي كخاص لممكاطنة، كتجمت الدالالت السياسية كاالجتماعية كالفمسفية، ليذا التصػكر تحدي

كمجػػاؿ لمتأمػػؿ ككممارسػػة، فيػػذه الكممػػة اإلغريقيػػة  Politeiaمػػف خػػالؿ المفيػػـك اإلغريقػػي القػػديـ لمسياسػػة 
ييف: ينطبؽ المعنى األكؿ تعني: نظاـ المدينة كنمط تنظيـ السمطة كالجماعة بأكمميا، فدلت بذلؾ عمى معن

عمى النظاـ الخاص المحػدد لمحكػاـ كنمػط ممارسػة السػمطة بينمػا ينطبػؽ المعنػى الثػاني األشػمؿ عمػى نمػط 
تعػػاكف األفػػراد داخػػؿ كػػؿ جماعػػة، فيػػي ال تػػدؿ فحسػػب عمػػى قطػػاع جزئػػي مػػف الكػػؿ االجتمػػاعي بػػؿ ىػػي 

قكاعػد المؤسسػة ليػذه الجماعػة كتحػددت مػف مظيرا شامال لمجماعة بأكمميا كترجمػت الديمقراطيػة األثينيػة ال
خالليا فكرة المكاطنػة كشػركط اكتسػابيا كممارسػتيا، كانػت ىػذه الديمقراطيػة مباشػرة لجماعػة مػف المػكاطنيف 

  Agoraيتمتػػع كػػؿ كاحػػد مػػنيـ بحػػؽ المشػػاركة فػػي مجمػػس الشػػعب كالتعبيػػر عػػف رأيػػو بحريػػة عمػػى األغػػكر 
البنيػة  في القضايا األكثر عمكمية لممدينة: العرب، السالـ، أعماؿ يبتكف معا باألغمبية البسيطة مف النكاب

التحتية، مالية الدكلة، إبراـ االتفاقيػات، سػف القػكانيف كالتنظيمػات إلػخ، كبإمكػاف كػؿ مػكاطف أف يعػيف لمقيػاـ 
بكظػػػائؼ عمكميػػػة أك لممشػػػاركة فػػػي ىيئػػػة القضػػػاء، كلػػػـ يكػػػف الشػػػعب اإلغريقػػػي القػػػديـ يمػػػارس حقػػػو فػػػي 

، بػػػؿ مػػػف أجػػػؿ اعتمػػػاد القػػػكانيف أك البػػػت فػػػي العالقػػػات االنتخػػا ب لفػػػرز ممثمػػػيف عنػػػو، كمػػػا ىػػػك حػػػاؿ اليػػػـك
الخارجيػػة، كانػػت ميػػاـ الحككمػػة كاإلدارة تقسػػـ بػػيف عػػدد كبيػػر مػػف األفػػراد يعينػػكف فػػي الغالػػب، عبػػر رمػػي 

ذا المجتمػع القرعة، لفترة قصيرة يستفيدكف خالليا مػف تعكيضػات ماديػة بسػيطة، كتمحػكرت المكاطنػة فػي ىػ
حػػكؿ حػػؽ المشػػاركة فػػي إدارة شػػؤكف المدينػػة كتأسسػػت ىػػذه المشػػاركة ضػػمف الجماعػػة السياسػػية لممػػكاطنيف 

كيتمتعػػػكف بسػػػمطة تػػػدخؿ  Isonimiaعمػػػى مبػػػدأ أساسػػػي لممسػػػاكاة: فكػػػؿ المػػػكاطنيف يتسػػػاككف أمػػػاـ القػػػانكف 
إقميمػػي شخصػػي: فيػػي  ، كمػػا تحػػددت عبػػر الجمػػع بػػيف عنصػػرIsegoriaمتسػػاكية فػػي القػػرارات الجماعيػػة 

قدرة عمى المشػاركة فػي إدارة شػؤكف الدكلػة إال أنيػا تفتػرض االنتمػاء إلػى قكاعػد المدينػة اقتصػرت المكاطنػة 
الدكلة عمى الرجاؿ األحرار، فأثينا المؤسسة عمى نظاـ مجتمع عبكدم ال تعتػرؼ لطبقػات -في ىذه المدينة

د حرمت النساء كالعبيد مف حؽ االنضماـ إلى جماعة الشعب األكثر عددا بأية حقكؽ سياسية أك مدنية. لق
المػكاطنيف األحػػرار، ككانػػت المكاطنػػة تمػػنح فييػػا بصػػفة محػدكدة لممقيمػػيف األجانػػب ممػػا حػػـر شػػريحة ميمػػة 
مػػف المسػػتكطنيف، فػػي أثينػػا المدينػػة التجاريػػة البحريػػة مػػف الحقػػكؽ السياسػػية، كمػػف منطمػػؽ ىػػذا التمييػػز بػػيف 

                                                           
عمي خميفة الككارم: مفيـك المكاطنة في الدكلة الديمقراطية، مركز دراسات الكحدة العربية، المكاطنة كالديمقراطية في  1

 .16 :، بيركت، ص2004، 2البمداف العربية، ط 
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  سػفة اإلغريػؽ تصػكرىـ لطبيعػة االخػتالؼ بػيف القػانكف المػدني كالقػانكف الطبيعػيمكاطني المدينػة أسػس فال
فبحسػػبيـ يرتكػػز الحػػؽ المػػدني عمػػى الحػػؽ الطبيعػػي، عمػػى اعتبػػار أف القػػكانيف المدنيػػة تابعػػة كصػػادرة عػػف 
قػػػكانيف طبيعيػػػة مسػػػتمدة مػػػف الطبيعػػػة األصػػػمية لألشػػػياء، ممػػػا يعنػػػي أف القػػػانكف الطبيعػػػي ذاتػػػو ىػػػك أسػػػاس 

 دالة، كىذه العدالة يجب التمييز فيما بيف ضربيف: عدالة عامة كخاصة.الع
تقتضي العدالة الخاصة مف منظكر الحػؽ الطبيعػي عػدـ المسػاكاة بػيف المػكاطنيف نظػرا لكجػكد فػكارؽ       

طبيعيػة بيػػنيـ جعمػػت مػػف بعضػػيـ سػػادة أحػػرارا، كمػف الػػبعض اآلخػػر عبيػػدا، لػػذلؾ نظػػر اإلغريػػؽ )أرسػػطك( 
ف باعتباره كائنا مممكسا فاعتبركه مف جية ككنو رجال أك امرأة أك عبدا أك حرا إلى غير ذلؾ مف إلى اإلنسا

التصنيفات، كعمى أساس ىذا التصنيؼ جعمكا مف الحقكؽ مسألة تتعمؽ بالمكاطنيف األحرار كمف الكاجبػات 
 . 1أمرا خاصا بمف ليسكا كذلؾ"

 ممكاطنة ىما:" لقد كاف أرسطك يرل أف الخاصيتيف األساسيتيف ل
 .أف تككف العالقة بيف أنداد متكافئتيف 
 .أف يككف كالئيـ تمقائيا لحككمة تقـك عمى أساس مف السمطة الشرعية ال مف االستبداد 
ف كػػاف قػػد ذىػػب إلػػى أف ىػػذه المسػػاكاة ال يمكػػف أف تتحقػػؽ إلػػى لفئػػة قميمػػة مختػػارة مػػف المػػكاطنيف          كا 

قمػػػة كيفيػػػة فػػػي الفكػػػر السياسػػػي، فينػػػاؾ انتقػػػاؿ مػػػف المدينػػػة الدكلػػػة إلػػػى باالنتقػػػاؿ إلػػػى الركمػػػاف، فػػػإف ثمػػػة ن
اإلمبراطكريػػة كمػػف النظػػر إلػػى العمػػؿ، كالمكاطنػػة عمػػى نطػػاؽ ضػػيؽ إلػػى المكاطنػػة العالميػػة كبالمقارنػػة مػػع 
اإلغريؽ لـ ينتج الركماف فكرا سياسيا أصيال خاصا بيـ عمى الرغـ أف اإلمبراطكرية الركمانية دامت ألكثر 

سػػياميـ األكبػػر ىػػك فػػي مجػػاؿ القػػانكف  مػػف ، كال تػػزاؿ الشػػيرة الكبيػػرة التػػي حازتيػػا ركمػػا Lawألػػؼ عػػاـ، كا 
القديمػػة كالحضػػارة الركمانيػػة بعامػػة تػػرتبط بالمؤسسػػات كالػػنظـ السياسػػية كالقكاعػػد القانكنيػػة كقػػد ظمػػت أكربػػا 

ي الركمػاني، ككػػذلؾ مػػا ذىػػب لقػركف عديػػدة بعػػد سػقكط ركمػػا تعتنػػؽ فكػرة الدكلػػة كمػػا رسػميا النظػػاـ السياسػػ
إليػػػو الركمػػػاف فػػػي قػػػانكنيـ الكضػػػعي مػػػف الفصػػػؿ بػػػيف السياسػػػة كاألخػػػالؽ كالػػػديف كبالمقارنػػػة مػػػع الفمسػػػفة 

 اإلغريقية، فإف الفمسفة السياسية عند الركماف اختمفت في عدة أمكر:
ـ تحػاكؿ اإلقػالؿ مػف الفمسفة الركمانية لـ تحػاكؿ أف تػدمج الفػرد فػي الدكلػة كمػا فعػؿ اإلغريػؽ، ككػذلؾ لػ-أ

لكنيػػا فصػػمت الفػػرد عػػف الدكلػػة كجعمػػت لكػػؿ منيمػػا  Epicurcanismأىميػػة الدكلػػة كمػػا فعمػػت األبيقكريػػة 
حقكؽ ككاجبات، كنظرت إلى الدكلة عمى أنيا تطكر لحياة األفراد في المجتمع كأنيا كجدت لممحافظة عمى 

د معينة كما نظرت إلى الفرد كأف لػو حقكقػا حقكؽ األفراد، كأنيا شخص قانكني لو سمطة يستعمميا في حدك 
يجػػب حمايتيػػا، كعمػػى ىػػذا األسػػاس تطػػكرت فكػػرة القػػانكف الركمػػاني، إف اإلغريػػؽ إذا كػػانكا قػػد اتجيػػكا إلػػى 

                                                           
شكالية المكاطنة قراءة فػي مفيػـك المكاطنػة العربيػة، دار كنػكز، ط  1  :، عمػاف، ص2012، 1سيدم محمد كلديب: الدكلة كا 

89-91. 
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كبخاصػػة القػػانكف الطبيعػػي فػػإف الركمػػاف قػػد اتجيػػكا إلػػى  PhilosophyFlowالتفكيػػر فػػي فمسػػمفة القػػانكف 
 كضع قانكني عممي.

ي إيجػػػاد دكلػػة كاحػػػدة قكميػػػة تضػػـ اإلغريػػػؽ جميعػػا، كمػػػزقتيـ الحػػركب المحميػػػة، أمػػػا أخفػػؽ اإلغريػػػؽ فػػ-ب
ف كانػػػت ىػػػذه الكحػػػدة قػػػد تحققػػػت عمػػػى حسػػػاب  الركمػػػاف فقػػػد عممػػػكا عمػػػى إقػػػرار االتحػػػاد داخػػػؿ دكلػػػتيـ، كا 

 اإلغريؽ السياسية Ideasالحريات كاالنتقاؿ مف الحكـ الديمقراطي إلى الحكـ الدكتاتكرم المستبد، أف مثؿ 
عػػف الحريػػات كالحككمػػات الشػػعبية، كلػػـ تكػػف ممكنػػة التحقيػػؽ إال فػػي حيػػز محػػدد كدكلػػة المدينػػة، كمػػف ىنػػا 
               تظيػػػػر أىميػػػػة الركمػػػػاف فػػػػي تطػػػػكر الػػػػنظـ السياسػػػػية الحديثػػػػة، فقػػػػد عممػػػػكا عمػػػػى القضػػػػاء عمػػػػى النزاعػػػػات

 يع األفراد أماـ القانكف.الداخمية، كعمى التفرقة العنصرية بيف األفراد ككضعكا مبدأ مساكاة جم
ارتبطت األخالؽ ارتباطا كثيقا بدكلة المدينة لدل أفالطكف كأرسطك، بينما استبدؿ الفقياء الركماف بتمؾ -ج

 العالقة فكرة أخالقية جديدة حكؿ مجتمع عالمي كاسع يضـ أحرار ال عبيد.
               االجتمػػاعي )حػػر أك عبػػد( قيمػػة اإلنسػػاف فػػي دكلػػة المدينػػة تتحػػدد فػػي رأم أفالطػػكف كأرسػػطك بكضػػعو -د

 أك كظيفتو، بينما أعرب فقياء الركماف عف اعتقادىـ بأف لإلنساف قيمة ككاحد مف الجنس البشرم.
فكػػػرة المسػػػاكاة عنػػػد أرسػػػطك تطبػػػؽ فقػػػط عمػػػى نخبػػػة منتقػػػاة ممػػػف يتمتعػػػكف بحػػػؽ المكاطنػػػة، كمػػػا ركػػػز  -ق

مسػاكاة، بينمػا تنطبػؽ الفكػرة الجديػدة مػف المسػاكاة بػيف أفالطكف في الجميكرية عمى تحقيػؽ الكحػدة كلػيس ال
 البشر لدل الفقياء الركماف عمى كؿ األفراد سكاء كانكا مكاطنيف أـ عبيدا، أجانب أك برابرة.

لقػػػػد كانػػػػت أىػػػػـ مشػػػػكمة كاجيػػػػت اإلمبراطكريػػػػة ىػػػػي مشػػػػكمة كيفيػػػػة ترتيػػػػب حقػػػػكؽ ككاجبػػػػات األفػػػػراد داخػػػػؿ 
 (Nobles)اإلمبراطكرية، كلقد كاف حؽ المشاركة في حكـ الجميكرية في بادئ األمر قاصػرا عمػى النػبالء 

ى ىػػػذا ، لكػػػف نتيجػػػة لكفػػػاح طكيػػػؿ فقػػػد حصػػػؿ عامػػػة النػػػاس أيضػػػا عمػػػ(Aristocracy)أك األرسػػػتقراطية 
، كػاف حػؽ المشػاركة قاصػرا عمػى الرجػاؿ، كىػك مػا كػاف عميػو Atheneالحؽ، ككما كاف الكضع في أثينػا 

 ."1الحاؿ تماما في جميع الديمقراطيات، كالجميكريات التالية حتى القرف العشريف
 ثانيا: قرب العرب كالمسمميف األكائؿ مف مفيـك المكاطنة:

لعؿ الحياة القبمية العربية التقميدية كما نشأ عنيػا مػف حككمػات عنػدما يتحػذر تحكيػؿ تمػؾ الحككمػات       
إلى حكـ فردم مطمؽ، كانت أيضا مثؿ التجارب السياسػية اإلغريقيػة كالركمانيػة المشػار إلييػا سػابقا، تػكفر 

لػى مػا يتطمبػو تماسػؾ القبميػة كعالقػات قدرا مف المشاركة السياسية لممكاطنيف الرجاؿ األحرار، كيعكد ذلػؾ إ
القبائؿ المتحالفة مف مشػاركة فػي اتخػاذ القػرارات الجماعيػة الخاصػة بيػـ كقػد كػاف أكثػر ألقػاب شػيخ القبيمػة 
اسػػتخداما ىػػك السػػيد "كيػػتـ اختيػػار السػػيد بانتخػػاب حػػر بػػيف األفػػراد الػػذككر" كلػػيس بالكراثػػة، كيكصػػؼ حكػػـ 

امتػػد عبػػر التػػاريخ، بأنػػو حكػػـ "يكػػكف فيػػو الشػػيخ أكؿ بػػيف متسػػاكيف، عميػػو أف القبيمػػة العربيػػة التقميديػػة الػػذم 

                                                           
قايد دياب: المكاطنة كالعكلمة، تساؤؿ الزمف الصػعب، مركػز القػاىرة لدراسػات حقػكؽ اإلنسػاف، سمسػمة أطركحػات جامعيػة   1
 .24-22 :، القاىرة، ص2007، 1(، ط 9)



 المكاطنة بيف الفكر ك الممارسة........ ..................................الفصؿ الثالث ............
 

 
134 

يتشػػاكر مػػع ناسػػو فػػي الشػػؤكف العامػػة" كقػػد كػػاف تػػأثير طبيعػػة السػػمطة فػػي القبيمػػة العربيػػة التقميديػػة كنمػػط 
الس عالقاتيا كراء ما عرفت اليمف مف نظـ حكـ تمثؿ فييا القبائؿ، فقد كاف يكجد فػي الدكلػة  القتبانيػة مجػ

"تمثػػؿ الشػػعب"، حيػػث كانػػت ىنػػاؾ مجػػالس لمقبائػػؿ إلػػى جانػػب العػػرش، "ككانػػت القبائػػؿ المختمفػػة تمثػػؿ فػػي 
الييئػػػات التشػػػريعية المتعػػػددة" ككانػػػت مجػػػالس القبائػػػؿ "تجتمػػػع إذا حػػػدثت بعػػػض الظػػػركؼ السياسػػػية التػػػي 

يف كاألنظمػػة مػػف مجػػالس تسػتمـز انعقادىػػا، ككػػذلؾ إذا أريػػد تغييػػر بعػػض الػنظـ االقتصػػادية" كتصػػدر "القػػكان
  القبائػػؿ، كفػػي مجمػػس الدكلػػة باسػػـ الممػػؾ"، كقػػد عرفػػت دكلػػة سػػبأ كمعػػيف أيضػػا قػػدرا مػػف المشػػاركة السياسػػية
فسبأ عرفت "التمثيؿ النيابي" إلى أف حؿ األقيػاؿ محػؿ شػيكخ القبائػؿ كتػدرج الحكػـ إلػى مػا يشػبو "اإلقطػاع" 

، إذا كػػػاف يشػػػاركو فػػػي ذلػػػؾ مجمػػػس يضػػػـ ممثمػػػي كفػػػي معػػػيف لػػػـ يكػػػف الممػػػؾ "مطمػػػؽ السػػػمطة أك التصػػػرؼ
المكظفيف الذيف كانكا مف ذكم النفكذ في دكائرىـ االختصاصية"... كعندما كاف اإلسالـ عمى كشػؾ البػزكغ 
قاـ في مكػة حمػؼ الفضػكؿ الػذم كػاف يتػدخؿ لنصػرة المظمػـك سػكاء كػاف مػف أىػؿ مكػة أك مػف زكارىػا كقػد 

صػػباه قيػػاـ ىػػذا الحمػػؼ كقػػاؿ عنػػو فيمػػا بعػػد "لػػك دعيػػت بػػو فػػي شػػيد الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ فػػي 
 .1اإلسالـ ألجبت"

" كلعػػؿ الكثيقػػة التػػي كتبيػػا النبػػي صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ عنػػدما كصػػؿ إلػػى المدينػػة المنػػكرة، كأسػػس مػػف  
مػا خالليا قكاعد مجتمع المدينة المنكرة تدؿ عمى ذلؾ، كقػد تػكاتر النقػؿ عػف ىػذه الصػحيفة، كأف ىنػاؾ التزا

أك صحيفة كتبيا النبي صمى اهلل عميو ك سمـ عنػدما كصػؿ إلػى المدينػة المنػكرة، كأسػس مػف خالليػا أشػياء 
 كثيرة تبمكر مفيـك المكاطنة معيا، كالشؾ في أف ضركرات ىذه الصحيفة تجمت في المدينة مف ناحيتيف:

 .األكلى: لكجكد األرض التي شكمت الكطف الجديد 
 ،فإف المدينة المنكرة كانت تضـ آنذاؾ: الثانية: التنكع الثقافي 

 :مف الناحية الدينية 
 .المسمميف 
 .الييكد 
 .الكثنييف الذيف لـ يؤمنكا بعد مف األكس كالخزرج 
 :كمف الناحية العرقية كانت تضـ 
 .المياجريف، كىـ قبائؿ عدنانية 
 .األنصار، كىـ قبائؿ قحطانية 
 .الييكد، كىك قبائؿ سامية 

                                                           
 .19-18 :عمي خميفة الككارم: مرجع سابؽ، ص  1
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مف ناحية االعتقاد، كتنكع بشرم مف الناحية العرقية، فيناؾ إثنيات فبػرزت ضػركرة  فتكجد لدينا تنكع بشرم
مػػا يسػػمى فػػي المغػػة المعاصػػرة )المكاطنػػة(، كقػػد أرسػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ قكاعػػد ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

 .1تمؾ الكثيقة التي كتبيا أكؿ ما كصى إلى المدينة المنكرة"
 :2كسأعرض ىذه الكثيقة

 محمد النبي بيف المؤمنيف كالمسمميف مف قريش كيثرب، كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ: ىذا كتاب مف
  أنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس( ىذا تشكيؿ لمفيكـ األمة، كتشكيؿ لمدكلة بعنصرىا البشرم كىك يتكؿ عف(

 العنصر البشرم...
  متناصػػريف عمػي( كىنػػا يػكزع الحقػػكؽ )كأف مػف تبعنػا مػػف ييػكد فػػإف ليػـ النصػػرة كاألسػكة غيػػر مظمػكميف كال

 عمى مف خضع ليذا السمطاف، كسيبيف سمطاف اإلسالـ بالمعنى الدستكرم في البند الحادم عشر...
  ف ييػػكد بنػػي عػػكؼ أمػػة مػػع المػػؤمنيف لمييػػكد كديػػنيـ كلممسػػمميف ديػػنيـ مػػكالييـ كأنفسػػيـ أك ىػػذه حريػػة )كا 

 .(دينية
 ف عمػػػػى المسػػػػممي ف عمػػػػى الييػػػػكد نفقػػػػتيـ، كا  ف نفقػػػػتيـ( كىػػػػذه حقػػػػكؽ أيضػػػػا متسػػػػاكية... لػػػػـ يكػػػػف البعػػػػد )كا 

االقتصادم لمدكلة في ذلؾ الزمف متبمكرا، كلـ تكف الدكلة تنفؽ عمى كؿ األفراد، كلكف عندما اتسعت الدكلة 
 في زمف الفتكح كأصبح ليا مكاف كمكارد اختمؼ األمر كميا.

 ف بينيـ النصر عمى مف حارب أىؿ ىذه الصحيفة(، كىذا مف  يـك سياسي عسكرم...)كا 
 ...ف بينيـ النصح، كالنصيحة كالبر دكف اإلثـ(، كىذا المفيكـ االجتماعي لممكاطنة  )كا 
  نػػػػو لػػػػـ يػػػػأثـ امػػػػرؤ بحميفػػػػو( أم قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى: أعػػػػكذ بػػػػاهلل مػػػػف الشػػػػيطاف الػػػػرجيـ: بسػػػػـ اهلل الرحمػػػػاف                )كا 

دؽ اهلل العظػػػػيـ، ككػػػػؿ مسػػػػؤكؿ عػػػػف تصػػػػرفو كأمػػػػا مفيػػػػـك العقػػػػاب كىالى تىػػػػًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل"صػػػػ الػػػػرحيـ: "
الجمػاعي الػػذم يمثػػؿ ركنػػا أساسػػيا فػػي الثقافػػة السياسػػية اليػػـك فػػال يعتػػرؼ بػػو اإلسػػالـ، كمػػا يػػرفض التعامػػؿ 

: قاؿ تعالى:  ميػكا قىالىػٍت ًإفَّ اٍلميميػكؾى ًإذىا دى  أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ: بسـ اهلل الرحمػاف الػرحيـ: "بمفيـك خى
كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى  عىميكا أىًعزَّةى أىٍىًميىا أىًذلَّةن كى  صدؽ اهلل العظيـ. "قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجى

 ...إف النصر لممظمكـ( كىذا مفيـك قانكني قضائي( 
 ف شػا كا دخمػكا فػي الحػرب مػع ء)إف الييكد يتفقكف مع المؤمنيف مػا دامػكا مخػاربيف( يعنػي مػكاالة كنصػرة، كا 

ف شاؤكا بقكا عمى أال ينقضكا ما في الصحيفة، كيكالكا أعداء الدكلة التي ينتسبكف إلييا.الم  سمميف، كا 
  فيذا ال يقبؿ مف المكاطف المسمـ كغير المسمـ في الدكلة اإلسػالمية، ال يقبػؿ مػف المػكاطف أف يػكالي أعػداء

 الدكلة اإلسالمية ماداـ قد أخذ تابعيتيا، أم جنسيتيا.

                                                           
، 2011عبػد الفتػػاح محمػػد دكيػػدار: المكاطنػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف فػي ميػػزاف الػػديف كاألكطػػاف )اإلسػػالـ نمكذجػػا(، اإلسػػكندرية،  1

 .10-9 :ص
 .21-17 :مرجع نفسو: ص 2



 المكاطنة بيف الفكر ك الممارسة........ ..................................الفصؿ الثالث ............
 

 
136 

 جكفيػػػػا ألىػػػػؿ ىػػػػذه الصػػػػحيفة( ىػػػػذا يصػػػػب فػػػػي مفيػػػػـك المكاطنػػػػة فػػػػي جانبييػػػػا الجغرافػػػػي  )إف يثػػػػرب حػػػػراـ
 كالقانكني...

  لػػى محمػػد نػػو مػػا كػػاف بػػيف أىػػؿ ىػػذه الصػػحيفة مػػف حػػدث أك اشػػتجار يخػػاؼ فسػػاده فػػإف مػػرده إلػػى اهلل كا  )كا 
فػػػي المعنػػػى  رسػػػكؿ اهلل( ىػػػذا ىػػػك البنػػػد الدسػػػتكرم، فمػػػيس االحتكػػػاـ قانكنيػػػا فػػػي مجػػػاؿ االلتػػػزاـ، بػػػؿ قػػػانكني

 األعـ... فالحاكمية إنما كانت هلل كرسكلو.. ككيؼ يخضع الييكد هلل كلرسكلو...؟؟
  نمػػػا بػػػالخط العػػػاـ، المسػػػممكف يخضػػػعكف بالتفصػػػيؿ، أمػػػا ىػػػؤالء فبػػػالخط العػػػاـ، فيػػػذا ىػػػك لػػػيس بالتفصػػػيؿ كا 

ئػي كقػانكف أصػكؿ المفيكـ الدستكرم، كىذ ىػك مفيػكـ اإلسػالـ ديػف الدكلػة، ال يػدخؿ فػي ذلػؾ القػانكف الجزا
نمػا فػي المعنػى الدسػتكرم... فػإف ىػذه القػكانيف تطبػؽ  المحاكمػات كاألحػكاؿ الشخصػية كبقيػة التشػريعات، كا 
عمػػى المسػػمميف الػػذيف يعتقػػدكف باإلسػػالـ دينػػا، كال ريػػب فػػي أنيػػا تطبػػؽ عمػػى غيػػر المسػػمميف إف ىػػـ طمبػػكا 

 ذلؾ.
  نو ال تجار قريش، كال مف نصرىا( ىذا لو عالقة في  قضية المحاربة، كالجانب العسكرم.)كا 
  نػو ال يحػكؿ ىػذا الكتػاب دكف ظػالـ أك آثػـ( أم: إف المكاطنػة ال ف بينيـ النصر عمى مف دىػـ يثػرب، كا  )كا 

تعطػػى بػػراءة، فمػػيس عنػػدنا مكاطنػػكف مػػف الدرجػػة األكلػػى، إنمػػا الجميػػع سكاسػػية أمػػاـ القػػانكف، ال يكجػػد فػػي 
ع ذلؾ الزماف كميا كالقكانيف الدسػتكرية كانػت تعطػى امتيػازا لػبعض الكثيقة امتيازات ألم فريؽ، مع أف شرائ

المػػكاطنيف، بينمػػا ال يكجػػد ىنػػا أم امتيػػاز ألحػػد... السػػبب فػػي ذلػػؾ أف التصػػكر اإلسػػالمي لممكاطنػػة بيػػذه 
األبعػػاد الجغرافيػػة كالقانكنيػػة كالدسػػتكرية كاالجتماعيػػة كالقضػػائية كغيرىػػا... بنػػي عمػػى قضػػية كحػػدة الػػنفس 

ة، فػػالنفس البشػػرية كاحػػدة فػػي مصػػدرىا، كاحػػدة فػػي منشػػئيا، ككمنػػا أبنػػاء آدـ عميػػو السػػالـ، كاهلل عػػز البشػػري
كجؿ قد كرمنا جميعا بالعقؿ، كرمنا بالتكميؼ.. كرمنا بالخمقة المنتصبة... كرمنا بخطابو، الجميع: المؤمف 

لمػػنفس البشػػرية، كىػػذا ال  كغيػػر المػػؤمف، فينػػاؾ قػػدر مشػػترؾ بػػيف البشػػر، كمػػف خاللػػو كانػػت رؤيػػة اإلسػػالـ
 يؤىؿ لكجكد امتيازات ألحد، لذلؾ لما مرت بالنبي صمى اهلل عميو ك سمـ جنازة قاـ ليا.

 فقاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ: يا رسكؿ اهلل إنيا جنازة ييكدم، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: أليست نفسا.
 فقكاـ االحتراـ إذا: ككنو نفسا...

كمػػػف ىنػػػا نػػػدرؾ أف أصػػػمح المسػػػمميف كأفجػػػر المسػػػمميف عنػػػد مكتػػػو يعامػػػؿ بطريقػػػة كاحػػػدة بغسػػػمو كتكفينػػػو 
كبالصػػالة عميػػو كدفنػػو، ألنيػػا نفػػس، لػػذلؾ منػػع اإلسػػالـ مػػف التعامػػؿ مػػع اإلنسػػاف بصػػكرة مزريػػة حتػػى فػػي 

نػػب العػػدكاف عمػػى القتػػاؿ: فقػػد قػػاؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: إذا قاتػػؿ أحػػدكـ فميتجنػػب الكجػػو، أم ليتج
صفحة الكجو، عمػى عنػكاف اآلدميػة، محافظػة عمػى ىػذه الخمقػة، كعمػى المعنػى اإلنسػاني فػي ىػذا المخمػكؽ 
حتى في مسػتكل الحػرب: إذا قاتػؿ أحػدكـ، كفػي ركايػة: "إذا ضػرب أحػدكـ أخػاه فميتجنػب الكجػو... إف أىػـ 

أصػػميا، كعمػػى رأسػػيا مػػا يتعمػػؽ ىػػذه األسػػس ىػػك كحػػدة الػػنفس البشػػرية لػػذلؾ كانػػت الحقػػكؽ متسػػاكية فػػي 
بالعدالػػة، ألننػػا نعمػػـ بػػأف القػػرآف الكػػريـ كالشػػرائع كالػػكحي كالرسػػؿ مػػا جػػاءكا إال مػػف أجػػؿ إقامػػة العػػدؿ، قػػاؿ 
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ـي  تعالى: أعكذ باهلل مف الشػيطاف الػرجيـ: بسػـ اهلل الرحمػاف الػرحيـ: " ٍلنىػا مىعىييػ ػمىنىا ًباٍلبىيانىػاًت كىأىٍنزى ػٍمنىا ريسي  لىقىػٍد أىٍرسى
اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى النَّاسي ًباٍلًقٍسًط" صدؽ اهلل العظػيـ، فقيػاـ النػاس بالقسػط مػف أجمػو أرسػمت الرسػؿ، مػف 
أجمو أنزلت الكتب، لذلؾ كانت العدالة مف أعمى مقاصد الشريعة... كلذلؾ راعى مفيـك المكاطنة كمػا رأينػا 

مرجعية ميمة ليذا المفيـك في التصكر اإلسالمي، كىكذا نالحػظ في ىذه الكثيقة العدالة بدقة، ألنيا تشكؿ 
أف المكاطنة فػي الفيػـ اإلسػالمي ال تمثػؿ األخػكة اإلسػالمية أنمػا تمثػؿ المكاطنػة بػالمعنى السياسػي فػي كػؿ 
بناىػػا المتعػػددة، إف األديػػاف األخػػرل بمعناىػػا المعاصػػر، بػػؿ نجػػد أنيػػا جانػػب مػػف جكانػػب الػػكالء الػػديني أك 

  كىػذا النػكع مػف الػكالء مكجػكد أيضػا فػي اإلسػالـ، كىػك جانػب محتػـر يعبػر عػف إنسػانية اإلنسػاف اإلنساني،
كيعبػػػر عػػػف تػػػآلؼ أىػػػؿ الػػػديف الكاحػػػد كىػػػك أمػػػر يطمػػػب اإلسػػػالـ تحقيقػػػو، كالفػػػرؽ بػػػيف مفيػػػـك المكاطنػػػة فػػػي 

ينػػي يماثػػؿ اإلسػػالـ كغيػػره مػػف الشػػرائع أف المكاطنػػة فػػي اإلسػػالـ مفيػػـك سياسػػي مػػدني، كفػػي غيػػره مفيػػـك د
 مفيكـ األخكة في اإلسالـ.

فحقػكؽ اإلنسػػاف فػػي اإلسػػالـ لػػـ تػػأت نتيجػػة ضػػغكط كطنيػػة أك إقميميػػة أك عالميػػة، كلػػـ يػػأت إقرارىػػا نتيجػػة "
نمػػا ىػػي حقػػكؽ شػػرعيا اهلل كبينيػػا الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو               لمطالبػػات كمظػػاىرات كعػػذابات كتضػػحيات، كا 

سػػاف فػػي اإلسػػالـ ىػػي حقػػكؽ شػػمكلية تشػػمؿ البشػػرية جمعػػاء، كال تميػػز بػػيف ك سػػمـ، كليػػذا فػػإف حقػػكؽ اإلن
جنس الفرد أك عمره أك قكميتو، كما أنيا لـ تػبف عمػى فكػر بشػكرم يتسػـ دكمػا بالقصػكر كعػدـ الكمػاؿ، بػؿ 
ضػافة إلػى مػا يمتػاز  ىي تشريع إليي يتسـ بالكماؿ كالديمكمػة كصػالحية التطبيػؽ فػي كػؿ زمػاف كمكػاف، كا 

لذم شرعو اهلل مف قدسية تمـز اإلنسػاف بػو فػي السػر كالعمػف، كػذلؾ فػإف اإلسػالـ لػـ يكتػؼ بػإقرار بو الحؽ ا
الحقكؽ بؿ أكجب المحافظة عمييا، فيي حقكؽ ككاجبات معا كأكثر مف ذلؾ حيث يعتبر كثيػر مػف الفقيػاء 

عمى ديف اهلل، فيك أف ىذه الحقكؽ ىي في حقيقتيا حقكؽ هلل سبحانو كتعالى، تشريفا ليا كتعظيما، كحدكد 
نمػػا أكجػػب عمػػى المسػػمـ الصػػدع بقػػكؿ الحػػؽ  لػػـ يكتػػؼ مػػثال بػػإقرار حػػؽ التعبيػػر كالتفكيػػر كحريػػة القػػكؿ، كا 
كالتضػحية فػػي سػػبيمو كاعتبػػره فػػي بعػػض المراحػػؿ أعمػى أنػػكاع الجيػػاد، قػػاؿ عميػػو الصػػالة كالسػػالـ: "إف مػػف 

حػؽ الحيػاة كأكجػب الحفػاظ عميػو كاعتبػر أعظـ الجياد قكلة حؽ عف سػمطاف جػائر"، كمػا أف اإلسػالـ مػنح 
ٍف أىٍجػًؿ ذىًلػؾى كىتىٍبنىػا مػ االعتداء عميو اعتداء عمػى النػاس جميعػا، قػاؿ اهلل تعػالى، بسػـ اهلل الرحمػاف الػرحيـ: "

ػا قىتىػ ٍف قىتىؿى نىٍفسنػا ًبغىٍيػًر نىٍفػسو أىٍك فىسىػادو ًفػي اأٍلىٍرًض فىكىأىنَّمى مىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي مى ػٍف أىٍحيىاىىػا عى مى ًميعنػا كى ؿى النَّػاسى جى
ًميعنا"صػػدؽ اهلل العظػػيـ، كرتػػب عقكبػػة القصػػاص حمايػػة لمحػػؽ، فقػػاؿ تعػػالى، باسػػـ اهلل  ػػا أىٍحيىػػا النَّػػاسى جى فىكىأىنَّمى

يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىابً  اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي لتصرؼ "صدؽ اهلل العظيـ، كحـر عمى اإلنساف االرحماف الرحيـ: "كى
غير الشرعي بيذه الحقكؽ فحـر عميو االنتحار كتناكؿ السـ كعدـ استعماؿ الدكاء كلعمو مف نافمة القكؿ أف 
نشػير إلػى أف نشػير إلػى أف اإلسػالـ يقػـك عمػػى اعتقػدا راؽ فػي نظرتػو لإلنسػاف، فاإلنسػاف مكػـر لتكػػريـ اهلل 

ات أنو جعمو خميفة في األرض لما يتمتع بػو تعالى لو، كمف تفضيؿ اهلل لإلنساف كتمييزه عف سائر المخمكق
           مػػػػف الطاقػػػػات كالقػػػػدرات كاالسػػػػتعداد لمقيػػػػاـ بميػػػػاـ المسػػػػؤكلية فػػػػي الحكػػػػـ قػػػػاؿ تعػػػػالى: بسػػػػـ اهلل الرحمػػػػاف
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ًميفىػػةن" صػػدؽ اهلل العظػػيـ، كقػػاؿ تعػػالى: الػػرحيـ: " اًعػػؿه ًفػػي اأٍلىٍرًض خى ػػًة ًإناػػي جى ًئكى بُّػػؾى ًلٍممىالى ٍذ قىػػاؿى رى بسػػـ اهلل كىاً 
ئًػػؼى اأٍلىٍرًض" صػػدؽ اهلل العظػػيـ، كمػػف مظػػاىر تكػػريـ اهلل لإلنسػػاف  الى ـٍ خى عىمىكيػػ الرحمػػاف الػػرحيـ: "ىيػػكى الَّػػًذم جى

ٍمنىػا بىنًػي  تسخير الككف لو، كلعػؿ أبمػغ كصػؼ ليػذا التكػريـ قكلػو تعػالى: بسػـ اهلل الرحمػاف الػرحيـ: " لىقىػٍد كىرَّ كى
مى  مىػى كىًثيػرو ًممَّػٍف خى ـٍ عى ػٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيابىػاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرا كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى " صػدؽ اهلل آىدى ٍقنىػا تىٍفًضػيالن

ػػا ًفػػي السَّػػمى  ـٍ مى رى لىكيػػ ًميعنػػا ًمٍنػػوي" العظػػيـ، كقكلػػو تعػػالى: بسػػـ اهلل الرحمػػاف الػػرحيـ: "سىػػخَّ ػػا ًفػػي اأٍلىٍرًض جى مى كىاًت كى
صػػدؽ اهلل العظػػيـ، فالشػػريعة اإلسػػالمية قػػررت لممسػػمميف حقكقػػا تخصػػيـ كػػأفراد، كحقكقػػا تشػػمميـ كجماعػػة 
                   كأمػػػػة، كىػػػػي بػػػػذلؾ حػػػػددت مػػػػدلكؿ حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كحرياتػػػػو بمػػػػا يصػػػػكف كرامػػػػة اإلنسػػػػاف كيكفػػػػؿ حقكقػػػػو 

الحقكؽ كالحريات الشخصية، أك الحريػات الفكريػة كاالجتماعيػة كالثقافيػة، كلمػا كانػت كحرياتو، سكاء بتقرير 
 حقكؽ اإلنساف تقكـ عمى ركنيف أساسييف ىما:

المساكاة كالحرية، فإف اإلسالـ كاف أكؿ مف قرر المبادئ الخاصة بحقكؽ اإلنسػاف فػي أكمػؿ صػكرة كأكسػع 
هلل عميػػو ك سػػمـ كالخمفػػاء الراشػػديف مػػف بعػػده كانػػت نطػػاؽ، كأف األمػػة اإلسػػالمية فػػي عيػػد الرسػػكؿ صػػمى ا

أسبؽ األمـ في السير عمييا، بالرغـ مف ادعاءات األمـ الديمقراطيػة الحديثػة مػف أف العػالـ اإلنسػاني مػديف 
ليػػا بتقريػػر ىػػذيف الحقػػيف، حيػػث ذىػػب اإلنجميػػز إلػػى أنيػػـ أعػػرؽ شػػعكب العػػالـ فػػي ىػػذا المضػػمار، كزعػػـ 

ات جميعػػػا كليػػػدة ثػػػكراتيـ، كأنكػػػرت أمػػػـ أخػػػرل عمػػػى اإلنجميػػػز كالفرنسػػػييف ىػػػذا الفرنسػػػيكف أف ىػػػذه االتجاىػػػ
 .1الفضؿ كادعتو لنفسيا

كقػػد ارتػػبط مفيػػـك المكاطنػػة فػػي التػػاريخ العربػػي اإلسػػالمي نظريػػا باالعتقػػاد  كعمميػػا بعػػدة عكامػػؿ، منيػػا    
اكتيا سكاء بيف األفػراد األحػرار تككيف السمطة كالجيش، كقد يعنى المفيـك التاريخي لممكاطنة بيذا المعنى تف

الػػذككر أك بػػيف األحػػرار العبيػػد، المػػؤمنيف كغيػػر المػػؤمنيف ، النسػػاء كالرجػػاؿ ... كبيػػذا تتشػػابو الحضػػارات 
االغريقية كالركمانية كالصينية كالعربية اإلسالمية، بمعنى أنيا تركب مفيـك المكاطنة أسير الكضع العيػاني 

ة كاليالمية بعيدا عف النصكص مقدسة كانت أك ضعيفة ... كقد تطػكر المممكس كاخضعت المفيكـ لمنسبي
)رسػالة الحقػكؽ( كتػدكيف مبكػر لنصػكص بشػرية  مفيكـ المكاطنػة فػي الثقافػة اإلسػالمية مػف ) الصػحيفة( ك

مسػتميمة مػف ركح القػرآف، إلػى اسػػتقالؿ االمػة كالقضػاء عػف الخميفػة الجػػائر كمػا عنػد الحسػف البصػرم إلػػى 
اف فػػي الصػػراع بػػيف المعرفػػة الحكميػػة كالمعرفػػة الدينيػػة فػػي الحضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية، التػػي مركزيػػة االنسػػ

استنبطت حماية النفس كالركح كالجس)عند أبي بكر الػرازم( كتكلػت الػى ارتقػاء االنسػاف)عند إخػكاف الصػفا 
(، كقػد حصػد )ابػف كتكاصؿ الحكمة كالديف )عند ابػف رشػد كالمتصكفة(، ثـ االنساف الكامؿ)عند ابف عربي(

                                                           
عمػي محمػػد الػدباس، عمػػي عميػػاف أبػك زيػػد: حقػػكؽ اإلنسػاف كحرياتػػو كدكر شػرعية اإلجػػراءات الشػػرطية فػي تعزيزىػػا، دراسػػة  1

 2009، عمػاف 1تحميمية  لتحقيؽ التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كحرياتو كأمػف المجتمػع تشػريعا كفقيػا كقضػاء، دار الثقافػة، ط 
 .38-36 :ص
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خمدكف( عطاء العرب كالمسمميف في الحضارة ليؤسس لعمـ اجتمػاع، فقػد انتقمػت شػعمة التنػكير الػى الطػرؼ 
 .1اآلخر مف المتكسط، لذا صار انتياؿ معارؼ اآلخريف مف أىـ اىتمامات أكركبا العائد لمتاريخ

 ( يبيف الحقكؽ في الثقافة العربية اإلس،مية: 07الشكؿ رقـ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .205 أماني جرار، مرجع نفسو، ص:المصدر: 

يرسـ اإلسالـ صكرة لمنظاـ المجتمعي بشكمو الدقيؽ الذم يحقؽ التكافؿ كالتعاكف كالتػآزر كاالعتمػاد        
المتبػادؿ بػػيف العناصػػر البنائيػػة لػػو، كىػػك فػػي ذلػؾ يسػػعى لتنػػاكؿ كػػؿ األبعػػاد الحياتيػػة "لمظػػاىرة" االجتماعيػػة 

ال يجيػز اإلشػباع المتػكازف، كيسػمح بتحصػيؿ داخؿ المجتمع: الركحيػة منيػا كالنفسػية كالعقميػة كالماديػة، تنػاك 
 :2االستقرار كالتجاكب كالمتطمبات اآلتية التي تقتضييا عمميتا التفاعؿ كالتقدـ فيك

 متكاممة األبعاد المشكمة لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء.نظرية شاممة :  
 :عالميػػة تتجػػاكز كػػؿ الخصكصػػيات النكعيػػة لممجتمعػػات اإلنسػػانية عمػػى اخػػتالؼ ألكانيػػا  نظريػػة عامػػة

 كأجناسيا كلغاتيا كثقافاتيا...

                                                           
  .205 :ص ،2011األردف، –،عماف 1أماني جرار: المكاطنة العالمية، دار كائؿ ،ط 1
، 2013، 1ناديػػة سػػعيد عيشػػكر: الصػػراع االجتمػػاعي اإلتجاىػػات التنظيريػػة، التقميديػػة كالسكسػػيكلكجية، دار مجػػدالكم، ط  2

 .148-147 :ص
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 :صػػالحة لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف تتجػػاكب ككػػؿ مسػػتجدات العصػػر مػػا لػػـ يتجػػاكز نطػػاؽ الفطػػرة  نظريػػة مرنػػة
 السميمة لإلنساف.

ف الرسػػػػاالت بيػػػػذه المميػػػػزات، كػػػػذلؾ أخػػػػص ككمػػػػا أخػػػػص اهلل تعػػػػالى رسػػػػالة اإلسػػػػالـ دكف سػػػػكاىا مػػػػ      
شخصية محمد صمى اهلل عميو ك سمـ بميزات دكف سكاه مف الرسؿ احتكاىا مفيػـك كاحػد كىػك مفيػـك القػدكة 
الحسػػنة، فقػػد عػػاش عميػػو الصػػالة كالسػػالـ حيػػاة مميئػػة بالممارسػػات الشػػاممة، قػػدكة رائعػػة لكػػؿ إنسػػاف، فقػػد 

ألمتو، رئيس دكلة كقائدا عسكريا في الميداف كرئيس مجمػس الشػكرل  مارس القيادة الرائدة الناصحة الراعية
 كمجتيدا مقاتال في سبيؿ اهلل كما مارس دكر الزكج الصالح، كاألب الحاني كاألخ الػكفي، كالمربػي الفاضػؿ
كالتمميػػػذ المػػػؤدب بػػػيف يػػػدم الػػػكحي، كبيػػػذا فقػػػد اجتمعػػػت فػػػي شخصػػػيتو عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ كػػػؿ ميػػػزات 

  مرسميف فػي أكضػح صػكرىا كباتصػاؼ اإلسػالـ بيػذه الخصػائص: "الداعيػة، الشػمكلية، التكامميػةاألنبياء كال
كالمركنػػػة" اقتضػػػت الضػػػركرة أف تتصػػػؼ شخصػػػية نبػػػي اإلسػػػالـ بخصػػػائص القػػػدكة، كحاصػػػؿ تفاعػػػؿ ىػػػذه 

كعميػو تكػػكف العقيػدة بمفيكميػػا الصػػحيح "الخصػائص يعطينػػا مفيكمػا كاضػػحا عػف حقيقػػة الحيػاة البشػػرية... 
اإلطػػار المرجعػػي الػػذم ييتػػدم بػػو إلػػى المنيػػاج الحيػػاتي القػػكيـ الػػذم يحقػػؽ السػػالـ كاألمػػاف، كيضػػمف  ىػػي

السير الحسف لمسعى المجتمع كتطمعاتو إلى تحقيؽ آمالو كأمانيو المستقبمية، كما كيككف اإلطػار المرجعػي 
مى كؿ مف الحؽ كالباطؿ في الذم يحتكـ إليو أثناء ظيكر بكادر االختالؼ كالخالؼ كالشقاؽ كالنزاع، فيتج

... يشير الباحث الغربي )ليكبكلػد قػايس( إلػى "قػدرة 1"صكرتو الطبيعية الصحيحة التي ال يختمؼ فييا اثناف
اإلسػػػالـ الفػػػذة عمػػػى النيػػػكض بػػػاليمـ لتحقػػػؽ عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات، ال يجعػػػؿ األمػػػر يقتصػػػر عمػػػى دائػػػرة 

س ىػػذا فحسػػػب، بػػػؿ إنػػػو ليعتبػػر اإلسػػػالـ أعظػػػـ قػػػكة المسػػمميف كحػػػدىـ، بػػػؿ يتجاكزىػػػا إلػػى البشػػػر كافػػػة، لػػػي
نياضة باليمـ عمى اإلطالؽ، فميس ثمة كيذا الديف مف يممؾ القدرة عمػى التحريػؾ، بمػا أنػو عقيػدة شػمكلية 

فمنا  تتعامؿ مع كينكنة اإلنساف في مككناتيا كافة، كتستجيف قدراتيا جميعا، كعمى مستكل التحقؽ التاريخي
  .2صدؽ المقكلة ما فعمو اإلسالـ بالجماعات التي انتمت إليو أف ننظر لكي نتأكد مف

، لػذلؾ فاإلسػالـ ينظػر إلػى ارتبػاط اإلنسػاف بكطنػو الؼخاالسػتالكطف جزء مف األرض التي جعمت مػكطف 
 كبمده، كحبو لو أنيا مسألة فطرية متأصمة في نفسو، طبع اهلل تعالى عمييا النفكس.

كمستقر العيش، كمكاف العبادة، كمحؿ الماؿ كالعػرض كالشػرؼ لػذلؾ كػاف فالدكلة أك الكطف مسقط الرأس، 
الكطف نعمة مف اهلل عمى الفرد كالمجتمػع، كاإلنسػاف بمػا جبػؿ عميػو يػرفض عػادة الخػركج مػف كطنػو إال إذا 
خراجو منو يعد عقكبة، كما حصؿ لنبينا محمد صػمى اهلل عميػو ك سػمـ عنػدما أخرجتػو مػف  أكره عمى ذلؾ كا 

كا ثىػػاًنيى ؿ اهلل تعػػالى: بسػػـ اهلل الرحمػػاف الػػرحيـ: "مكػػة، قػػا ػػوي الَّػػًذيفى كىفىػػري ػػرىهي المَّػػوي ًإٍذ أىٍخرىجى كهي فىقىػػٍد نىصى ػػري ًإالَّ تىٍنصي

                                                           
  (، دار بيػػاء الػػديف، قسػػنطينة1صػػراع االجتمػػاعي )ناديػػة عيشػػكر: الصػػراع االجتمػػاعي بػػيف النظريػػة كالممارسػػة، سمسػػمة ال 1

 .32 :ص 2008
 .131 :: الصراع االجتماعي االتجاىات التنظيرية التقميدية كالسكسيكلكجية، مرجع سابؽ، ص نادية سعيد عيشكر 2
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ػػًكينىتىوي  ٍف ًإفَّ المَّػػوى مىعىنىػػا فىػػأىٍنزىؿى المَّػػوي سى ػػاًحًبًو الى تىٍحػػزى ػػا ًفػػي اٍلغىػػاًر ًإٍذ يىقيػػكؿي ًلصى مىٍيػػاٍثنىػػٍيًف ًإٍذ ىيمى ـٍ عى نيػػكدو لىػػ ًو كىأىيَّػػدىهي ًبجي
ًكػيـه  ًزيػزه حى ػةي المَّػًو ًىػيى اٍلعيٍميىػا كىالمَّػوي عى كىًممى كا السٍُّفمىى كى عىؿى كىًممىةى الًَّذيفى كىفىري ٍكىىا كىجى " صػدؽ اهلل العظػيـ... كممػا تىرى

تعالى: بسػـ يدؿ عمى مكانة الكطف في اإلسالـ أيضا أف القرآف الكريـ قرف حب األرض بحب النفس، قاؿ 
ا فىعىميكهي ًإالَّ قىًميؿه مً اهلل الرحماف الرحيـ: " ـٍ مى كا ًمٍف ًديىاًركي ـٍ أىًك اٍخريجي ـٍ أىًف اٍقتيميكا أىٍنفيسىكي مىٍيًي لىٍك أىنَّا كىتىٍبنىا عى لىٍك كى ـٍ كى ٍنيي

ـٍ كىأىشىدَّ تىٍثًبيتنا" ٍيرنا لىيي ا ييكعىظيكفى ًبًو لىكىافى خى ـٍ فىعىميكا مى   صدؽ اهلل العظيـ. أىنَّيي
ـٍ كما قرف حب األرض بالديف، قاؿ اهلل تعالى: بسـ اهلل الرحماف الرحيـ: "       ػًف الَّػًذيفى لىػ ـي المَّػوي عى الَّ يىٍنيىػاكي

ـٍ  تيٍقًسػطيكا ًإلىػٍيًي ـٍ كى كىي ـٍ أىف تىبىػرُّ ػككيـ ماػف ًديىػاًركي ـٍ ييٍخًرجي لىػ ـٍ ًفي الػدايًف كى " صػدؽ ًإفَّ المَّػ ۚ  ييقىاًتميككي ٍقًسػًطيفى وى ييًحػبُّ اٍلمي
اهلل العظيـ، كؿ ىذا يدؿ عمى تأثير األرض، كحب اإلنساف لبمػده أمػر طبيعػي ال عيػب فيػو كلػيس بالشػيء 
المػػذمكـ، فاألصػػؿ فػػي اإلنسػػاف أف يحػػب كطنػػو كيتشػػبث بػػالعيش فيػػو، كال يفارقػػو إال إذا أكػػره عمػػى الخػػركج 

  أك نحك ذلؾ...منو، أك مغادرتو ألجؿ العمؿ أك طمب العمـ 
إذا فالمكاطنة كالكالء لمدكلة يقتضي الشعكر بالكاجب كالمسؤكلية تجاه الكطف، فالتعبير عف ذلػؾ ال         

نمػػا بالعمػػؿ الصػػالح كبػػذؿ الجيػػد النػػافع المتكاصػػؿ، فاألسػػتاذ كطنػػي  يكػػكف بػػالكالـ أك بػػبعض الشػػعارات كا 
الفاضػػمة، كالطبيػػب كطنػػي باجتيػػاد فػػي معالجػػة  بتفانيػػو بالػػدرس كتربيػػة الػػنشء عمػػى حػػب العمػػـ كاألخػػالؽ

المرضى كالتخفيؼ مف آالميـ كالقضاء عمى األمراض كاألكبئة التي كياف المجتمع، كالعامؿ كطني بجيػده 
الدؤكب في البناء كالتشييد كالتصنيع... كالشاب كطنػي بصػالحو كاسػتقامتو بالمحافظػة عمػى كػؿ مػا يحكيػو 

مػكث الجػدراف بالكتابػة عمييػا كال يكسػخ شػكارع مدينتػو كال يقطػؼ أزىػار الكطف فال يكسر غصػف شػجرة كال ي
الحدائؽ العمكمية كال ييشـ المصابيح العمكمية، كال يخرب أسالؾ الكيرباء كالياتؼ، فالمحافظػة عمػى ىػذه 

قيػػػًؿ اعٍ  ميػػػكا الممتمكػػات العمكميػػػة ىػػػي نػػػكع مػػػف البنػػػاء لمدكلػػػة، قػػػاؿ اهلل تعػػػالى: بسػػػـ اهلل الرحمػػػاف الػػػرحيـ: "كى مى
اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة فىيينىبائيكي  سىتيرىدُّكفى ًإلىى عى ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كى مىكي "، صػدؽ فىسىيىرىل المَّوي عىمى ميػكفى ا كيٍنتيـٍ تىٍعمى ـٍ ًبمى

نمػػػػا فػػػػي خػػػػدمتيا كالمسػػػػاىمة فػػػػي                 اهلل العظػػػػيـ، فحػػػػب الدكلػػػػة كاحتراميػػػػا ال يكػػػػكف فقػػػػط فػػػػي اليتػػػػاؼ ليػػػػا كا 
بنائيا، "فعندما تيتؼ الحناجر تمأل الدنيا صراخا كعندما تشتغؿ العقكؿ تمػأل الػدنيا إبػداعا، كعنػدما تتحػرؾ 

 .1السكاعد تمأل الدنيا عمال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 18 -10 :كماؿ لدرع: دكر اإلسالـ في غرس القيـ الكطنية كأثره في تكثيؽ الصمة بيف الفرد كدكلتو، ص 1
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  ثالثا : إعادة اكتشاؼ مبدأ المكاطنة في أكركبا:
تراجػػع مبػػدأ المكاطنػػة فػػي الفكػػر السياسػػي بعامػػة طػػكاؿ مػػا أصػػمح عمػػى تسػػميتو فػػي أكركبػػا بالعصػػكر       

بعػػػد المػػػيالد، كذلػػػؾ بعػػػد أف انػػػدثرت التجػػػارب الديمقراطيػػػة  1300الػػػى  300الكسػػػطى التػػػي امتػػػدت مػػػف 
و الحضػارات المحدكدة في دائرتي الحضارتيف اإلغريقية كالركمانية مػف جيػة، كمػف جيػة أخػرل بسػبب تكجػ

 .1السائدة آنذاؾ بما فييا الحضارة العربية اإلسالمية الصاعدة إلى إقامة حكـ ممكي مطمؽ غير مقيد
كيكشػؼ رصػد التطػكر التػػي انتقمػت مػف خاللػػو المكاطنػة المحػدكدة لدكلػػة المدينػة االغريقيػة القديمػػة         

الة المكاطنة الشاممة كصكال إلى مكاطنة الدكلة القكميػة عػف كجػكد ثالثػة أبعػاد متكازيػة لمتطػكر أسػممت الػى 
التكشػػؼ الكامػػؿ لمفيػػـك المكاطنػػة مػػف مػػا يسػػمى بالمكاطنػػة الشػػاممة كيتمثػػؿ البعػػد األكؿ فػػي التطػػكر باتجػػاه 

خػػالؿ االنتقػػاالت التاريخيػػة التػػي ميػػزت مراحػػؿ التطػػكر المجتمعػػي فػػي أكركبػػا... كيمكػػف القػػكؿ بػػأف مفيػػـك 
المكاطنػػػة كقػػػد كجػػػد محطػػػة تطػػػكره التػػػالي فػػػي تشػػػكؿ الدكلػػػة القكميػػػة نتيجػػػة لمصػػػراع بػػػيف الممػػػكؾ كالكنيسػػػة 

قرار استق الؿ الممكؾ الخارجي إزاء البابكات كاألباطرة كمنذ ذلؾ الحيف أخذ لسعييـ لنزع حؽ السيادة منيا كا 
مبدأ التمثيؿ النيابي كما صاحبو مف حكـ القػانكف فػي االنتشػار جغرافيػا كالتحسػف نكعيػا فػي دائػرة الحضػارة 
األكركبيػػة. بفضػػؿ التجربػػة البريطانيػػة، إذ أصػػبحت الشػػعكب تعتقػػد بحقيػػا فػػي السػػيادة التػػي سػػبؽ أف خمعيػػا 

كؾ عف الكنيسة خالؿ مرحمة بناء الدكلة القكمية كاحتكركىا ألنفسيـ، كاصبح الشعب يطالب بأف تككف المم
السػػػيادة لألمػػػة كالسػػػمطة لمشػػػعب كانقسػػػـ التطػػػكر الػػػديمقراطي إلػػػى مسػػػاريف ، مسػػػار اإلصػػػالح الػػػذم مثمتػػػو 

تػاف احػتفظ رجاليمػا بنظريػة التجربة البريطانيػة كمنحػى العنػؼ الػذم مثمتػو الثكرتػاف األمريكيػة كالفرنسػية، الم
السيادة كلكنيـ نقمكىا بميزاتيا كخكاصيا مف الممؾ عمى األمة كجعمكا األمة صاحبة السيادة بدال مف الممػؾ 
كبرغـ ذلؾ، فإف المكاطنة في أكركبا في ما قبؿ الثكرة الصناعية كانت تقتصر عمى عدد محدكد مف البشر 

الؾ الثكرة مف الذككر عمى حيف أنكرت صػفة المكاطنػة عػف في المجتمع، حيث يتحدد مكاطنكف بصفتيـ م
بقية السكاف كالمرأة كاألطفاؿ كالفقراء، كىك ما يعنػي أف اتسػاع مبػدا المكاطنػة قػد ارتػبط بنضػج بنػاء الدكلػة 
القكيمة كيتصؿ بعد التطكر الثػاني الػذم سػاعد عمػى تبمػكر مفيػـك المكاطنػة بمجمكعػة تطػكرات فكريػة التػي 

.كقعت كشكمت ط  اقة دافعة لتطكر ىذا المفيـك
فػػي ىػػذا اإلطػػار يعتبػػر عصػػر النيضػػة األكركبيػػة ىػػك الفتػػرة الجنينيػػة لتبمػػكر مفيػػـك المكاطنػػة بمعناىػػا       

الحديث كذلؾ نتيجة الىتماـ الفكر السياسي فييا بإعادة اكتشاؼ مبػدا المكاطنػة كاتخػاذه تػدريجيا مركػزا فػي 
يس نظػػـ سياسػػية حيػػة كفعالػػة حققػػت قػػدرا متزايػػدا مػػف االنػػدماج الػػكطني بنػػاء الدكلػػة القكميػػة الحديثػػة كلتأسػػ
                                                           

 .22: عمي خميفة الككارم : مفيـك المكاطنة في الدكلة الديمقراطية ، مرجع سابؽ ، ص 1
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كالمشاركة السياسية الفعالة كحكـ القانكف األمر الذم جعؿ مف إقامة الدكلة المتماسكة عبػر الػزمف بصػرؼ 
النظر عف حكاميا إمكانية عممية، بفضؿ القبكؿ الفكرم ك التقبؿ النفسي لمبدأ المكاطنة، الذم شكؿ حجػز 

 اكية لممذىب الديمقراطي في أكركبا الغربية. كتحكلت الدكؿ في دائرة الحضارة الغربية تدريجيا بمقتضى الز 
دكرا بػارزا  *مراعاة مبدأ المكاطنة إلى دكؿ ديمقراطية، باإلضافة إلى ذلؾ فقد لعبػت حركػة اإلصػالح الػديني

في الطريؽ إلى بمكرة مفيـك المكاطنة القكمية ، باإلضافة الى أنيا أضعفت السيادة الكنيسية  أنيا أضػعفت 
السيادة الكنيسية كقاعدة ألحد أشكاؿ المكاطنة حينئذ فإنيا أطمقت عقاؿ الحركة العممية التػي شػكمت أساسػا 

يريف غيرىـ ، حيث تبمكر كػؿ ذلػؾ فػي نػكع مػف ككث ركسك كمنتسكيكلعصر التنكير التي تضمنت كتابات 
الفكػػر السياسػػي العقالنػػي التجريبػػي كقػػد كػػاف مػػف نتػػاج التطػػكر عمػػى ىػػذا البعػػد اسػػتنباط مبػػادئ كمؤسسػػات 
كأدكات حكػػـ جديػػدة كامكػػف بعػػد كضػػعيا مكضػػع التطبيقػػي تػػدريجيا تأسػػيس كتنميػػة نظػػـ حكػػـ قكميػػة مقيػػدة 

اؿ التاريخية مف الحكـ المطمؽ إلػى الحكػـ المقيػد كمػف كضػع التػابع السمطة كالجديد بالذكر أف عممية االنتق
إلػػى كضػػع المػػكاطف لػػـ تكػػف سػػيمة بػػؿ كانػػت مخاضػػا عسػػيرا قطعػػت فيػػو رؤكس الممػػكؾ كسػػالت عمػػى دربػػو 
دمػػاء الشػػعكب ... كتتػػكازل فاعميػػة البعػػد الثالػػث مػػع فاعميتػػو مػػع البعػػديف السػػابقيف لتبمػػكر مفيػػـك المكاطنػػة 

ع بعض األحداث أك الظركؼ التاريخية التي ساعدت عمى تحقيؽ ذلػؾ ، كيشػكؿ ظيػكر بحيث يتصؿ بكقك 
الدكلة القكمية احد المتغيرات التي لعبت دكر في تبمػكر مفيػـك المكاطنػة، كذا كػاف تشػكؿ الدكلػة القكميػة قػد 

ة فقػػد كتحريػػر رعاياىػػا ليككنػػكا مػػكاطنيف فػػي دكلػػ تحقػػؽ نتيجػػة حػػرب بػػيف جبيتػػي الكنيسػػة إلزاحػػة سػػيطرتيا
كانػػت إقطاعيػػات األمػػراء ىػػي الجبيػػة الثانيػػة التػػي حاربػػت الدكلػػة عمييػػا كسػػاعدىا فػػي ذلػػؾ اختػػراع البػػاركد 
الذم تفكؽ عمى قالع األمراء الحصينة كمف ثـ فقد أدل ذلؾ إلى تحرم التابعيف ألمراء اإلقطاع كتحػكيميـ 

القػكؿ بػالتزامف بػيف تبمػكر الدكلػة إلى أعضاء متجانسيف في مجتمع كبير كمػكاطنيف فػي دكلػة بحيػث يمكػف 
كالمكاطنػػػػة فػػػػي معيػػػػة كاحػػػػدة ، كتعػػػػد الحاجػػػػة  الػػػػى المشػػػػاركة   societyالقكميػػػػة كالمجتمػػػػع العػػػػاـ بمعنػػػػى 

السياسية ىي المتغير الثاني الذم لعب دكرا أساسيا في استكماؿ تشكؿ الدكلػة الحديثػة، حيػث انعكػس ذلػؾ 

                                                           
*
: لقد كانت حدثا ىاما في التاريخ األكركبي الحديث، كىي لـ تظير بصػكرة مفاجئػة 1648-1500حركة اإلصالح الديني  

مى التحكالت الجديدة التي ظيرت بكادرىا فػي بؿ سبقتيا حركات عديدة حاكلت التخمص مف قيكد الكنيسة الثقيمة كاالنفتاح  ع
مػػف قمػػع ىػػذه الحركػػات بقسػػكة إال أنيػػا لػػـ تػػتمكف مػػف قمػػع جػػذكرىا فبقيػػت  الكاثكليكيػػةالقػػارة األكركبيػػة، كلػػئف تمكنػػت الكنيسػػة 

ر آثارىا تفعػؿ فعميػا بػالتكافؽ مػع متغيػرات العصػر كظيػر مفكػركف طػالبكا بػإجراء اصػالحات محػدكدة منتقػديف بعػض المظػاى
السمبية في الكنيسة لكنيا عادت ككقفت بكجو كؿ مف طالػب باإلصػالح كاصػفة ايػاه باإللحػاد متخػذة مػف ذلػؾ حجػة إلصػدار 

عشػػر فكانػػت حركػػة  16حكػػـ المػػكت عميػػو فػػي أكثػػر األحيػػاف، أمػػا حركػػة االصػػالح الػػديني التػػي انفجػػرت مػػع بدايػػة القػػرف 
األكركبيػػة، كأثػػرت فػػي مسػػار أحػػداثيا التاريخيػػة ككانػػت ليػػذه الحركػػة  سياسػػية اجتماعيػػة ثكريػػة شػػممت أجػػزاء كاسػػعة مػػف القػػارة

دكافػػع مكضػػكعية سػػاىمت فػػي التمييػػد ليػػا كضػػماف نجاحيػػا كتحديػػد مسػػارىا التػػاريخي، لالسػػتزادة اكثػػر أنظػػر محمػػكد شػػاكر 
 .511 :ص ،2011"مكسكعة الحضارات القديمة كالحديثة كتاريخ األمـ "الجزء الثاني، دار أسامة، األردف، عماف،
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مكاطنػػة، فقػػد شػػغمت المشػػاركة السياسػػية مكانػػة بػػارزة فػػي تكػػكيف عمػػى مزيػػد مػػف التأكيػػد أك التبمػػكر لمفيػػـك ال
 .1الدكلة الحديثة، كذلؾ عندما أصبحت عالقة الدكلة أك الممؾ مباشرة مع السكاف أك الشعب

ف لػػـ تكػػف مكجػػكدة بصػػكرتيا قػػديما إال أف بػػذكرىا األكلػػى كانػػت دائمػػا          إف فكػػرة المشػػاركة الحديثػػة كا 
حاضػػرة فػػي كػػؿ حضػػارة قديمػػة، حيػػث إف سػػعى االنسػػاف المقيػػكر إلػػى اإلنصػػاؼ كالعػػدؿ كالمسػػاكاة فطػػرة 

بحػؽ الشػراكة بالطيبػات إنسانية، فقد استمر الصراع عبر العصػكر مػف أجػؿ تأكيػد اإلنسػاف لذاتػو كالمطابػة 
)خيػػػرات المجتمػػػع(. كحػػػؽ المشػػػاركة الفعالػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات كتحديػػػد الخيػػػارات ... ففػػػي دكلػػػة المدينػػػة 
اليكنانيػػػة كانػػػت المشػػػاركة متحققػػػة بصػػػكرة كبيػػػرة داخػػػؿ الحيػػػاة السياسػػػية حيػػػث الديمقراطيػػػة فػػػي نظػػػر دكلػػػة 

 عف طريؽ المساكاة السياسية كالمشاركة، فإدارة أمكر المدينة في أثينا ىي حككمة األغمبية، كال يتـ ذلؾ إال
الدكلة لـ تكف محصكرة فػي جماعػة معينػة مػف النػاس ، بػؿ فػي يػد أكبػر عػدد ممكػف مػف المػكاطنيف، حيػث 
النظػػر إلػػى المشػػاركة بكصػػفيا ك اجبػػا كليسػػت مجػػرد حػػؽ لممػػكاطف ، فقػػد كانػػت المؤسسػػات السياسػػية التػػي 

مػػػى مشػػػاركة المػػػكاطنيف فييػػػا مثػػػؿ مجمػػػس الشػػػيكخ المكػػػكف مػػػف خمسػػػمائة تػػػدير الدكلػػػة تقػػػـك عمػػػى أساسػػػا ع
ممػػا جعػػؿ نظػػرة المػػكاطنيف لممشػػاركة ,عضػػك. أك المجمػػس العسػػكرم أك الجمعيػػة العمكميػػة أك حتػػى المحػػاكـ

ككػذلؾ نظػرتيـ لممػكاطف الػذم يمتنػع عػف المشػاركة بكصػفو عالػة  ,تزداد أىمية ككنيا كسيمة مباشرة لمحكـ 
غير ذم فائدة .يقكؿ "بيركميس" في خطابو الشيير "نحف ننظر إلى الشػخص الػذم ال ييػتـ عمى المجتمع ك 

بشػػؤكف الدكلػػة ال كمػػكاطف كسػػكؿ غيػػر آبػػو فقػػط بػػؿ كإنسػػاف تافػػو ..إف المػػكاطف الػػذم ال يعنػػى  بالمسػػائؿ 
شػؤكف العامة ال نرل فيو رجال منعػدـ الضػرر بػؿ رجػؿ منعػدـ الفائػدة .. نحػف كحػدنا نصػؼ الػذم ال يأبػو ب

الدكلة بأنو كائف غير نافع ال بأنو كائف في راحة تامة ...أمػا الركمػاف فقػد كرثػكا عػف االغريػؽ فكػرتيـ عػف 
كلعػػؿ "فتػػرة الجميكريػػة "فػػي "ركمػػا" ىػػي التػػي كانػػت المشػػاركة ضػػمف مػػا كرثػػكه مػػف أفكػػار سياسػػية  أخػػرل، 

قػد اعتبػر "شيشػركف "عػف تمػؾ الحقبػة تسير فييا "ركما" عمى نيج "أثينا" في مشاركة المكاطنيف في الحكـ ك 
حيث رأل أف مشاركة المكاطنيف كاجب عمييـ، كقاؿ بأف المكاطف يممػؾ الحػؽ فػي المشػاركة  أفضؿ تغيير، 

 ،2التي تتكقؼ عمى استعداده كقدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية، توفي تسيير أمكر الدكلة طبقا لييب
كافية ندفعيـ إلى فرض كتحصيؿ  مزيػد مػف الضػرائب  كيتصؿ المتغير الثالث بحاجة الممكؾ إلى إيرادات 
مر الذم يكف ليحدث دكف كجكد تمثيؿ لدافعي الضرائب أك المؤثريف في دافعييا، تقنػع دافعػي الضػرائب األ

                                                           
 :، القػاىرة، ص2007، 1عمي ليمة: المجتمع المدني العربي كقضايا المكاطنة كحقكؽ االنساف، مكتبة األنجمك مصػرية، ط 1

85-88  
 .123-121 :حمدم ميراف: المكاطنة كالمكاطف في الفكر السياسي دراسة تحميمية نقدية، مرجع سابؽ، ص 2
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بدفعيا كتراقب سبؿ صرؼ تمؾ الضرائب كمف ىنا ساد القكؿ ال ضرائب بدكف تمثيؿ، تأكيدا لػذلؾ نجػد أف 
فػػػي دكؿ الشػػػماؿ األكركبػػػي الفقيػػػرة .نسػػػبيا مثػػػؿ الػػػدكؿ اإلسػػػكندنافية كبريطانيػػػا المشػػػاركة السياسػػػية تحققػػػت 

بسػػبب حاجػػة الممػػكؾ إلػػى االعتمػػاد عمػػى شػػعكبيـ فػػي تحصػػيؿ الضػػرائب ,كبالتػػالي تشػػجيعيـ عمػػى اإلنتػػاج 
 كزيادة قدرتيـ الضريبية مف خالؿ السماح بمزيد مف المشاركة السياسية كاستتاب األمف االجتماعي.

     
ىذا بينما تأخرت المشاركة السياسية في دكؿ أركبا الجنكبيػة كعمػى األخػص إسػبانيا كالبرتغػاؿ بسػبب       

قػػدرة الممػػكؾ عمػػى مػػؿء خػػزائنيـ مػػف ذىػػب المسػػتعمرات فػػي أمريكػػا. كقػػد شػػكؿ حكػػـ القػػانكف كصػػكال إلػػى 
يػػث بػػدأ حكػػـ القػػانكف المسػػاكاة أمامػػو المتغيػػر الرابػػع الػػذم سػػاعد فػػي إرسػػاء دعػػائـ المكاطنػػة المعاصػػرة، ح

ينتشػػر كيتسػػع نطاقػػو فػػي العصػػر الحػػديث، عنػػدما بػػدأت الدكلػػة القكميػػة فػػي اكركبػػا تيػػتـ بإصػػدار القػػكانيف 
العامة، التي أصبحت تنظـ عالقات البشر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية عمى األقؿ بقدر مػا ينظميػا 

 السيؼ.
حػكؿ فػي مفيػـك المكاطنػة فػي دائػرة الحضػارة األكركبيػة، مػف كنتيجة لفاعمية  المتغيرات السابقة حدث ت    

المفيػػػـك التقميػػػدم الػػػذم اسػػػتمد جػػػذكره مػػػف الفكػػػر السياسػػػي اإلغريقػػػي كالركمػػػاني إلػػػى المفيػػػـك المعاصػػػر 
لممكاطنػة الػذم يسػتند الػى فكػػر عصػر النيضػة كالتنػكير كأطركحػػات حقػكؽ اإلنسػاف كالمػكاطف كالػػدعكة ألف 

 ت.يككف الشعب مصدر السمطا
كبذلؾ ترسخ مبدأ المكاطنة كأقر كحؽ ثابت في الحياة السياسية كاتسع نطاؽ ممارستو تدريجيا باعتباره    

محتكل المكاطنة نفسيا خضع لمتعديؿ، المشاركة في ، "1إحدل الركائز األساسية لمعممية الديمقراطية
السمطة ال تتعمؽ فقط بالقكة )السمطة( السياسية كبؿ إنيا تنتظـ عبر أشكاؿ متجددة، تنمية المكاطنة 
المحمية أك المكاطنة في الشركة تشير إلى أف مشاركة المكاطف تجد أسمحة )أم أدكات تأكيد( في الممارسة 

 2يكمي لممارسة القكة. في المجاؿ المممكس كال
 رابعا: المكاطنة في الجزائر:

إضافة إلى التجربة المريرة التي مر بيا الشعب الجزائرم في الحقبة االستعمارية الطكيمة؛ كالتي       
عاش فييا ما بيف حدم المكت أك العيش الذليؿ بال حؽ كال كرامة، فإف االستعمار البغيض ترؾ تركتو 

ة ثقيمة ال تزاؿ تثقؿ كاىؿ المكاطف الجزائرم حتى بعد مركر خمسيف سنة عمى بعد مغادرتو كىي ترك

                                                           
    88 :المكاصمة كحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ ص عمي ليمة: المجتمع المدني العربي قضايا 1

2 Guillet Dumont : la citoyenneté administrative, droit, université panthéon Assas, paris 2,  

2002, P: 12 https//had.archives-ouvertes.fr/tel-1292880, Submitted on 23mars 2016. 
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، كا لزاما عمى المجتمع الجزائرم 1االستقالؿ، كىك ما يبرز طرحنا لقضية االستعمار كالمكاطنة في الجزائر
ؼ الذم لالنطالؽ مف جديد انتظار تحكالت نكعية جديدة ظيرت في المدينة الجزائرية ىذه المرة، بدؿ الري

كاف الحاضنة األساسية لالنتفاضات المسمحة، لقد أفرزت ىذه التحكالت قكل اجتماعية جديدة كاف عمى 
رأسيا الفئات الكسطى التي أنتجيا نمط اإلنتاج الرأسمالي الككلكنيالي، المشكه، فقد أفرز التعميـ 

كبإحدل المغتيف )الفرنسية أك  االستعمارم بعض الفئات المتعممة، تعميما ابتدائيا كمتكسطا في الغالب،
العربية(، احتمت مكاقع مينية في اإلدارة كالتعميـ، كبعض الميف "الفكرية" األخرل، احتمت بتسيير كتأطير 
المجتمع الجزائرم، الذم كاف يعيش حالة استعمارية استيطانية طكيمة، فضال عف ىذه الفئات الكسطى 

اج الرأسمالي بالعمؿ التجارم أساسا، باإلضافة بالطبع إلى تمؾ المتعممة األجيرة كالحرة، أنتج نمط اإلنت
القكل الريفية الزراعية المالكة التي ظيرت في الريؼ الجزائرم، لكنيا استثمرت فقد سكنت كعاشت كذلؾ 
في المدينة، لتككف عمى رأس المستفيديف مف نظاـ التعميـ بكؿ أنكاعو الفرنسي ك"األىمي"، كتقترب أكثر 

رة الفرنسية التي استطاعت أف تعيف داخميا الكثير مف أبنائيا في مكاقع مختمفة، لقد سمح ىذا مف اإلدا
الكضع بيذه الفئات بفرض سيطرتيا بعد االستقالؿ عمى مستكل الكثير مف مؤسسات السيادة كالتسيير 

اخؿ المجتمع السياسي، كىي السيطرة التي ال تتناسب إطالقا مع حجـ ىذه الفئات المالكة كالمتعممة د
، لقد كانت الثكرة المسمحة حاسمة في ظيكر الدكلة الجزائرية ككاف كثير مف المسؤكليف يظنكف 2الجزائرم

أف الشعب غير ناضج، أك غير محضر لمثكرة لكنيـ فكجئكا بدخكؿ جماىير الشعب في الصراع حيث 
ة في المطالبة بنضاؿ أكثر جذرية ظيرت اآلماؿ الحقيقية لمطبقات الشعبية كالبرجكازية الصغيرة التقميدي

كحينما أيقف االستعمار أف الفالحيف يشارككف في الحرب جماعيا ركز حركتو عمى القطاعات الريفية، أما 
في الطميعة السياسية فكانت الحركة الكطنية "النتصار الحريات الديمقراطية" أكثر تحكما في السمطة عف 

نظاميا الداخمي، يسيطر عمى إدارة )انتصار الحريات غيرىا مف الحركات الكطنية كذلؾ طبقا ل
الديمقراطية( مناضمكف منحدركف مف الشريحة العميا البرجكازية الصغيرة مثقفيف كمالكيف، كالذيف تـ ترقيتيـ 

، عند محاكلة استقراء التاريخ السياسي الجزائرم لمكشؼ عف طبيعة نظاـ 3طبقا لكظيفتيـ األيديكلكجية
اؿ القكة التي صاحبت نشأتو كتطكره، أكؿ مالحظة يمكف أف يخرج بيا أم مستقرئ ليذا الحكـ فيو، كأشك

التاريخ ىي كجكد صراع كتدافع دائـ بيف قكتيف أساسيتيف عمى مستكل قيادة العمؿ السياسي لممجتمع 
 الجزائرم:

                                                           
الدكلة الديمقراطية المعاصرة كحالة المكاطنة في الجزائر، مركز دراسات الكحدة العربية منير مباركية: مفيـك المكاطنة في   1
 .199 :، ص2013، بيركت، 1ط
: الممارسػػػة الديمقراطيػػػة داخػػػؿ األحػػػزاب الجزائريػػػة بػػػيف إرث الماضػػػي كتحػػػديات المسػػػتقبؿ، مشػػػركع  عبػػػد الناصػػػر جػػػابي 2

قػػػكم كآخػػػركف:  مفيػػػـك األحػػػزاب الديمقراطيػػة ككاقػػػع األحػػػزاب فػػػي البمػػػداف دراسػػات الديمقراطيػػػة فػػػي البمػػػداف العربيػػػة: بكحنيػػو 
 .190 :، ص2012-2011، بيركت، 2، ط1العربية، مركز دراسات الكحدة العربية، ط

 .137 :، ص1999، الجزائر، 2عبد العزيز رأس ماؿ: كيؼ يتحرؾ المجتمع، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط 3
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)أك الشعبية قكة أك نخبة تقؼ كراءىا مجمكعة قكل أك نخب تحرص دكما عمى تفضيؿ المشاركة الجماعية  - أ
بالتعبير الحديث( في صناعة القرار، كما تحرص مف جية أخرل كتبعا لذلؾ عمى تحرير العمؿ السياسي 
مف القطاعات السمطكية كالرغبات الشخصية لمحكاـ أك "الزعماء" أك القكل التي تتحكـ فعميا في السمطة 

 السياسية.
كالعصب الظاىرة كالكامنة، التي سعت كتسعى دكما كبالمقابؿ تشمؿ القكة الثانية جميع القكل كالنخب  - ب

 .1الحتكار عمميات صناعة كاتخاذ القرار، كعصر عمميات القيادة كالتكجيو في نطاؽ محدكد
ففي الجزائر كفي ضكء استمرار المشركع التربكم الحداثي لجكف فيرم الذم بدأ في الجزائر       

المستعمرة كمف غير اإلعالف عف ذلؾ استمرت مدارس الجزائر المستقمة في تكريس قيـ الحداثة المؤطرة 
مية كالمجانية كالتعميـ( لممكاطنة، مف خالؿ مبادئ )الجزأرة، كالتعريب، كالتكنمجة، كتكافؤ الفرص، كاإللزا

كىي منابع كجدانية كمعرفية لممكاطنة، بكصفيا انبعاث لميكية المعتدم عمييا زمف االستعمار، فقد كانت 
ذات حضكر مكثؼ في البرامج التربكية عمى مستكل االبتدائي كالثانكم منذ االستقالؿ، تتجسد مف خالؿ 

كالمغة... كىك ما يتناغـ مع المشركع الديمقراطي التربكم بمفيـك التربية المدنية كالدينية كالتاريخ كالجغرافيا 
 1970الديمقراطية االجتماعية، كإلعطاء التربية عمى المكاطنة بعدىا العممي الكظيفي أدمج التعميـ منذ 

دمجا كميا عمى مستكل اليياكؿ كالتككيف... السيما زمف االشتراكية مف أجؿ المساىمة في اإلنتاج 
الجتماعي... فعمى الرغـ مف أف كضعية المجتمع الجزائرم الثقافية بعد االستقالؿ النتخاب كال كالتثاقؼ ا

تستجيب لمشاريع التحديث المعممنة إال أف الدكلة الكطنية مارست العممنة كالمكاطنة في صيغتيا العممانية 
صاغت محتكياتو بشكؿ بالعنؼ الحداثي األيديكلكجي بشرعية اتفاقيات إفياف، كأسست مبادئ التعميـ ك 

... اإلشكاؿ كما يمكف تصكره في الجزائر يطرح عمى 2يتعارض مع ثقافة المجتمع كأبعادىا اإلنسانية
مستكيات أعقد، كىذا تبعا لخصكصية البمد كظركفو التاريخية كالمجتمعية اآلنية فالمنظكمة التربكية في 

صمات االستعمار الفرنسي مف جية، كبطبيعة الجزائر كانت كليدة ظركؼ سياسية كأيديكلكجية ارتسمت بب
األحداث الدكلية المطمعة بجممة مف العكامؿ األيديكلكجية )الحرب الباردة( كالفكرية )النزعة التحررية( 
آنذاؾ أثرت عمى مضامينيا المتضمنة ألىدافيا التنمكية كغاياتيا المجتمعية في ضكء الصياغة 

كد ذك األبعاد الشمكلية المتكاممة )الثكرة الصناعية( ك)الثكرة الزراعية( االستراتيجية التنمكية لمتغيير المنش
 .ك)الثكرة الثقافية(

                                                           
 .68 :سابؽ، صمرجع النكر الديف زماـ:  1
العكلمػة أم عالقػة؟ )المنظكمػة التربكيػة الجزائريػة نمكذجػا، الممتقػى الػدكلي  -الديمقراطية -: تربية المكاطنة العربي فرحات 2

الثػػاني المػػنظـ بالتعػػاكف مػػع قسػػمي عمػػـ الػػنفس كعمػػـ االجتمػػاع حػػكؿ : العكلمػػة كالنظػػاـ التربػػكم فػػي الجزائػػرم كبػػاقي الػػدكؿ 
(، كميػة اآلداب ك العمػـك 2005ألة التربكية في الجزائر في ظؿ التحديات الراىنة العػدد األكؿ ) ديسػمبر العربية، مخبر المس

  59ػ  58اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر ػ بسكرة، ص: 
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فحسب بيير بكرديك: إف الحالة االقتصادية كالثقافية لممجتمع )الذم خضع لالستعمار( الخاضع لالستعمار 
، إف 1حة لممستقبؿال تسمح بكجكد كعي ثكرم، الذم يفترض أف يمكف مف امتالؾ الناس الرؤية الكاض

المجتمع الجزائرم المعاصر كالذم يعيش مرحمة انتقالية مف مراحؿ عمره، كيتأىب لمتحكؿ مف النظاـ 
االشتراكي إلى النظاـ الرأسمالي، يسعى إلى تجسيد سمكؾ المكاطنة عف طريؽ التشريعات الجديدة كالقكانيف 

ة لشرائح المجتمع المدني، مف أحزاب سياسية التي تقرر مف خالليا ضركرة تكسيع رقعة المشاركة الشعبي
كجمعيات أىمية/خيرية كقطاع خاص كمنظمات مدنية مختمفة التخصصات كاالىتمامات إلى جانب 
تكريس حقكؽ المرأة الجزائرية كمساكاتيا بالرجؿ الجزائرم كالسماح ليا بؿ كحتى تشجيعيا عمى المشاركة 

 ية في ظاىرىا بعيدة عف جكىر المشاركة الفعمية في حقيقتياالسياسية، غير أف ىذه اإلجراءات تبقى شكم
  فيذا المسعى ال يزاؿ في مرحمة التمييدية األكلى... تكاجيو عدة عراقيؿ ثقافية )عرقية، دينية، قيمية
أيديكلكجية... إلخ(، نابعة مف عمؽ ثقافة المجتمع المتكارثة عبر أجياؿ عديدة، ىذا إلى جانب تمؾ التقاليد 

سية التي تكجييا ىذه الثقافة ذاتيا، كتحديدا نشير إلى ظاىرة العصبية القبمية التي تذكييا ركح السيا
االنتماء العرقي كاالثني في المجتمع الجزائرم، كالتي يمكف أف تدرج ضمف النسؽ القرابي أك العائمي 

 :2يأتي تحديدا... ىذا يمكف الكقكؼ عميو مف خالؿ العديد مف العراقيؿ ممثمة في بعض ما
  الصعكبات كالتحديات التي تكاجييا عمميا المنظمات المدنية كالجمعيات الخيرية في الميداف، كبخاصة

منيا غياب/أك ضعؼ التمكيؿ، بحيث يمنح الغطاء المالي فقط لمجمعيات التي تحمؿ لكاء خطاب سياسي 
 يتكافؽ مع اتجاىات السمطة، كيخدـ مباشرة أغراضيا.

  التي تكاجييا النقابات العاممية كالمينية، كمما يعزز ىذا القكؿ ىك ضعؼ الحركات الصعكبات كالتحديات
النقابية رغـ أف أغمب مؤطرييا ىـ مف الفئة ذات المستكل التعميمي الجامعي خاصة، عمى غرار الحركات 

مساعي الجمعكية التي تشرؼ عمى إنشائيا فئات اجتماعية مختمفة المستكل التعميمي، التي بدكرىا تدعـ 
 الدكلة في تحقيؽ بعض اإلشباعات لشرائح مجتمعية معينة كالمعكقيف، كالمرضى، كالنساء، كالبيئة... إلخ.

  الثغرات القانكنية المقصكدة كالتي ال تخدـ في كثير مف األحياف األىداؼ الفعمية لممجتمع، أكثرىا تخدـ
كتمؾ مف خصائص قكاعد المعبة  األىداؼ المراد تحقيقيا مف طرؼ السمطتيف السياسية كالعسكرية

 السياسية.

                                                           
 .276 :، ص2012، قسنطينة، الجزائر، 1نادية عيشكر: محاضرات في التربية المقارنة، منشكرات مكتبة اقرأ، ط 1
ناديػػة عيشػػكر: سػػمكؾ المكاطنػػة فػػي المجتمػػع الجزائػػرم بػػيف آليػػات التنشػػئة الثقافيػػة كقكاعػػد المغػػة السياسػػية، مجمػػة اآلداب  2

كالعمػػػـك االجتماعيػػػة، مجمػػػة دكريػػػة عمميػػػة محكمػػػة متخصصػػػة فػػػي األبحػػػاث كالدراسػػػات األدبيػػػة كاالجتماعيػػػة، تصػػػدرىا كميػػػة 
 :دار اليػػػدل، ص-سػػػطيؼ-، جامعػػػة فرحػػػات عبػػػاس2008السداسػػػي األكؿ، اآلداب كالعمػػػـك االجتماعيػػػة، العػػػدد السػػػادس، 

200-203. 



 المكاطنة بيف الفكر ك الممارسة........ ..................................الفصؿ الثالث ............
 

 
149 

 كما ىك مقرر في التشريعات في مجاؿ الحقكؽ كالكاجبات، كحتى -عدـ السماح لممرأة الجزائرية بالمساكاة
ىذا -أم مجرد ديككر-تكاجدىا في البرلمانيات أك األحزاب السياسية ما ىك إال في حقيقتو شكؿ بدكف ركح

 تماعي الكبير الذم يترأل لمجميع..... مظاىر كتجميات التغير االج
 مصادرة الحريات العامة 
 فإف أىـ استنتاج يمكف أف نصؿ إليو حكؿ التجربة الجزائرية في ىذا المجاؿ ، ، أف 1كىي عمى العمـك

االنتقاؿ المتعثر يعكد إلى أسباب تتعمؽ بالدكلة كبنائيا كتككيناتيا المختمفة، كالتي عجزت فعال عمى أف 
أشخاص كزمر كمجمكعات إلى دكلة مؤسسات تعتمد عمى اإلدارة العممية بدال عف اإلدارة تتحكؿ مف دكلة 

السياسية، كأيضا إلى األزمات التي يعيشيا المجتمع الجزائرم مف أمية، كصعكبة التحكؿ إلى الحداثة 
ة لمستمزمات بسبب سيطرة القبيمة كالعشيرة عمى القيـ المجتمعية، كبالتالي فقد جاءت التجربة ضعيفة كفاقد

، كاليكية كاألقميات اإلثنية  البناء الديمقراطي، بسبب كجكد مشاكؿ عكيصة مازالت تمقي بظالليا لغاية اليـك
كتحديات التيار اإلسالمي الذم يعادم تماما المسعى الديمقراطي بالطرح العربي المعاصر، إذف فكؿ ىذه 

تجربة التي ال تختمؼ عف مثيالتيا في البالد العكامؿ ساىمت في عدـ قدرة الجزائر عمى إنضاج ىذه ال
 العربية.
 المكاثيؽ الدكلية المنظمة لممكاطنة في المجتمع المدني: -خامسا 
حيث يتمتػع النػاس بالسػالـ، فػإف مػرد ذلػؾ يعػكد إلػى ظػكاىر االحتػراـ المتبػادؿ كالمحبػة المتبادلػة، أك   

إلى القيكد القانكنية كأكثر الػدكؿ سػعادة ىػي التػي تسػبب السػالـ ألعضػائيا عبػر الطريػؽ األكؿ، لكنػو لػيس 
فػرص الحػػرب كالمنافسػة كالثػػاني مػف المػػألكؼ بمػا فيػػو الكفايػة إحداثػػو بػالطريؽ الثػػاني، الطريػؽ األكؿ يبقػػى 

بػػيف مػػزاعـ البشػػر بالتسػػكيات كباالتفاقيػػات... القػػانكف ىػػك المعاىػػدة أك االتفاقيػػة التػػي كافػػؽ عمييػػا أعضػػاء 
المجتمػػػع الكاحػػػد نفسػػػو، كفػػػي ظميػػػا يسػػػتمر الحػػػاكـ كالمحكػػػـك فػػػي التمتػػػع بحقػػػكقيـ كالحفػػػاظ عمػػػى سػػػالمة 

ضػػيح كعػػرض المكاثيػػؽ الدكليػػة المنظمػػة لممكاطنػػة فػػي ، كسػػيتـ التطػػرؽ فػػي ىػػذا العنصػػر إلػػى تك 2المجتمػػع
المجتمع المجني المعنية بحقكؽ اإلنساف كالمؤكدة عمى حماية ىذه الحقكؽ كىذه األخيرة تتصؼ بالشػمكلية 
  3كالعالميػػػة ككنيػػػا حقػػػكؽ يتمتػػػع بيػػػا كافػػػة البشػػػر، كمػػػف ىػػػذه المكاثيػػػؽ اإلعػػػالف العػػػالمي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف

  .ف بحقكؽ اإلنساف )العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعيةالعيداف الدكلياف الخاصا
 

                                                           
 :، ص2013اسماعيؿ معراؼ: مسارات التحػكؿ الػديمقراطي فػي المنطقػة العربيػة، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، الجزائػر،  1

107. 
بيركت  1سات الكحدة العربية، ط آدـ فيرغسكف: مقالة في تاريخ المجتمع المدني، ترجمة: حيدر حاج اسماعيؿ: مركز درا 2

 .233 :، ص2014
   ،/https://earthrights.org :المكقع لالستزادة أكثر عمى النص الكامؿ لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف أنظر 3 

 

https://earthrights.org/


 المكاطنة بيف الفكر ك الممارسة........ ..................................الفصؿ الثالث ............
 

 
150 

 3، االتفاقيػػػػة األمريكيػػػػة لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف2كالعيػػػػد الػػػػدكلي الخػػػػاص بػػػػالحقكؽ المدنيػػػة كالسياسػػػػية(1 .كالثقافيػػػة
، الميثػػػػػاؽ اإلفريقػػػػػي لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف 4االتفاقيػػػػػة األكربيػػػػػة لحمايػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف كالحريػػػػػات األساسػػػػػية

 كالشعكب... إلخ، كنختص بالذكر ما يمي:
 :أ: اإلع،ف العالمي لحقكؽ اإلنساف 

 ( يكضح المضمكف كالقيمة القانكنية الدكلية لإلع،ف العالمي لحقكؽ اإلنساف: 06الجدكؿ رقـ )
صدكر 
 اإلع،ف

 
مضمكف 
 اإلع،ف

 صدر ىذا اإلع،ف عف:
 1948سمبر دي 10الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة بتاريخ: 

القيمة القانكنية 
 الدكلية لإلع،ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة عبارة عف تقديـ أسباب أك مبررات إصدار ىذا اإلعالف تتمثؿ في:-
 : ارتباط كرامة اإلنساف كحقكقو بالحرية كالسالـ في العالـ.1
كالمعتقػػػد، : ضػػػركرة الحمايػػػة القانكنيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف خاصػػػة حريػػػة التعبيػػػر، 2

 كالمساكاة...
: تعيػػد الػػدكؿ األعضػػاء فػػي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة بالتعػػاكف فػػي سػػبيؿ مراعػػاة 3

 حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كاحتراميا، مع حتمية الكفاء بيذا التعيد.
: دعكة جميع الدكؿ إلى االىتماـ بيذا اإلعالف كالعمػؿ مػف أجػؿ تكطيػد احتػراـ 4

يػػؽ التعمػػيـ كالتربيػػة كاتخػػاذ اإلجػػراءات المناسػػبة عمػػى الحقػػكؽ كالحريػػات عػػف طر 
 مستكل الدكؿ، كعمى المستكل العالمي.

رغػػػػػػػػػػػػػػػػـ مكافقػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة 
لمنظمػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػـ 
المتحػػػدة عمػػػى ىػػػذا 
اإلعػالف باإلجمػػاع 
دكف أيػػػة معارضػػػة 
)كامتنعػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػف 
التصػػػػػػػػكيت عمػػػػػػػػى 
ىػػذا اإلعػػالف عػػدة 
دكؿ مثػػػػؿ: جنػػػػكب 
إفريقيػػػػػػػا، المممكػػػػػػػة 

تحػػاد السػػعكدية، اال
السػػػػػكفياتي، كعػػػػػدد 

 في المكاد الثالثيف، تجد النص عمى األفكار األساسية التالية:
ناس في الحرية كالكرامة كالحقكؽ، مػع رفػض أم تمييػز : تأكيد مساكاة جميع ال1

في التمتع بكؿ الحقكؽ، سكاء عمى أساس الجنس أك المػكف أك المغػة أك الػديف أك 
 الرأم السياسي أك األصؿ أك الثركة أك بيف الرجاؿ كالنساء..

                                                           
 :المكقع لالستزادة أكثر عمى النص الكامؿ لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية أنظر  1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
 :المكقع لالستزادة أكثر عمى النص الكامؿ لمعيد الدكلي الخاص لالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف أنظر  2

http://hrli:brary.umn.edu/arab/am2.html/  
 :المكقع لالستزادة أكثر عمى النص الكامؿ لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية أنظر  3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 
4
 :المكقع لالستزادة أكثر عمى النص الكامؿ لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب أنظر 

File:///c:/usersdownoalds/....1420837286.pdf 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
file:///c:/usersdownoalds/....1420837286.pdf
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30  
 مادة
 

: تعداد أىـ حقكؽ اإلنساف كحرياتيا األساسية كمنيا: الحؽ في الحيػاة، الحريػة 2
مة الشخصية، كمنػع االسػترقاؽ، منػع التعػذيب، التمتػع بالشخصػية القانكنيػة السال

المسػػػاكاة أمػػػاـ القػػػانكف، المحاكمػػػة العادلػػػة، المشػػػاركة السياسػػػية، تقمػػػد الكظػػػائؼ 
العامػػة فػػي الدكلػػة حريػػة االنتخػػاب بالترشػػيح كالتصػػكيت، حريػػة الػػرأم كالمعتقػػد... 

 حماية الطفكلة كاألمكمة... إلخ.
مجمكعػػة قيػػكد فػػي ممارسػػة اإلنسػػاف لحقكقػػو كحرياتػػو األساسػػية : الػػنص عمػػى 3

 كتتعمؽ خاصة بثالثة قيكد كىي:
 أ/ احتراـ القانكف طبقا لمنظاـ العاـ كالمصمحة العامة في مجتمع ديمقراطي.

 ب/ االلتزاـ باحتراـ أغراض كمبادئ منظمة األمـ المتحدة.
 ع الذم يحيا فيو.ج/ أداء الفرد لكاجباتو المفركضة عميو داخؿ المجتم

( مػػف ىػػذا اإلعػػالف عمػػى االمتنػػاع عػػف أم عمػػؿ يسػػتيدؼ 30تػػنص المػػادة )-4
القضػػاء عمػػػى الحقػػكؽ كالحريػػػات األساسػػػية اإلنسػػانية الػػػكاردة فػػي ىػػػذا اإلعػػػالف، 

 سكاء كاف ذلؾ بالنسبة لمدكؿ أك األفراد.
إال ( مػف اإلعػالف ال يمػـز 30غير أف ىػذا االلتػزاـ المنصػكص عميػو فػي المػادة )

 الدكؿ المكقعة عمى اإلعالف أك المصرحة بقبكلو أك االنضماـ إليو.
أما الدكؿ الرافضة لو أك المتحفظة عميو فغير ممزمة بػو، كمػا ىػك الحػاؿ بالنسػبة 
لمممكػػػة السػػػعكدية التػػػي رفضػػػت االعتػػػراؼ بيػػػذا اإلعػػػالف كباالتفػػػاقيتيف الػػػدكليتيف 

 متذرعة بعدة أسباب كاف أىميا اآلتي: 1966لسنة 
 / حماية اإلسالـ لحقكؽ اإلنساف أقكل كأحسف كأشمؿ.1
 / القكة اإللزامية لمشريعة اإلسالمية ثابتة كلمناس كافة دكال كأفرادا.2
/ الػػتحفظ عمػػى بعػػض المػػكاد المقػػررة لحقػػكؽ معينػػة كحػػؽ اإلضػػراب، كتكػػكيف 3

باحة تغيير الديف كالحث عمى التبني... باحة الزكاج عامة، كا   النقابات كا 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ 
الشػػيكعية األخػػرل( 
إال أنػػػػػػػو ال يتمتػػػػػػػع 
بالصػػػػػفة اإللزاميػػػػػة 
بػػػػػالمعنى القػػػػػانكني 
ألنػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػف 
تكصػية تػدعك فييػػا 
الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة 
الػػػدكؿ إلػػػى تطبيػػػؽ 

 مضمكنيا ....

المعطيات الكاردة أنظر: عمر صدكؽ: محاضرات في القانكف الدكلي العاـ  المصدر: إعداد شخصي:
ػ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  ()المسؤكلية الدكليةػ المنازعات الدكلية

 123ػػ  119، ص: 1995الجزائر، 
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 ب: العيداف الدكلياف الخاصاف بحقكؽ اإلنساف:  

 (:08الشكؿ رقـ )  

 

 يبرز المخطط العاـ

 لمي،د كأسس العيداف

 الدكلياف الخاصاف

 بحقكؽ اإلنساف 

 

 
 

 

 
 

عمي عبد الرزاؽ الزبيدم، حساف محمد شفيؽ: حقكؽ اإلنساف، اليازكرم  المعطيات الكاردة أنظر: المصدر: إعداد شخصي:
 .100 :، ص2009عماف، األردف، 

  التأكيد عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كالتصرؼ بحرية في مكاردىا الطبيعية كفي ثركاتيا
 ضمف إطار نظاـ اقتصادم عادؿ.

 .تحرير اإلنساف مف أشكاؿ التمييز كافة 
  مف سمطة الدكلة التي ينتمي إلييا مف خالؿ إقرارىا بالحقكؽ كالحريات األساسية.تحرير اإلنساف 
 خاصة لمفئات الضعيفة كالمرأة كالعجزة كالطفؿ. إقرار حماية 

 
 
 

الثمرة الثانية لجهود األمم المتحدة بعد اإلعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان.

 16/12/1966العهدين الدوليين: 

االتفاقية الدكلية لحقكؽ 
اإلنساف االقتصادية 
 كاالجتماعية كالثقافية

االتفاقية الدكلية لحقكؽ 
 كالسياسيةاإلنساف المدنية 

03/01/1976 23/03/1976 

 استندت هاتان االتفاقيتان على أسس وهي:
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 جػ ػ االتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية:
اإلنسػػاف االقتصػػادية كاالجتماعيػػة  (: يكضػػح مضػػمكف االتفاقيػػة الخاصػػة بحقػػكؽ07الجػػدكؿ رقػػـ ) 

 كالثقافية:
                            الرقـ

 التفاقيةا
 المضمكف

 االتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 
 
1 

 
 
 مقدمة

تشػػير المقدمػػة إلػػى: أىميػػة احتػػراـ كحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كضػػركرة االعتػػراؼ الػػدكلي -
العػػػالمي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف ككػػػذلؾ التػػػزاـ الػػػدكؿ بمكجػػػب ميثػػػاؽ منظمػػػة األمػػػـ بػػػاإلعالف 
 بتعزيز احتراـ كمراعاة حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية.–المتحدة 

 
2 

خمسػػػػػػػػػػػػة أقسػػػػػػػػػػػػاـ 
 31كمقننػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 مادة
 القسـ األكؿ

 (1)ـ 

تأكيػػػػػػد االسػػػػػػتناد إلػػػػػػى حػػػػػػؽ الشػػػػػػعكب فػػػػػػي تقريػػػػػػر المصػػػػػػير بػػػػػػالمفيكميف:  السياسػػػػػػي -
مػػػع الػػػنص عمػػػى تعيػػػد الػػػدكؿ )األطػػػراؼ فػػػي االتفاقيػػػة باتخػػػاذ اإلجػػػراءات كاالقتصػػػادم 

 التشريعية الداخمية الكفيمة بتطبيؽ ىذا الحؽ

 
 
3 

 
 القسـ الثاني

(3 2-5) 

تعيد الدكؿ برفض أم تمييز في ضماف ممارسة الحقػكؽ ككػذلؾ تعيػدىا بتػأميف جميػع -
يسػتيدؼ القضػاء عمػى أم حػؽ الحقكؽ لمرجػاؿ كالنسػاء عمػى حػد سػكاء، كمنػع أم عمػؿ 

مػػف ىػػػذه الحقػػػكؽ كسػػػاء كػػػاف ذلػػػؾ العمػػؿ صػػػادرا مػػػف الػػػدكؿ أك األفػػػراد كجػػػكاز إخضػػػاع 
حقكؽ اإلنسػاف لمقيػكد القانكنيػة الػي تفرضػيا الػدكؿ فػي ظػركؼ خاصػة، لكػف بشػرط ميػـ 
جدا كىك أف يككف ذلؾ في ظؿ مجتمع ديمقراطي، ألف النظػاـ الػدكتاتكرم لػيس مشػركعا 

ره مػػف قػػكانيف غيػػر مشػػركعة أيضػػا، كبالتػػالي ال يمكػػف فػػتح البػػاب لتقييػػد أصػػال كمػػا يصػػد
 الحقكؽ كمنعيا.

 
 
4 

 نص عمى مجمكعة حقكؽ كأىميا:- 
 الحؽ في العمؿ، مع اتخاذ إجراءات ضمانو. -1
 الحؽ في تشكيؿ النقابات. -2
 الحؽ في ممارسة اإلضراب.-3
 حؽ الضماف االجتماعي، كحماية األطفاؿ.-4
 رد في مستكل معيشي مناسب لنفسو كعائمتو.حؽ كؿ ف-5
 حؽ كؿ فرد في مستكل ممكف مف الصحة البدنية كالعقمية.-6
 حؽ كؿ فرد في الثقافة -7

 
 

 القسـ الرابع
 (25-16)ـ 

نػػػص عمػػػى بعػػػض اإلجػػػراءات العمميػػػة التػػػي يجػػػب عمػػػى الػػػدكؿ األطػػػراؼ القيػػػاـ بيػػػا، -
 االتفاقية، كنذكر مف ذلؾ اآلتي:كتحديد األجيزة المختصة بمتابعة تنفيذ 
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تعيػػػد الػػػدكؿ األطػػػراؼ بكضػػػع تقػػػارير دكريػػػة عػػػف اإلجػػػراءات التػػػي اتخػػػذتيا، ككػػػذلؾ -1 5
 التقدـ الذم أحرزتو في مجاؿ مراعاة الحقكؽ المقررة في ىذه االتفاقية.

تقػػػديـ التقػػػػارير إلػػػػى األمػػػػيف العػػػاـ لمنظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة الػػػذم يحكليػػػػا بػػػػدكره إلػػػػى -2
لى الككاالت الدكلية المتخصصة لمنظر فييا.المجمس اال  قتصادم كاالجتماعي كا 

يسػػػتعيف المجمػػػس االقتصػػػػادم كاالجتمػػػاعي بمجنػػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػػاف إلعػػػداد دراسػػػػات -3
 كتكصيات في تنفيذ حماية حقكؽ اإلنساف التي تضمنتيا ىذه االتفاقية.

لجمعيػػة العامػػة يقػػدـ المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػاعي مػػف حػػيف آلخػػر تقػػارير أمػػاـ ا-4
 لمنظمة األمـ المتحدة إلعالميا بكضع اإلنساف في العالـ.
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 القسـ الخامس
 (31-26)ـ 

تضػػمف الػػنص عمػػى إجػػراءات التصػػديؽ كسػػريات االتفاقيػػة كتعػػديميا، كالمغػػات الرسػػمية -
 لالتفاقية كىي: اإلنجميزية، الركسية الصينية، الفرنسية كاإلسبانية.

 
 :: عمر صدكؽ: محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صالمعطيات الكاردة أنظرالمصدر: إعداد شخصي: 

127-130. 
 

 د ػ االتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية:
 (: يكضح مضمكف االتفاقية الخاصة بحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية:08الجدكؿ رقـ ) 

 االتفاقية          الرقـ
 المضمكف

 الخاصة بحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية*االتفاقية

 
1 

مقدمػػػػػػة متطابقػػػػػػة تمامػػػػػػا مػػػػػػع مقدمػػػػػػة االتفاقيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بػػػػػػالحقكؽ االقتصػػػػػػادية  مقدمة
 كاالجتماعية كالثقافية التي سبقت اإلشارة إلييا.

 
 
2 
 

سػتة أقسػاـ كمقننػة فػػي 
 القسـ األكؿ  مادة 53
 (1)ـ 

متطػػػػابؽ مػػػػع القسػػػػـ األكؿ مػػػػف االتفاقيػػػػة السػػػػابقة )االتفاقيػػػػة الخاصػػػػة بػػػػالحقكؽ -
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية(، حيث تضػمف الػنص عمػى اسػتناد ىػذه االتفاقيػة 
إلػػػى حػػػؽ الشػػػعكب فػػػي تقريػػػر المصػػػير، كىػػػك مػػػا يؤكػػػد تكسػػػيع ىػػػذا الحػػػؽ ليشػػػمؿ 

 ة كالثقافية الجكانب السياسية كالمدنية كاالقتصادية كاالجتماعي

                                                           
لمحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية غير أف الكضع تغير بعد صدكر العيد الدكلي   *

، كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ باالتفاقية الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية، الذم اعتمد بقرار الجمعية رقـ 1966عاـ 
دكلة طرؼ في العيد تصبح ، حيث نص في مادتو األكلى: "تعتبر كؿ 1966ديسمبر  16( المؤرخ في 21-أ )د 2200

طرفا في ىذا البركتكككؿ باختصاص المجنة في استالـ كنظر الرسائؿ مف األفراد الداخميف في كالية تمؾ الدكلة الطرؼ، 
كالذيف يدعكف أنيـ ضحايا أم انتياؾ مف جانبيا ألم حؽ مف الحقكؽ المقررة في العيد، كال يجكز لمجنة استالـ أية رسالة 

أنظر: محمد قدكر بكمديف: حقكؽ اإلنساف بيف   ة طرؼ في العيد ال تككف طرفا في ىذا البركتكككؿ".تتعمؽ بأية دكل
  .51األردف، ص -، عماف2011، 1السمطة الكطنية كالسمطة الدكلية دار الراية، ط 
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 القسـ الثاني
 (5-2)ـ 

النص عمى تعيد الدكؿ األطراؼ باحتراـ كتأميف الحقكؽ المقػررة فػي ىػذه االتفاقيػة 
دكف أم تمييز ككذلؾ تعيدىا باتخاذ اإلجراءات التشػريعية الالزمػة ثػـ الػنص عمػى 
حػػؽ تقاضػػي كػػؿ مػػف يعتػػدم عمػػى أم حػػؽ مػػف الحقػػكؽ كالحريػػات اإلنسػػانية، مػػع 

( عمػى 4كاة الرجاؿ كالنساء في التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسػية، كنصػت )ـ مسا
أنػػو يجػػكز لمػػدكؿ التيمػػؿ مػػف التزاماتيػػا فػػي حػػاالت الطػػكارئ العامػػة الرسػػمية، لكػػف 
يجػب إعػػالـ جميػع الػػدكؿ األطػراؼ فػػي االتفاقيػػة عػف طريػػؽ األمػيف العػػاـ لمنظمػػة 

 األمـ المتحدة...
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 القسـ الثالث
 (20-6)ـ 
 (27-21)ـ 

ينص عمى مجمكعة مف الحقكؽ المدنية منيا: الحؽ في الحياة كالحػؽ فػي حريػة -
التنقؿ كاإلقامػة، الحػؽ فػي المسػاكاة أمػاـ القضػاء الحػؽ فػي محاكمػة عادلػة، الحػؽ 
في الحرية كالسالمة الشخصية الحؽ في االعتػراؼ بالشخصػية القانكنيػة لكػؿ فػرد، 

ر كالديانػػة، الحػػؽ فػػي حمايػػة األسػػرة كالطفكلػػة، الحػػؽ الحػؽ فػػي حريػػة الفكػػر كالتعبيػػ
في الزكاج، إلى جانب منػو الممارسػات القمعيػة ضػد اإلنسػاف كمنػع التعػذيب كمنػع 

 االسترقاؽ، كمنع االستخداـ بالقكة كاإلكراه...
مػػع إقػػرار االسػػتثناء فػػي جػػكاز تطبيػػؽ عقكبػػة اإلعػػداـ فػػي حػػاالت ارتكػػاب الجػػرائـ، 

 جرميف بالسجف مع األعماؿ الشاقة.أك الحكـ عمى بعض الم
( فيػػي: الحػػؽ فػػي التجمػػع السػػممي، 27-21أمػػا الحقػػكؽ السياسػػية طبقػػا لممػػكاد )-

الحػػػؽ فػػػػي تشػػػػكيؿ النقابػػػػات، الحػػػػؽ فػػػػي االنتخابػػػػات حػػػػؽ االسػػػػتفادة مػػػػف الخدمػػػػة 
 العامة، حؽ المشاركة في الحياة العامة في الدكلة
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 القسـ الرابع كالخامس
 (47-28)ـ 

لقسماف لألجيزة المتخصصػة فػي متابعػة االتفاقيػة، كىػي لجنػة الحقػكؽ خصص ا-
عضػػكا ينتخبػػكف مػػف مػػكاطني الػػدكؿ األعضػػاء مػػع  18اإلنسػػانية التػػي تتكػػكف مػػف 

مراعػػػاة التمثيػػػؿ العػػػادؿ كتمثيػػػؿ المػػػدنيات المختمفػػػة كالػػػنظـ القانكنيػػػة الرئيسػػػية فػػػي 
 العالـ.

ا كأسػػاليب سػػيرىا كالميػػاـ كنػػص عمػػى كيفيػػات تشػػكيؿ ىػػذه المجنػػة، كطػػرؽ تمكيميػػ
 المنكطة بيا.
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 القسـ السادس

 

القسػػػـ السػػػادس مػػػف ىػػػذه االتفاقيػػػة مشػػػابو لمقسػػػـ السػػػادس مػػػف االتفاقيػػػة السػػػابقة -
الخاصػػػة بػػػالحقكؽ االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة، ألنػػػو تضػػػمف الػػػنص عمػػػى 

 إجراءات التصديؽ كالتنفيذ ...
 133ػ  131الكاردة: عمر صدكؽ، مرجع سابؽ، ص: المصدر: إعداد شخصي البيانات 
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(: يبرز مراحؿ مسيرة حقكؽ اإلنساف:09الشكؿ رقـ )   
 

 

 سيادة التيار الميبرالي                                                  

 

 

 1789إعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف لعاـ                                                

 كانتيى في: بداية الحرب العالمية األكلى                                                  

 األكلى، سيادة التيار الماركسي بعد الحرب العالمية                                           

 المينيني بعد انتصاره في االتحاد السكفياتي السابؽ.....                                 

 اتسمت بما طرحو االتحاد السكفياتي حكؿ حقكؽ اإلنساف                                    

 ..كىي: حقكؽ الشعكب العاممة كالمستقمة..               

 ما بعد الحرب العالمية الثانية              

 المعسكر االشتراكي  

 اتسمت بالصراع بيف معسكريف              

 معسكر الكاليات المتحدة األمريكية                                                    

 االشتراكي بقيادة االتحاد لسكفياتي اتسمت بالصراع بيف معسكريف       المعسكر 
 شعاره السالـ                                    
 معسكر الكاليات المتحدة األمريكية                                  
 المنادم بحقكؽ اإلنساف                                 

 .105الرزاؽ الزبيدم، حساف محمد شفيؽ، مرجع سابؽ، ص:  المصدر: إعداد شخصي: المعطيات الكاردة أنظر" عمي عبد

 مسٌرة حقوق اإلنسان عبر ثالثة تٌارات

 المرحلة

 األولى 

 المرحلة

 الثانٌة 

 المرحلة

 الثالثة 



 المكاطنة بيف الفكر ك الممارسة........ ..................................الفصؿ الثالث ............
 

 
157 

كبناء عمى ما تقدـ يمكف القكؿ بأف قياـ جميع فعالية المجتمع المدني بالدكر المنكط بيـ كيمكف      
 :1إحالؿ مكاطنة صالحة لمفرد كما أشار إلى ذلؾ الباحثاف نبيؿ حميدشة كنبيؿ عمي زكم مف خالؿ

  اجتماعي يقكـ عميو المجتمع المعاصرجعؿ الدستكر كعقد . 
 .احتراـ القكانيف السائرة في الدكلة كثكابيا الكطنية 
 .االعتراؼ باآلخر كاحتراـ التعددية كالخصكصيات 
 .تقديس العمؿ كالقياـ بو عمى الكجو الكامؿ 
 .الحفاظ عمى األمف كالسمـ االجتماعي 
  مفيد داخؿ المجتمع.احتراـ حقكؽ اإلنساف كالنظر إليو كأساس كائف بشرم 

 
 أبعاد المكاطنة كشركط مراعاتيا: -03
 

 أكال: أبعاد المكاطنة:
إف مبدأ المكاطنة مفيكـ تاريخي شامؿ كمعقد، لو أبعاد عديدة كمتنكعة، يتأثر بالتطكر السياسي  

كاالجتماعي، كبعقائد المجتمعات كبقيـ الحضارات، كمف ىنا يصعب كجكد تعريؼ جامع مانع لو، لكف 
بالرغـ مف صعكبة تعريؼ مبدأ المكاطنة إال أف ذلؾ ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أف مصطمح المكاطنة 

 يمكف استخدامو دكف داللة ممزمة.
فمصطمح المكاطنة مثمو مثؿ مفيكـ الديمقراطية المعاصرة كالدستكر الديمقراطي المذيف يمتاف       

دئ كالتزاـ بمؤسسات كتكظيؼ أدكات كآليات، كتضمف بصالت كثيقة، لو مفيكـ يتطمب كجكد إقرار مبا
تطبيقيو عمى أرض الكاقع... كأف الجكانب المدنية كالقانكنية كالسياسية مف حقكؽ المكاطنة، ككاجباتيا 
ليست كافية لمتعبير عف مراعاة مكاطنة ىذا بالرغـ مف ككنيا أبعادا الزمة، فإلى جانب ذلؾ ىناؾ أيضا 

قتصادية التي ال يمكف ممارسة مبدأ المكاطنة عمى أرض الكاقع دكف تكفير حد الحقكؽ االجتماعية كاال
أدنى مف ىذه الحقكؽ كالضمانات لممكاطف حتى يككف لممكاطنة معننى كيحؽ بمكجبيا انتماء المكاطف 

 ككالئو لكطنو كتفاعمو اإليجابي مع مكاطنتو كعندىا يتحقؽ انتماء المكاطف كبالتالي كالؤه في دكلة ما.
تنتقؿ المكاطنة مف ككنيا مجرد تكافؽ أك ترتيب سياسي كتعكسو نصكص قانكنية لتصبح المساكة        

بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات قيمة اجتماعية كممارسة سمككية يعبر أداؤىا مف قبؿ المكاطنيف عف 

                                                           
نبيػػؿ حميدشػػة، نبيػػؿ عمػػي زكم: دكر فػػيـ المكاطنػػة فػػي تنميػػة عالقػػة الفػػرد بالدكلػػة، المعيػػار، دكريػػة عمميػػة محكمػػة تعنػػي  1

بالدراسات اإلسالمية كاإلنسانية تصػدرىا كميػة أصػكؿ الػديف كالشػريعة، كالحضػارة اإلسػالمية )العػدد الكاحػد كالعشػركف، الجػزء 
 09-08-07الدكلػػػة لػػدل المػػػكاطف الجزائػػػرم ماضػػيا كحاضػػػرا كمسػػػتقبال، أيػػػاـ الثػػاني(، عػػػدد خػػػاص بأعمػػاؿ: ممتقػػػى ىيبػػػة 

 .394 :، ص2010، جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، قسنطينة، 2009ديسمبر 
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دراؾ حقيقي  لفضيمة معاممة جميع المكاطنيف عمى قدـ المساكاة  دكف تمييز بينيـ بسبب نضج ثقافي كا 
 1الديف كالمذىب كالعرؽ أك الجنس.

 : 2كنجد لمفيكـ المكاطنة أبعادن متعددة تتكامؿ كتترابط في تناسؽ تاـ كىي
  :يسيـ في تنظيـ العالقة بيف الحكاـ كالمحككميف استنادا إلى العقد االجتماعي الذم تقـك بعد قانكني

 الفرد كمتطمبات المجتمع.عميو العالقة بينيما لممكازنة بيف مصالح 
 :يستيدؼ إشباع الحاجات المادية األساسية لمبشر كتكفير الحد األدنى الالـز  بعد اقتصادم اجتماعي

نسانيتيـ.  منيا لحفظ كرامتيـ كا 
 :ييتـ بالجكانب الركحية كالنفسية كالمعنكية لألفراد كالجماعات عمى أساس احتراـ  بعد ثقافي حضارم

 فية، كيرفض محاكالت االستيعاب كالتيميش كالتغريب.خصكصية اليكية الثقا
        
ف صنفت      كما نجد ثمة تقاربا إلى حد بعيد بيف التصنيفات الغربية كالتصنيفات العربية ليذه األبعاد، كا 

تبعا لخصكصية كؿ مجتمع االجتماعية كالثقافية، ففي أكركبا اعتمد المؤتمر الدائـ لكزراء التعميـ في 
( عددا مف األبعاد لممكاطنة 2000 -أكتكبر -15االتحاد األكركبي بدكرتو العشركف في "كراككؼ بكلندا" )

 :3الصالحة تركزت عمى
  :لممشاركة في عممية صنع القرار كممارسة السمطة السياسية.البعد السياسي 
  :لمعمـ كممارسة المكاطنيف حقكقيـ كمسؤكلياتيـ.البعد القانكني 
  :شتركة أك )متباينة( احتراـ جميع الشعكب، كالقيـ الديمقراطية األساسية، سكاء كانت مالبعد الثقافي

 التاريخ كالتراث، كتسيـ في العالقات السميمة بيف الثقافات.
  :كالسيما مكافحة الفقر كاإلقصاء، كاألخذ بأشكاؿ جديدة مف العمؿ كالتنمية البعد االجتماعي كاالقتصادم

 المجتمعية، ككيفية تعزيز االقتصاد في مجتمع ديمقراطي.
  :لتضامف، إضافة إلى البعد األكركبي في إطار التنكع الثقافي، كالعيش تعزيز التكافؿ كاالبعد العالمي

 المشترؾ.
 :أما أبعاد المكاطنة في المجتمع العربي، فيمكف إجماليا بالجكانب التالية 

                                                           
 :، ص2011، القاىرة، 1طارؽ عبد الرؤكؼ عامر، المكاطنة كالتربية الكطنية "اتجاىات عالمية كعربية" مؤسسة طيبة، ط 1

29-30. 
بمعسمة فتيحة، دكر المدرسة الجزائرية في تنشئة الفرد عمى قيـ المكاطنة، قػراءة تحميميػة لػبعض الدراسػات، أمارابػاؾ، مجمػة  2

، أنظػر 23 :، ص2017، 25، العػدد 8عممية محكمة تصدر عف األكاديمية األمريكية العربية لمعمـك كالتكنكلكجيػا، المجمػد 
  /http://www.amarabac.com المكقع:

، 2008(، دمشػؽ، 18عيسى الشماس، المجتمع المػدني المكاطنػة كالديمقراطيػة، اتحػاد الكتػاب العػرب، سمسػمة الدراسػات ) 3
 .47-46 :ص

http://www.amarabac.com/
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  :مادامت المكاطنة إنتاجا ثقافيا إنسانيا ليس طبيعيا فيي تنطمؽ مف مرجعية البعد الفمسفي كالقيمي
 دالالتيا مف مفاىيـ "الحرية، العدؿ، الحؽ، الخير، اليكية، كالمصير المشترؾ".فمسفية كقيمية، تمنح 

  :حيث تحدد المكاطنة كمجمكعة مف القكاعد كالمعايير التنظيمية كالسمككية البعد السياسي كالقانكني
داخؿ المجتمع، أم التمتع بحقكؽ المكاطنة الكاممة، كالمشاركة كالتدبير كاتخاذ القرارات كتحمؿ 

لمسؤكليات، كالقياـ بكاجبات المكاطنة، كالحؽ في حرية التعبير كاالنضماـ إلى المؤسسات الديمقراطية ا
 كالمساكاة كتكافؤ الفرص.

  :كيكمف في ككف المكاطنة محددة لمنظكمة التمثالت كالسمككيات كالعالقات البعد االجتماعي كالثقافي
 عيارية كقيمية اجتماعية.كالقيـ االجتماعية، بحيث تصبح المكاطنة مرجعية م

لكف السؤاؿ الذم يمكف أف يطرح تبياف ىذه المككنات )القيـ( المكاطنية، ىكؿ ىؿ يكفي أف يتمتع      
المكاطنكف بالحقكؽ كالكاجبات مف الكجية النظرية؟، الجكاب: ال، بؿ يجب أف يمارسكىا فعال، كىنا يكمف 

ذا ما نظرنا إلى المرحمة الراىنة مف التطكر البشرم، نجد  جكىر مكضكع المساىمة الفعالة لممكاطنيف، كا 
أف كثيرا مف المجتمعات مصابة بشيء مف الخمكؿ الكطني )المكاطني(، ففي البمداف التي مازالت حقكؽ 
المكاطنة غائبة فييا يتقاعس الناس عف العمؿ في سبيؿ حقكقيـ، في حيف يتخمى الناس في دكؿ أخرل 

ىذا التغيب الذم  –عمى سبيؿ المثاؿ  -يب المتزايد عف المشاركة االنتخابية، عف ىذه الحقكؽ كحالة التغ
أصبح شاىدا مقمقا عمى انسحاب المكاطنيف مف الحياة العامة، كربما يككف ىذا التغيب بسبب فقداف 

 األرضية المشجعة عمى ممارسة الديمقراطية... كىذا مف المظاىر السمبية في المجتمع المدني.
     
  كيرل سػميماف غيػث أف قػيـ المكاطنػة تنقسػـ إلػى أربعػة أبعػاد: ىػي البعػد االجتمػاعي، البعػد السياسػي      

 :1البعد العممي كالبعد البيئي، كيكضحيا كما يمي
 :ىػػذا البعػػد يتضػػمف عػػادات كقػػيـ المجتمػػع المحػػافظ كالػػذم يسػػاعده عمػػى التعامػػؿ مػػع  البعػػد االجتمػػاعي

الدكلة التي تستمد شرعيتيا كقكانينيا مف ىذا البعد عمى أف ىناؾ قيـ يتعامؿ بيػا الفػرد مػع اآلخػريف منيػا 
نفتػاح، "تقبؿ اآلخريف، التعايش مع اآلخريف، تقدير عمؿ اآلخريف، حب النػاس، التعػاكف مػع الخػالؼ، اال

حػػب الػػكطف، التسػػامح، اإليثػػار، الصػػراحة كاإلنصػػاؼ الجػػرأة فػػي قػػكؿ الحػػؽ، التنػػافس إلػػخ، المسػػاكاة بػػيف 
 الناس، االئتالؼ مع اآلخريف... إلخ.

 :كيعػػد ىػػذا البعػػد مػػف أىػػـ األبعػػاد كالقػػيـ كاألكثػػر حساسػػية لكػػؿ المجتمعػػات التػػي تتبنػػى  البعػػد السياسػػي
البعػػد ىػػي "احتػػراـ الديمقراطيػػة، احتػػراـ القػػانكف احتػػراـ النظػػاـ السياسػػي،  الديمقراطيػػة كالمكاطنػػة، كقػػيـ ىػػذا

اإلحسػػػػاس بالصػػػػمح العػػػػاـ، احتػػػػراـ الممتمكػػػػات العامػػػػة، احتػػػػراـ المناسػػػػبات الكطنيػػػػة، احتػػػػراـ المناسػػػػبات             
 الدينية... إلخ".

                                                           
1  ، فتيحة أكىابية: دكر االتصاؿ الجمعكم في ترسيخ قيـ المكاطنة في ظؿ الحاكمية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتػكراه عمػـك

 .173 :إشراؼ: أ" تخصص: عمـك االعالـ كاالتصاؿ، جامعة باجي مختار، عنابة، ص
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 :كييدؼ ىذا البعد بقيمو إلى النيكض بالمجتمع مف بؤرة التخمؼ إلػى التطػكر كتتجمػى قيمػة  البعد العممي
ىذا البعد في "االنفتاح عمى آفاؽ جديدة، تقدير العمـ، تقدير العمماء في المياديف المختمفة، تعزيػز السػالـ 

 العممي... إلخ".
 حيث يساعد ىذا األخير عمى ممارسػة  كييدؼ ىذا البعد إلى المحافظة عمى جماؿ المحيط البيئي: دالبع

المكاطنػػة بشػػكؿ مػػريح، كمػػف بػػيف قػػيـ ىػػي "المحافظػػة عمػػى البيئػػة، إعمػػار األرض، المسػػاىمة فػػي تجميػػؿ 
 البيئة... إلخ".

 ثانيا: شركط مراعاتيا:
تقتضي المكاطنة كثقافة شركطا كمقكمات أساسية كظركفا مالئمة عمى جميع األصعدة السياسية      

ة كاالقتصادية كالفكرية كغيرىا، كتطرح الدراسة الحديثة حكؿ مقكمات المكاطنة رؤية تتمخص فيما كالثقافي
 :1يمي
  المكاطنة تجسيد لنكع مف الشعب، يتككف مف مكاطنيف يحتـر كؿ فرد منيـ الفرد اآلخر، كيتحمكف

 بالتسامح مع اتجاه التنكع الذم يزخر بو المجتمع.
  الكاقع عمى القانكف أف يعامؿ كيعزز معاممة كؿ الذيف يعتبركف بحكـ مف أجؿ تجسيد المكاطنة في

 الكاقع أعضاء ... كعمى القانكف أف يحمي كأف يعزز كرامة كاستقالؿ كاحتراـ األفراد.
  

كما أف الحد األدنى المتفؽ عميو العتبار دكلة ما مراعية لمبدأ المكاطنة مف عدمو يتمثؿ في مجرد 
 شرطيف أساسييف:

  كجكد مظاىر حكـ الفرد أك القمة كتحرير الدكلة مف التبعية لمحكاـ، كذلؾ باعتبار الشعب مصدر زكاؿ
 السمطات كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي، كمف خالؿ ضمانات عمى أرض الكاقع.

  ،اعتبار جميع السكاف الذيف يتمتعكف بجنسية الدكلة أك الذيف ال يحكزكف عمى جنسية دكلة أخرل
لدكلة كليس كطف آخر غيرىا مكاطنيف متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات، يتمتع كؿ كقيميف عمى أرض ا

مكانيات ممارسة كؿ مكاطف  فرد منيـ بحقكؽ كالتزامات مدنية قانكنية متساكية، كما تتكفر ضمانات كا 
 لحؽ المشاركة السياسية الفعالة كتكلي المناصب العامة. 

مككا ال ريب أنو يعبد الطريؽ نحك تحقيؽ مستكيات عالية مف إف تمثؿ ىذا الشعب ليذه الثقافة فكرا كس   
التنمية الذاتية التي ترتكز عمى معايير الجكدة الشاممة في جميع المجاالت، السيما التربكية التعميمية 
كالتنمكية كالخدماتية، انطالقا مف تكريس كتجسيد كالعمؿ بالقاعدة الرباعية "المراقبة، المتابعة، المحاسبة، 

المعاقبة" ىكذا تتعزز رقابة القاعدة الشعبية  لمقمة الممثمة لمسمطة عبر القنكات القانكنية التي يكفميا  ثـ
                                                           

عالقػة فػي ظػؿ مرحمػة التحػكؿ الػديمقراطي؟ مالؾ شعباني، كنزة عيشكر: المجتمع المدني كالمكاطنػة فػي العػالـ العربػي أيػة  1
  مجمػػة عمػػـك اإلنسػػاف كالمجتمػػع، دكريػػة  دكليػػة محكمػػة تصػػدرىا كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة، جامعػػة بسػػكرة، الجزائػػر

 .84 -83 :، ص2017، مارس 22العدد 
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النظاـ الديمقراطي مف حريات اإلعالـ كالتعبير كالشفافية كالتمثيؿ كاالنتخاب كالمشاركة الكاممة في الحياة 
 العامة، ككؿ ما يتعمؽ بالمصالح المشتركة لممكاطنيف.

 ككنات المكاطنة كمجاالت الممارسةم -04
 أكال: مككنات المكاطنة:

إف المنطمؽ أك الرؤية الشاممة لمفيكـ المكاطنة أكضح أف المكاطنة قد تتسع لتشمؿ مجريات الحياة بأكمميا 
لمفرد كاألفراد في ىذه الحالة عندما يتخذكف قرار بمعرفة أك بغير معرفة فإنيـ يعممكف كمكاطنيف، كىذه 

ؿ سكاء كاف القياـ بيا بشكؿ فردم أك جماعي أك باىتماـ أك بغير اىتماـ مجتمعييا تسمى أعماؿ األعما
كتصرفات مكاطنيف في عائالتيـ كمكاطنيف في مؤسساتيـ الدينية كمكاطنيف في أماكف عمميـ كمكاطنيف 

سية ينبغي كلممكاطنة عناصر كمككنات أسا 1في مدارسيـ كمكاطنيف في مجتمعيـ كمكاطنيف في عالميـ.
 أف تكتمؿ حتى تتحقؽ المكاطنة، كىذه المككنات ىي:

 أ ػػ  االنتماء: 
إف مف لكاـز المكاطنة االنتماء لمكطف دار اإلسالـ "فاالنتماء في المغة يعني الزيادة، كيقاؿ انتمى   

كرا تجسده فالف إلى فالف إذا ارتفع إليو في النسب، كفي االصطالح ىك االنتساب الحقيقي لمديف كالكطف ف
خالص لالرتقاء بكطنو كلمدفاع  الجكارح عمال"، كاالنتماء ىك شعكر داخمي يجعؿ المكاطف يعمؿ بحماس كا 

. إف 2عنو، أك ىك "إحساس اتجاه أمر معيف يبعث عمى الكالء لو كاستشعار الفضؿ في السابؽ كالالحؽ"
قكدىا كيدافع عنيا في إطار قيمو المجتمع يسعى مف خالؿ التربية إلى بناء شخصية الفرد كفؽ معايير ي

كأخالقياتو السامية، فكالء الفرد يتطمب جيكدا كبيرة مف مختمؼ مؤسسات المجتمع كفي مقدمتيا 
المؤسسات التربكية، ىنا يأتي دكر مخططك المناىج كالمختصكف كالمعممكف في تقديـ المكضكعات 

ت حياتيا رخيصة في سبيؿ الكطف المنيجية ذات الطابع الكطني كالتي تتناكؿ شخصيات فذة قدم
كمكضكعات تحي المناسبات الكطنية، كما تيتـ مكضكعات أخرل بالفتكحات اإلسالمية، حيث اىتـ 
المنيج اإلسالمي بالتربية الخمقية كالركحية كتربية الجسـ كالحكاس مف أجؿ إعداد الفرد ليككف مكاطنا 

  3صالحا.
  يـ التي تشكؿ بمجمميا عناصر كمجاالت االنتماء كىي: الحقكؽفأبعاد االنتماء ىي "مجمكعة المفاى     

  4الكاجبات، المشاركة، التميز، احتراـ القانكف، الحفاظ عمى الممتمكات، العدالة، العالقات االجتماعية".
 

                                                           
 .38 :طارؽ عبد الرؤكؼ عامر، المكاطنة كالتربية الكطنية، اتجاىات عالمية كعربية، ص 1
 .84 :، ص2011، القاىرة، 1حسيف حسف مكسى، مناىج البحث في المكاطنة كقيـ المجتمع، دار الكتاب الحديث، ط 2
صػبحي حمػػداف أبػػك جاللػة، معػػايير تخطػػيط كبنػاء المنػػاىج الدراسػػية كتطكيرىػا، التربيػػة: مجمػػة فضػيمة محكمػػة تصػػدر عػػف  3

، العدد   .119 :، السنة السابعة كالثالثكف، الدكحة، قطر، ص165المجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .51 :، ص2011، عماف، 1الكنكز، ط د الخضكر، االنتماء كالمكاطنة، داربعمي سالمة ع 4
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 الحقكؽ: -ب
 إف مفيكـ المكاطنة يتضمف حقكقا يتمتع بيا جميع المكاطنيف، كىي في نفس الكقت كاجبات عمى    

 الدكلة كالمجتمع منيا:
 .أف يحفظ لو الديف 
 .أف يحفظ لو حقكقو الخاصة 
 .تكفير التعميـ 
 .تقديـ الرعاية الصحية 
 .تقديـ الخدمات األساسية 
 .تكفير الحياة الكريمة 
 .العدالة كالمساكاة 
 )الحرية الشخصية )حرية التممؾ، حرية االعتقاد، حرية الرأم 
                ىذه الحقكؽ يجب أف يتمتع بيا جميع المكاطنيف بدكف استثناء سكاء كانكا مسمميف أك اىؿ كتاب     

أك غيرىـ في حدكد التعاليـ اإلسالمية، فمثال حفظ الديف يجب عدـ إكراه المكاطنيف مف غير المسمميف 
نو أك عرقو أك لكنو بشرط أف ال ككذلؾ الحرية مكفكلة لكؿ مكاطف بغض النظر عف ديعمى اإلسالـ 

 تتعدل إلى حريات اآلخريف، أك اإلساءة إلى الديف اإلسالمي.
 الكاجبات: -ج

تختمؼ الدكؿ بعضيا عف البعض في الكاجبات المترتبة عمى المكاطف باختالؼ الفمسفة التي تقـك      
اجب كطني، كبعضيا اآلخر ال عمييا الدكلة، فبعض الدكؿ ترل أف المشاركة السياسية في االنتخابات ك 

مكانياتو، كعميو االلتزاـ بيا كتأديتيا  يرل ذلؾ، كىذه الكاجبات يجب أف يقكـ بيا كؿ مكاطف حسب قدراتو كا 
 عمى أكمؿ كجو كبإخالص.

 
 المشاركة المجتمعية: -د

أبرزىا إف مف أبرز سمات المكاطنة أف يككف المكاطف مشاركا في األعماؿ المجتمعية، كالتي مف      
األعماؿ التطكعية، فكؿ إسياـ يخدـ الكطف كيترتب عميو مصالح دينية كدنيكية كالتصدم لمشبيات كتقكية 

 أكاصر المجتمع كتقديـ النصيحة لممكاطنيف كالمسؤكليف يجسد المعنى الحقيقي لممكاطنة.
 القيـ العامة: -ق

 تعني أف يتخمؽ المكاطف باألخالؽ اإلسالمية كالتي منيا:     
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  :كردت كممة 1كمف معاني األمانة عدـ استغالؿ الكظيفة أك المنصب ألم غرض شخصياألمانة .
األمانة كاألمانات في خمسة مكاضع مف القرآف الكريـ ككميا بالمعنى الذم يفيد التبعة كالعيد كالمسؤكلية 

ي سياؽ كثائؽ كخصصت ىذا المعنى في آية مف سكرة البقرة  بكديعة الماؿ كما إليو إذ قاؿ تعالى ف
ٍليىٍكتيٍب بىٍينىكيـٍ  ؿو ميسىمًّى فىاٍكتيبيكهي كى  كىاًتبه ًباٍلعىٍدًؿ كىال يىٍأبى الديكاف "يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتيـٍ ًبدىٍيفو ًإلىى أىجى

كي  مَّمىوي المَّوي" إلى قكلو تعالى "فىًإٍف أىًمفى بىٍعضي ٍليىتًَّؽ كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عى انىتىوي كى ـٍ بىٍعضان فىٍمييؤىدا الًَّذم اٍؤتيًمفى أىمى
بَّوي  ، ففي ىذه اآلية خصصت األمانة بما يؤتمف عميو المرء مف الكدائع كالديكف، كلكننا ال نخرج  "المَّوى رى

  كفريضتومف اآلية بغير التذكير المؤكد بمعنى األمانة العامة، كىي الحؽ كالفريضة كمنيا حؽ العمـ 
مَّمىوي المَّوي"فال يجكز لمف عمـ عمما أف ينسى حقو مصداقا لقكلو جٌؿ كعمى " كىال يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عى

  
ف كرد عمى سبب خاص، ألف مناسبات  ككؿ ما كرد في غير سياؽ الديكف كالكدائع فالحكـ عاـ، كا 

لمخاطبيف بآيات الكتاب جاء في سكرة النساء في قكلو النزكؿ ال تمنع سرياف الحكـ كالتبميغ إلى جميع ا
كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيمي  ذىا حى ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  قاؿ   كا ًباٍلعىٍدًؿ"تعالى "ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي

لت في عثماف بف طمحة بف عبد الزمخشرم في الكشاؼ: "الخطاب عاـ لكؿ أحد في كؿ أمانة" كقيؿ نز 
الدار ككاف سادف الكعبة )أم خادميا(، كذلؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف دخؿ مكة يـك 
الفتح أغمؽ عثماف الكعبة كصعد السطح كأبى أف يدفع المفتاح إليو كقاؿ: "لك عممت أنو رسكؿ اهلل لـ 

اح كفتح الباب فدخؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رضي اهلل عنو يده فأخذ منو المفت عمي أمنعو" فمكل
 المفتاح، أف يعطيو كيجمع لو بيف السقاية كالسدانة العباس البيت كصمى فيو ركعتيف ، فمما خرج سألو

كيعتذر إليو   عثماف فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية، فأمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يرد المفتاح إلى
عمي: لقد أنزؿ اهلل  عثماف: أكرىت كآذيت ثـ جئت ترفؽ، فقاؿ ي اهلل عنو، فقاؿ لورض عمي ففعؿ ذلؾ

                  محمدا رسكؿ أشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف عثماف: تعالى في شأنؾ قرآنا كقرأ عميو اآلية  فقاؿ
في أكالدىـ إلى يكـ القيامة.  فالمفتاح كالسدانة شيبة، اهلل، ككاف المفتاح معو  فمما مات دفعو إلى أخيو

               كمضى الزمخشرم في تفسير اآلية إلى أف قاؿ: "كقيؿ ىك خطاب لمكالة بأداء األمانات كالحكـ
ف كردت عمى سبب خاص فعمكميا معتبر  بالعدؿ، كقرئ األمانة عمى التكحيد" كفي الجالليف أف اآلية "كا 

  2بقرينة الجمع".
 :تقانو، كيشمؿ " اإلخ،ص اإلخالص هلل في جميع األعماؿ، كاإلخالص في العمؿ الدنيكم كا 

 ."كاإلخالص في حماية الكطف
 :فالصدؽ يتطمب عدـ الغش أك الخداع أك التزكير، فبالصدؽ يككف المكاطف عضكا نافعا  الصدؽ

 لكطنو.

                                                           
 .86-84 :حسيف حسف مكسى، مناىج البحث في المكاطنة كقيـ المجتمع، مرجع سابؽ، ص 1
 .35-34 :عباس محمكد العقاد، اإلنساف في القرآف الكريـ، مكتبة رحاب، مطبعة المعارؼ، الجزائر، ص 2
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  :اصح بيذه القيمة يعد مف اىـ العكامؿ التي تساعد عمى ترابط المجتمع كاتحاده التعاضد كالتنالصبر
  1تجعؿ المجتمع مترابطا كتتآلؼ القمكب كتزداد الرحمة فيما بينيـ.

 مجاالت ممارسة المكاطنة:  :ثانيا
 الممارسة المكاطنية: - أ

كىي مجمكع األفعاؿ االجتماعية الكاعيػة كالعقالنيػة التػي تتكضػح حػدكدىا مػف القػانكف األساسػي لدكلػة  
ضػكء المػكركث االجتمػاعي لممجتمػع بحيػث يعطييػا مبرراتيػا الكجكديػة ما مف جية، كتمؾ التػي تتبمػكر فػي 

مف خالؿ النسقيف االجتماعي كالثقافي بمػا يتضػمنانو مػف قكاعػد قيميػة ضػبطية تحػدد المسػكغات السػمككية 
، كعمػى حػد 2المقبكلة كالمذمكمة لمكياف االجتماعي لمدكلة باعتبارىػا كجػكد تػاريخي أكثػر منػو كجػكد قػانكني"

م عبد اليػادم: "كنػا مقتنعػيف بػأف يكػكف ىنػاؾ تحسػيف لكػف تحسػيف مػاذا؟ تفضػيؿ كيفيػة ممارسػة قكؿ سعد
المكاطنػػة البػػد مػػف الكصػػكؿ إلػػى حريػػة تثمػػيف الكفػػاءة سػػمـ تثمػػيف الكفػػاءة بمعنػػى: فػػتح المجػػاؿ لمحريػػة بػػيف 

الػػػتالحـ بػػػيف  األفػػػراد تكػػػافؤ الفػػػرص لمجميػػػع فتحقيػػػؽ البعػػػد األخالقػػػي الػػػذم ىػػػك أسػػػاس ثقافتنػػػا لػػػو دكرا فػػػي
 .3أعضاء الكطف الكاحد"

 ( يكضح مجاالت ممارسة المكاطنة:09الجدكؿ رقـ ) 
 م،مح ممارسة المكاطنة المجاالت الرقـ

 الحياة الكريمة  المدني 01
 الحرية الشخصية 
 )الحؽ في التنقؿ كاإلقامة )السكف 
 حرية التفكير كاالعتقاد 
 العضكية في الجمعيات عمى اختالؼ طابعيا 
 في األمف كاالستقرار كالسالـ الحؽ 

 االختيار كالمشاركة الشخصية في عممية التصكيت )االنتخاب(  السياسي 02
 )... المشاركة في عممية الترشح )البرلماف 
 العضكية في األحزاب السياسية كالنقابات المينية كالعمالية 

                                                           
 .86 :حسيف حسف مكسى، مرجع سابؽ، ص 1
الممارسة المكاطنية في ظؿ اإلصالح السياسي الحاصػؿ فػي الجزائػر، دراسػة ميدانيػة بػبعض كاليػات  دم: كاقعيصكنية الع 2

كسكيكدة، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك عمػـ االجتمػاعي السياسػي، تخصػص عمػـ -باتنة-الشرؽ الجزائرم، بسكرة
 .124 :، ص2015-2014االجتماع السياسي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

نجيػػػػػة خثيػػػػػر، سػػػػػعدم عبػػػػػد اليػػػػػادم كآخػػػػػركف: حػػػػػب الػػػػػكطف مػػػػػف اإليمػػػػػاف، القنػػػػػاة الجزائريػػػػػة األكلػػػػػى، الجزائػػػػػر )الثالثػػػػػاء  3
 ليال(. 9:30، 17/01/2017
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 المشاركة في إدارة الشؤكف العامة 
  األفكار كاآلراءحرية الرأم كالتعبير كاعتناؽ 

 الحؽ في التعميـ: الحصكؿ عمى أعمى المستكيات التعميمية  االجتماعي 03
 )حؽ تكفير العالج كالرعاية الصحية )الضماف االجتماعي 
 حؽ العيش في نظاـ اجتماعي يسكده حقكؽ كحريات األفراد 
 العدالة كالمساكاة 
  العامة(التضامف كالتعاكف بيف أفراد المجتمع )تحقيؽ المصالحة 
 )... القضاء عمى اآلفات االجتماعية )المخدرات، التدخيف 

الحؽ في العمؿ: اإلفػادة مػف فػرض كحظػكظ التشػجيع كالػدعـ عمػى   االقتصادم 04
 العمؿ

 الحؽ في اإلضراب 
 .رفاىية المستكل المعيشي لمفرد كعائمتو 
 أداء الضرائب 

 تعزيز اليكية الثقافية كالكطنية  الثقافي 05
  كاإلنتاج العممي كالثقافي األدبي كالفني...اإلبداع 
  الحفػػػػػاظ عمػػػػػى العدالػػػػػة كالتقاليػػػػػد كالتػػػػػراث الحضػػػػػارم كتناقمػػػػػو عبػػػػػر

 األجياؿ
 )االستفادة مف الكسائؿ الثقافية الحديثة )العصرية 

تعزيػػػػز اإليمػػػػاف بػػػػاهلل عػػػػز كجػػػػؿ فػػػػي كنػػػػؼ تعمػػػػـ كتطبيػػػػؽ تعػػػػاليـ الػػػػديف   الديني 06
 اإلسالمي

 العميا التحمي باألخالؽ كالمثؿ 
 ...محاربة كؿ أنكاع الفساد باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

 العيش في بيئة نقية )نظافة الحي...(  البيئي 07
 )...المحافظة عمى المحيط )غرس األشجار 
 ... القضاء عمى التمكث 

 الكالء كالدفاع عف الكطف )إثراء كتنمية الكطف(  القانكني 08
 المساكاة أماـ القانكف 
 احتراـ الدستكر كالقانكف 
 .أداء الخدمة الكطنية       

 المصدر: إعداد شخصي:
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تبعػا لمػا سػبؽ ذكػره كتكظيفػو عػف مجػاالت ممارسػة المكاطنػة نػأتي إلػى تسػجيؿ ممخػص تتجسػد مػػف        
 خاللو ممارسة المكاطنة في النقاط التالية:

 .التعاكف كالتآزر 
 .الحكار الفعاؿ كاليادؼ 
  الجماعية )االندماج كالتفاعؿ مع اآلخر(.المشاركة 
 .الشعكر كالكعي بالمسؤكلية 
 .الكعي بالحقكؽ كالكاجبات 
 .احتراـ كتقبؿ كجيات نظر اآلخريف 
 .تبني منيجية عمؿ ناجحة 
 .التفتح عمى الفضاء العمكمي 
 احتراـ الدستكر كالقكانيف السائدة في الدكلة 
 اإلخالص في العمؿ 
 الكالء لمكطف كالدفاع عنو 
 االلتزاـ بالتسامح كالعدالة كالمساكاة 
 االلتزاـ باألمف كاالستقرار كالسالـ كالديمقراطية 
 الحفاظ عمى ممتمكات الدكلة كالمرافؽ العامة 
 .حرية التنظيـ كالمشاركة كاالنخراط في مؤسسات المجتمع المدني 

المكاطنة كفمسفة المجتمع المدني: ػػ 05   
مفيػػػـك المجتمػػػع المػػػدني ممتصػػػؽ أشػػػد االلتصػػػاؽ بػػػالخبرة السياسػػػية  إف مػػػا يمكػػػف مالحظتػػػو ىػػػك أف      

كالثقافيػػػة المجتمعيػػػة األكركبيػػػة كمتػػػداخؿ مػػػع بػػػاقي المفػػػاىيـ األخػػػرل التػػػي تشػػػكؿ ىػػػذه الخبػػػرة كالمكاطنػػػة 
كالديمقراطيػة، كالمسػػاكاة كالعػدؿ االجتمػػاعي، كالفػردم...إلخ، كىػػي الخيػػرة التػي تبمػػكرت مػف خػػالؿ مجمكعػػة 

ت التي مر بيا المجتمع األكركبػي كمنيػا "االنتقػاؿ مػف نظريػات الحػؽ اإلليػي لمممػكؾ إلػى العقػد مف التحكال
حػػراز حػػؽ المكاطنػػة بالحريػػات العامػػة"  االجتمػػاعي، االنتقػػاؿ مػػف الحكػػـ المطمػػؽ إلػػى التعدديػػة السياسػػية كا 

أ سػػيادة األمػػة نحػػك الممكيػػة، العمػػؿ، الػػرأم كالمعتقػػد"، ككانػػت مقتصػػرة عمػػى الممػػكؾ، ثػػـ االنتقػػاؿ مػػف مبػػد
عالقات اجتماعية طكعيػة تعاقديػة حػرة، فيػذه ىػي جممػة المنظكمػة المفاىيميػة التػي تشػكؿ الخمفيػة النظريػة 
لمفيكـ المجتمع المدني بكؿ تطكراتيا كتمفصالتيا كانقطاعاتيا الداللية... بمعنى أف المجتمع المدني يجب 

صكصية المجتمعػات، كلكػف بػالرغـ مػف ذلػؾ فػإف ىنػاؾ تعريفو مف خالؿ سيركرتو التاريخية التي ترتبط بخ
سمات كشركط عامة تحكـ المجتمع المدني، كمنيػا: االنفصػاؿ كالتماسػؾ بػيف مؤسسػات الدكلػة كمؤسسػات 
المجتمػػػع المػػػدني ترقيػػػة المكاطنػػػة كالحقػػػكؽ المدنيػػػة كالسياسػػػية لمفػػػرد ككػػػائف مسػػػتقؿ فػػػي إطػػػار الدكلػػػة عػػػف 
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م الممارسػػػة االجتماعيػػػة المسػػػتقمة نسػػػبيا، كالمجتمػػػع المػػػدني مسػػػتقؿ عػػػف انتماءاتػػػو المختمفػػػة، القطاعيػػػة، أ
إشػػراؼ الدكلػػة المباشػػر أم أنػػو مسػػتقؿ فػػي التنظػػيـ كالعمػػؿ كمػػا يقػػـك عمػػى الفعػػؿ اإلرادم الحػػر كالطػػكعي 
عكػػس الجماعػػات القرابيػػة مثػػؿ األسػػرة كالعشػػيرة كالقبيمػػة، كمػػا أف المجتمػػع المػػدني مجتمػػع مػػنظـ كليػػذا فيػػك 

عػػػف المجتمػػػع بشػػػكؿ عػػػاـ يضػػػـ نسػػػقا مػػػف المنظمػػػات كالمؤسسػػػات التػػػي تعمػػػؿ باإلذعػػػاف لمعػػػايير يختمػػػؼ 
منطقية، كما أنو يقـك عمى المؤسسية أم الحضكر الطاغي لممؤسسػات كىػي فػي جكىرىػا عالقػات تعاقديػة 

 1حرة في ظؿ سيادة القانكف"
مػػف المفػػاىيـ التػػي دأبػػت التحاليػػؿ المعاصػػرة عمػػى اسػػتعماليا مفيػػـك المجتمػػع  "المنصػػؼ كنػػاس"كحسػػب  

المػػدني بكػػؿ داللتػػو السياسػػية كالتاريخيػػة المعركفػػة كقػػد حظػػي ىػػذا المفيػػـك بالعديػػد مػػف التعريفػػات المتباينػػة 
جػػػكىرا كمضػػػمكنا كلعػػػؿ التعريػػػؼ المشػػػترؾ الػػػذم يمكننػػػا  أف نسػػػتنتجو ىػػػك أف المجتمػػػع المػػػدني نمػػػط مػػػف 

تنظػػيـ االجتمػػاعي كالسياسػػي كالثقػػافي خػػارج قمػػيال أك كثيػػرا عػػف سػػمطة الدكلػػة كتمثػػؿ ىػػذه التنظيمػػات فػػي ال
مختمؼ مستكياتيا كسائط تعبير كمعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجاه كؿ سمطة قائمة فيك إذا مجمؿ البنى 

سػػػية كاالقتصػػػادية التػػػي ال كالتنظيمػػػات كالمؤسسػػػات التػػػي تمثػػػؿ مرتكػػػز الحيػػػاة الرمزيػػػة كاالجتماعيػػػة كالسيا
تخضػػع لييمنػػة السػػمطة إنػػو ىػػامش يضػػيؽ كيتسػػع بحسػػب السػػياؽ ينػػتج فيػػو الفػػرد ذاتػػو كحياتػػو كتضػػامناتو 
بداعاتػػو فثمػػة دائمػػا ىػػكامش مػػف الحصػػانة الفرديػػة كالجماعيػػة كمسػػافات تفصػػؿ بػػيف المسػػتكل  كمقدسػػاتو كا 

، كألىميػػة المجتمػػع 2ييا "مجتمعػػا مػػدنيا"االجتمػػاعي كالمسػػتكل السياسػػي، إف ىػػذه اليػػكامش ىػػي التػػي نسػػم
"أف "أىميػػة المجتمػػع المػػدني بتناقضػػاتو المتعػػددة ىػػي بالضػػبط تكػػكيف "برىػػاف غميػػكفالمػػدني الكبيػػرة يػػرل 

ديناميػػػة اإلبػػػداع كالخمػػػؽ، كالتغيػػػر فػػػي المجتمعػػػات، فمػػػك أرادت السياسػػػة أف تحػػػؿ محػػػؿ المجتمػػػع المػػػدني 
المػػانع لمحيػاة كالنشػػاطات االجتماعيػػة لقتمػت المجتمػػع كأجيػػزت كتصػرفت عمػػى أنيػا نمػػط التنظػػيـ الجػامع، ك 

عميػػو... إف غايػػة السياسػػة ىػػي التسػػامي كالتجػػاكز مػػف أجػػؿ التكحيػػد األشػػمؿ فػػي حػػيف أف غايػػة المجتمػػع 
المػػدني ىػػي حفػػظ التمػػػايزات ككفالػػة الخصكصػػيات كالتضػػامنات الجزئيػػػة الحيػػة كالضػػركرية، كال يفيػػـ مػػػف 

يمثػػؿ معارضػػة سياسػػية فػػي مكاجيػػة الدكلػػة، ألف فاعميتػػو تنطػػكم عمػػى أىػػداؼ  المجتمػػع المػػدني عمػػى أنػػو
أكسػع كأعمػػؽ مػف مجػػرد المعارضػة، كألف المجتمػػع المػػدني كمشػارؾ سياسػػي كاجتمػاعي كاقتصػػادم كثقػػافي 
يعمؿ لكي يييئ لو فرصة مراقبػة كػؿ اليياكػؿ االجتماعيػة بمػا فيػو الدكلػة نفسػيا، ألف العالقػة السػميمة بػيف 

  كالمجتمػػػع تقػػػـك أساسػػػا عمػػػى قاعػػػدة جكىريػػػة تتمثػػػؿ فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتقاللية المجتمػػػع المػػػدني الدكلػػػة
باعتباره يتككف مف كؿ المؤسسات التي تمكف األفراد مف تمثيؿ مصػالحيـ كمنػافعيـ العامػة دكف ضػغط أك 

                                                           
كيحؿ مصطفى: دكر المجتمع المدني في تأسيس الحكـ الرشػيد، بحػكث كأكراؽ عمػؿ الممتقػى الػدكلي حػكؿ: الحكػـ الرشػيد  1

لـ النػامي، الجػزء األكؿ، قسػـ عمػـ االجتمػاع، كميػة اآلداب كالعمػـك االجتماعيػة، جامعػة فرحػات كاستراتيجيات التغيير فػي العػا
 .167-166 :، ص2007أفريؿ  09-08عباس سطيؼ، يكمي 

  2المنصػػؼ كنػػاس: الدكلػػة الكطنيػػة كالمجتمػػع المػػدني فػػي الجزائػػر"، مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة، األزمػػة الجزائريػػة، ط 2
 .239 :، ص1999بيركت 
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عيػػػة المختمفػػػة تػػػدخؿ الحككمػػػة، كلػػػذلؾ يتسػػػـ المجتمػػػع المػػػدني بالطكعيػػػة بالنسػػػبة لتكػػػكيف تشػػػكيالتو االجتما
كيعتبر كمؤسسة كسيطة، ألنو يعبر عف مختمؼ االىتمامات التي تتضمف مجمؿ النشاط اإلنساني سياسيا 
  كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كمينيػا كفكريػا، كأف اختالفيػا ال يشػكؿ عػزال أك فصػال عػف الكسػط االجتمػاعي

حقػػكؽ اإلنسػػاف كالمشػػاركة السياسػػية ككػػذلؾ ربطػػو بظػػكاىر كشػػركط تصػػاحبو كال تنفصػػؿ عنػػو كالمكاطنػػة ك 
 1كالحركات الشعبية الشرعية"

كتأسيسػػا عمػػى ذلػػؾ تقتضػػي المكاطنػػة كجػػكد مجمكعػػة مػػف الػػدعائـ األساسػػية لتػػدعيـ السػػمطة السػػيادية     
 :2لمدكلة منيا"

 .ضركرة تفعيؿ المجتمع المدني لمتصدم النحراؼ السمطة القائمة كاستعادة ثقة الشعب فييا 
  فػػي البنػػاء الػػكطني مػػف خػػالؿ تعبئػػة الطاقػػات كالػػركابط كرعايػػة المصػػالح الجماعيػػة كفػػتح المجػػاؿ المسػػاىمة

 العاـ لحرية المشاركة ... كغيرىا.
  تنميػػػة الثقافػػػة السياسػػػية لرفػػػع مسػػػتكل األداء السياسػػػي كاالجتمػػػاعي لألفػػػراد كضػػػماف االسػػػتجابة لمتطمبػػػاتيـ

 االجتماعية كاالقتصادية.
  فير شػػركط التكيػػؼ مػػع التطػػكرات كالتغيػػرات الجديػػدة، كضػػماف حقػػكؽ جميػػع األجيػػاؿ الفعاليػػة الالزمػػة لتػػك

المتعاقبػػة، كيمكػػف اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف معػػايير الفاعميػػة المطمكبػػة تقتضػػي بػػدكرىا تحقيػػؽ تجػػانس اجتمػػاعي 
ككجػػػػكد مجتمػػػػع مػػػػدني فاعػػػػؿ، باإلضػػػػافة إلػػػػى نظػػػػاـ قيمػػػػي يركػػػػز عمػػػػى مبػػػػادئ التحػػػػرر كالعقالنيػػػػة كالنقػػػػد 

داع... لترقيػػػة العمػػػؿ الجمػػػاعي كتعميػػػؽ الػػػكعي االجتمػػػاعي كالسياسػػػي لألفػػػراد، خاصػػػة كأف المجتمػػػع كاإلبػػػ
 المدني في البمداف العربية ما ىك حسب البعض إال تعبير عف حاجة أكثر منو كاقد مكجكد.

عمػػى إف احتػػراـ الغيػػر كالسػػماح لػػو بممارسػػة حقكقػػو مطمػػب ىػػاـ مػػنيـ مطالػػب الديمقراطيػػة كالتػػي تقػػـك      
 :3مجمكعة مف المبادئ أىميا

 :كالحرية تعني مقدرة اإلنساف عمى السيطرة عمى ذاتو أما المنظمة فتعني عػدـ تعارضػيا  الحرية المنظمة
 مع حريات اآلخريف، كيتـ ىذا التنظيـ مف خالؿ الديف، كاألعراؼ كالتقاليد كنظـ المجتمع كقيمو.

                                                           
 .175 :، ص2006رابح كعباش: سكسيكلكجيا الدكلة، مخبر عالـ اجتماع االتصاؿ لمبحث كالترجمة، قسنطينة،  1
نبيؿ كػريبش: مسػؤكليات أخػالؽ المكاطنػة فػي تػدعيـ السػمطة السػيادية: حالػة الجزائػر، المعيػار دكريػة عمميػة محكمػة تعنػي  2

بالدراسات اإلسالمية كاإلنسانية، تصػدرىا كميػة أصػكؿ الػديف كالشػريعة كالحضػارة اإلسػالمية )العػدد الكاحػد كالعشػركف، الجػزء 
 09-08-07لدكلػػػة لػػػدل المػػػكاطف الجزائػػػرم ماضػػػيا كحاضػػػرا كمسػػػتقبال، أيػػػاـ: الثػػػاني(، عػػػدد خػػػاص بأعمػػػاؿ ممتقػػػى ىبػػػة ا

 .369 :، ص2010، جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، قسنطينة، 2009ديسمبر 
صبحي حمداف أبك جاللة: معايير تخطيط كبناء المناىج الدراسية كتطكيرىػا"، مجمػة التربيػة )مجمػة فصػمية محكمػة تصػدر  3

(، العػػػدد: عػػف الم  :، ص2008، مطػػابع قطػػر الكطنيػػػة، الدكحػػة، قطػػػر، 165جنػػة الكطنيػػػة القطريػػة لمتربيػػة كالثقافػػػة كالعمػػـك
120-121. 
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 :عمييػا الديمقراطيػة الصػحيحة إتاحػة الفػرص أمػاـ األفػراد مػف المبػادئ األساسػية التػي تقػـك  تكافؤ الفرص
لتحقيػػؽ ذكاتيػػـ دكف تميػػز دينػػي أك عرقػػي، كىػػذا يعنػػي تييئػػة البيئػػة المناسػػبة لتنميػػة شخصػػيتيـ كتحقيػػؽ 
ذكاتيػػـ، كىػػذا مػػا يعػػرؼ بتكػػافؤ الفػػرص بيػػنيـ، كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يترتػػب عمػػى كػػؿ فػػرد أف يظيػػر مكاىبػػو 

 كاستعداداتو لتحقيؽ ذلؾ.
 لقد تشابكت المصالح بيف المجتمعات في ظػؿ التقػدـ اليائػؿ فػي مجػاؿ التكنكلكجيػا كالمعمكمػات  كف:التعا

بحيػػث أصػػبح لزامػػا عمػػى كػػؿ فػػرد التنفيػػذ العميػػؽ، كالتخطػػيط الجيػػد لكػػؿ عمػػؿ ينػػكم القيػػاـ بتنفيػػذه، كعميػػو 
يـ، فالمشاركة تككف مشاركة اآلخريف مف ذكم االختصاص في ذلؾ ضركرم التخاذ القرار الصائب كالسم

فػػػي التفكيػػػر، كالتػػػدريب يقػػػكم العالقػػػة بػػػيف األفػػػراد كيسػػػاعدىـ عمػػػى تحقيػػػؽ العمػػػؿ التعػػػاكني كيحقػػػؽ ليػػػـ 
 النجاح.

"كتحتػػؿ المكاطنػػة الصػػدارة فػػي ترتيػػب قػػيـ الديمقراطيػػة باعتبارىػػا شػػرطيا األسػػاس، إذ ال يمكػػف بأيػػة حػػػاؿ 
كممارسػػة، ذلػػؾ أف المكاطنػػة ىػػي األداة الفاعمػػة  ممارسػػة الديمقراطيػػة دكف تطػػكير المكاطنػػة كتكريسػػيا فكػػرا

ذ غابػت المكاطنػة فرضػت  الكحيدة لتكػريس سػيادة القػانكف كالمسػاكاة، كممارسػة الحػد األدنػى مػف الحقػكؽ، كا 
               العالقػػػة الجدليػػػة القائمػػػة بػػػيف المػػػكاطف كالمجتمػػػع المػػػدني كالدكلػػػة الديمقراطيػػػة فالدكلػػػة فػػػي غيػػػاب المكاطنػػػة

يػػا تجسػػيد مفيػػـك سػػيادة الشػػعب، كالرعيػػة المحككمػػة فػػي ىػػذه الحػػاؿ ال يمكنيػػا تجسػػيد مفيػػـك حقػػكؽ ال يمكن
المكاطف في الكاقػع المعػاش، لكػي تكػكف قػيـ المكاطنػة مػرآة عاكسػة لمعالقػة بػيف المػكاطف كالدكلػة، البػد مػف 

كعقميػػة الفػػرد عػػف تحقيػػؽ مكاطنػػة الفػػرد كبنػػاء دكلػػة المكاطنػػة، حتػػى يػػتـ صػػناعة صػػكرة إيجابيػػة فػػي ذىػػف  
  ... كأف دكلػػػػة المكاطنػػػػة تػػػػدفع قػػػػكل المجتمػػػػع نحػػػػك نشػػػػر ثقافػػػػة الديمقراطيػػػػة1الدكلػػػػة كزيػػػػادة ىيبتيػػػػا لديػػػػو"

 :2كالشفافية، ألنيا مكاطنة مشاركة كحرية، كتظير آليات بناء ىذه الدكلة في
 ت أك بتعبيػر آخػر تحقيؽ العدالة في التنمية كزيادة معدالت المشػاركة كالمسػاكاة فػي الحقػكؽ كالكاجبػا

 تحقيؽ الديمقراطية.
 .كضع إطار مكحد لمخصكصيات 
 .العمؿ عمى تحقيؽ الرخاء االقتصادم لممجتمع 
 .إحالؿ المشاركة في السمطات الثالث لتحسف األداء المؤسساتي 
 .مراقبة المجتمع عف كثب كالعمؿ عمى تحقيؽ المصمحة العامة كالرقي بمعاني المكاطنة 
كمف زاكية الترابط بيف الديمقراطية كالمكاطنػة كمؤسسػات المجتمػع المػدني يخمػص )الجػابرم( إلػى أف       

الديمقراطيػػة كإطػػار لممارسػػة اإلنسػػاف حقػػكؽ المكاطنػػة، ىػػي سػػابقة عمػػى القنػػكات كالمؤسسػػات التػػي تمػػارس 

                                                           
قيـ المكاطنػة فػي تنميػة الفػرد بالدكلػة"، عػدد خػاص بأعمػاؿ: ممتقػى ىيبػة الدكلػة لػدل  دكرنبيؿ حميدشة، نبيؿ عمي زكم: " 1

 .393 :، مرجع سابؽ، صالمكاطف الجزائرم ماضيا كحاضرا كمستقبال
 .395 :نبيؿ حميدشة، نبيؿ عمي زكم: مرجع سابؽ، ص 2
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دني، كلكػػػػف قيػػػػاـ ىػػػػذه فييػػػػا كبكاسػػػػطتيا، فالممارسػػػػة الديمقراطيػػػػة تػػػػتـ كتػػػػأتي عبػػػػر مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػ
المؤسسػػات ىػػك جػػزء مػػف الديمقراطيػػة نفسػػيا، كبممارسػػة حقػػكؽ المكاطنػػة تنشػػأ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني 
كتغمغميػػا فػػي جسػػـ المجتمػػع تتعمػػؽ الممارسػػة الديمقراطيػػة بػػدكرىا، كيكػػكف المػػكاطف الرقيػػب لحمايػػة كصػػكف 

ت كسيطة بيف الحككمة كالمكاطف، كمػا الديمقراطية كالحكـ عمى أعماؿ مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسا
تضػػػع القكاعػػػد كاآلليػػػات الديمقراطيػػػة األسػػػس العمميػػػة إلدارة العمميػػػة السياسػػػية كتنظيميػػػا فػػػي إطػػػار البنيػػػة 

 1 السياسية، بما يمكف المكاطنيف مف المشاركة السياسية فييا كبالتالي تعزيز حقكؽ المكاطنة في الدكلة."
مسبؽ لمفيـك الحرية كالفردية كالنظاـ يحقؽ العدؿ كالمساكاة كيعػزز السػمـ كعميو فإذا لـ يكف ىناؾ تصكر  

األىمػػي بػػيف أفػػراد المجتمػػع، إذا لػػـ يكجػػد ىػػذا التصػػكر فػػي الذىنيػػة، يصػػبح عندئػػذ كجسػػـ غريػػب ال يتقبمػػو 
 2 المجتمع."

إذف فالعالقػػػة جػػػد كطيػػػدة بػػػيف مفيػػػكمي المكاطنػػػة كالدكلػػػة المدنيػػػة، "إذ كػػػؿ مفيػػػـك يسػػػتند عمػػػى اآلخػػػر     
السػػتمراره كتحػػذره فػػػي المحػػيط االجتمػػػاعي، كىػػذا بطبيعػػػة الحػػاؿ يتطمػػػب تسػػريع االتجػػػاه نحػػك الديمقراطيػػػة 

نبػػا إلػػى جنػػب، محػػك األميػػة الحقيقيػػة كالتعدديػػة الفعميػػة كالتنميػػة الشػػاممة فػػي الدكلػػة، كبالدكلػػة إف أمكػػف، ج
الكثيفػػة كتحريػػر األبنيػػة الثقافيػػة السػػائدة مػػف عقػػد األتبػػاع كالتقميػػد، كتحريػػؾ الػػكعي االجتمػػاعي، بمػػا يؤكػػد 
معػػاني الحػػراؾ كالمغػػايرة كحػػؽ االخػػتالؼ، كتػػدعيـ أسػػس المجتمػػع المػػدني بمػػا يؤكػػد مفيػػكـ لمكاطنػػة بكػػؿ 

ارؽ حريػػة الػػرأم كاالجتيػػاد كحػػؽ الخطػػأ فػػي الكقػػت نفسػػو متطمباتػػو الحديثػػة كشػػركطو اإلنسػػانية التػػي ال تفػػ
كبالتػالي ىنػػاؾ منظكمػة متكاممػػة مػف القػػيـ كالمبػادئ التػػي تكػرس مفيػػـك المكاطنػة فػػي الكاقػع االجتمػػاعي... 
أم أف تػػكفر ىػػذه القػػيـ ىػػك الػػذم يػػؤدم إلػػى إنجػػاز مفيػػـك المكاطنػػة، كبمقػػدار غيػػاب ىػػذه القػػيـ أك بعضػػيا 

 3 ياؾ مفيـك المكاطنة."بذات المقدار يتـ انت
 ػػ المكاطنة كالشراكة المجتمعية: 06

يعني مفيكـ )الشراكة( في االصطالح أكثر مف عقد بيف اثنيف أك أكثر لمقياـ بعمؿ مشترؾ فالشراكة       
تعنػػي تضػػافر جيػػكد الحككمػػة مػػع القطػػاع الخػػاص، كاألىمػػي كالقطػػاع الخيػػرم، عمػػى المسػػتكل القػػكمي أك 

جيػػة أم مشػػكمة، مػػف خػػالؿ اتصػػاؿ فعػػاؿ لمكصػػكؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع تعػػاكف لمكصػػكؿ إلػػى اإلقميمػػي فػػي مكا
صياغة مقبكلة ليذه الشراكة )شراكة غير رسمية(، كتأتي الشراكة فػي المػكارد كتقكيػة أدكار جميػع األطػراؼ 

عػة الخطػة المشاركة مف خالؿ التنسيؽ، كصكال إلى المشاركة الفعالة في التنفيذ الفعمي إلعػداد كتنفيػذ كمتاب
                                                           

 .105 :ص، 2009مرجع سابؽ، حسيف عمكاف: إشكالية بناء ثقافة المشاركة في الكطف العربي،  1
  لعربػيمصطفى صفكاف، عدناف حب اهلل: إشكاليات المجتمع العربي، قػراءة مػف منظػكر التحميػؿ النفسػي، المركػز الثقػافي ا 2

 .182 :، ص2008المغرب،  1ط 
عبد المسيح عمي نظيـ، سامح سامي: تفعيؿ المكاطنة فػي إطػار الميبراليػة كالديمقراطيػة، دراسػة حالػة لػدكر برلمػاف الشػباب  3

األب كليـ سيدىـ اليسكعي: المكاطنة عبر العمؿ االجتماعي -كمركز التككيف الصحفي كتنمية الككادر البشرية بجريدة كطني
 .271 :، ص2007العمؿ المدني سمسمة العمـك االجتماعية، مكتبة األسرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ك 
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كالسياسات كاألىداؼ كالبػرامج كالمشػركعات كاألنشػطة... تعنػي تعػاكف كاىتمػاـ بتبػادؿ األفكػار كصػكال إلػى 
بنػػاء عالقػػات تعاكنيػػة، متضػػمنة محادثػػات تأمميػػة، يشػػارؾ فييػػا الشػػركاء فػػي مكاجيػػة المشػػكالت كتحػػديث 

رسػات التعاكنيػة، كالمتبادلػة بػيف الشػركاء الخبرات كتطكيرىا، كالمساعدة كتعزيز الثقة كالقناعة كالحفز كالمما
تعكيضػػػا لجكانػػػب القصػػػكر بػػػيف ىػػػؤالء الشػػػركاء، إلػػػػى جانػػػب اإلسػػػيامات المتبادلػػػة التػػػي تسػػػمح بالتجديػػػػد 

، كتمثػؿ المشػاركة المجتمعيػة ألىميػة تفاعػؿ  الفػرد 1كالتحديث في اإلعداد كالتخطيط لدعـ البرامج كتنفيػذىا
بطريقة تشجعو عمى اإلسػياـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ الجماعػة كالمشػاركة فػي عقميا كانفعاليا في مكقؼ لجماعة 

تحمؿ المسؤكلية، كتمثؿ الربط بيف الفرد كالمجتمع ككؿ، أم أف الفرد داخؿ المجتمع لػو نصػيب فػي الشػأف 
السياسي كاالجتماعي، بمعنى أف يشارؾ المػكاطف كيػؤدم دكرا فػي الحيػاة السياسػية كاالجتماعيػة، كتفتػرض 

المجتمعيػػة كجػػكد جماعػػة تكػػكف سياسػػتيا كمػػا يصػػدر عنيػػا مػػف قػػرارات عامػػة حصػػيمة إسػػيامات  المشػػاركة
أفرادىا... كيمكف تصنيؼ المشاركة المجتمعية إلى مشػاركة مباشػرة كغيػر مباشػرة كمػا أف ىنػاؾ عػدة أمثمػة 

مشػػاركة غيػػر لممشػػاركة المجتمعيػػة المباشػػرة، مثػػؿ تقمػػد المناصػػب السياسػػية، مناقشػػة الشػػؤكف العامػػة، أمػػا ال
المباشرة فإنيا تتمثؿ في المعرفة كاإلحاطة بما يجرم، كالكقكؼ عمى القضايا العامة، العضكية في الييئات 
كالجمعيػػات التطكعيػػة، كبعػػض أشػػكاؿ العمػػؿ فػػي إطػػار الجماعػػات األكليػػة كالعائمػػة كالقرابػػة كالجيػػرة، كتقػػـك 

 :2عممية المشاركة المجتمعية حديثا عمى أربعة مبادئ
  نمػا مشػػاركة ال تقتصػر المشػاركة عمػى المسػتكل األفقػػي )أم المشػاركة بػيف أنػاس مػػف طبيعػة كاحػدة(، كا 

 أفقية كرأسية بيف مختمؼ المستكيات كالييئات.
  اتخاذ القرار مف أجؿ التخطيط كأكلكياتػو ال يجػب أف تزاكلػو مجمكعػة فقػط تعتبػر نفسػيا صػفكة المجتمػع

نمػػا البػػد أف تكػػكف المشػػاركة شػػعبية كاسػػعة كىػػي الجػػديرة كاألحػػؽ بتحديػػد األكلكيػػات  كاتخػػاذ القػػرارات، كا 
 النطاؽ ال مشاركة الصفكة نفسيا.

  يجب أف يعكس التخطيط احتياجات الناس بصفة عامة كالفقراء بصفة خاصة، كما أف خطط التنمية ال
نما تشارؾ في كضعيا الجماىير.  يجب أف تضعيا الصفكة فقط كا 

 ة عممية الضبط كالرقابة كالمشاركة في اتخاذ القرار بجانب تبادؿ اآلراء يجب أف تتضمف عممية المشارك
 بيف القاعدة كالقمة كالعكس. 

 ىذه ال تقكـ ليا قائمة إال بكجكد مشاركة سياسية فعمية في الكاقع.3كعميو فإف عممية الشراكة 
 

                                                           
نادية عيشكر: العقالنية الرشيدة في ضكء فمسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة" بحكث كأكراؽ عمػؿ، الممتقػى الػدكلي حػكؿ:  1

 .259 :الحكـ الرشيد كاستراتيجيات التغيير في العالـ النامي، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص
ـ المشاركة المجتمعية لتنميػة المجتمعػات المحميػة يحي بف محمد بف أحمد الكمالي: دكر مؤسسات المجتمع المدني في دع 2

 .17 :صالمرجع السابؽ، بسمطنة عماف، 
 .261 :ػ نادية عيشكر: "العقالنية الرشيدة في ضكء فمسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة" مرجع سابؽ، ص 3
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 أكال ػ في معنا المشاركة السياسية: 
: "المسػػاىمة اإليجابيػػة فػػػي إدارة األمػػكر المتعمقػػة بشػػؤكف الحكػػػـ كمفيػػـك المشػػاركة السياسػػية: يشػػػير إلػػى  

كتنظػػيـ األعبػػاء السياسػػية، كأف تمػػؾ المسػػاىمة قػػد تتػػكزع كفػػؽ نمػػكذج يتخػػذ ىيئػػات مختمفػػة، يطمػػؽ عمييػػا 
البعض الشكؿ اليرمػي بقاعدتػو التػي تمثػؿ جميػكر النػاخبيف كقيمتػو التػي تمثػؿ رأس النظػاـ السياسػي، كمػا 

تكيات المشاركة المختمفة كالبعض اآلخر يطرحو عمى ىيئة متصؿ، يبدأ مف الذيف لػيس ليػـ بينيما تقع مس
 أم نشاط كينتيي بالنشطاء سياسيا".

ىػػك "قػػدرة المػػكاطنيف عمػػى التعبيػػر العمنػػي كالتػػأثير فػػي  1المعنػػى األكثػػر شػػمكال لمفيػػـك المشػػاركة السياسػػيةك 
 Myron)"مػايركف كينػر" اتخاذ القرارات سكاء بشكؿ مباشر أك عف طريػؽ ممثمػيف يفعمػكف ذلػؾ"، كعرفيػا 

Weiner)  بأنيا: "فعؿ تطكعي ناجح كمنظـ أك مستثمر عمى شػكؿ سمسػمة متصػمة يكظػؼ بصػكرة شػرعية
إلى ضركرة ممارسة  2متأثير عمى اختيار السياسات العامة" فيي تشيرأك غير شرعية، الطرؽ التي تيدؼ ل

الجماىير لمدكر المنكط بيا في الحيػاة السياسػية مػف خػالؿ قنػكات المشػاركة السياسػية، كػاألحزاب السياسػية 
كجماعػػػات المصػػػالح سػػػكاء فػػػي إطػػػار المشػػػاركة السياسػػػية الدكريػػػة الدائمػػػة أك التمثيميػػػة، فمجتمػػػع الحداثػػػة 

ي عند ىنتغتكف ىك ذلؾ المجتمع الذم تتكفر فيو المقاكمات الثالثػة مجتمعػة كبمفيػـك المخالفػة فػإف السياس
 سمات التخمؼ السياسي تتمثؿ في:

  اسػػتناد السػػمطة مػػف حيػػث اعتالئيػػا كممارسػػتيا إلػػى اعتبػػارات غيػػر رشػػيدة كاالنتمػػاء الطبقػػي أك العرقػػي
 الدستكرية.كغير ذلؾ مف القيـ التي تتنافى مع القيـ 

 بؿ شخصية كاحدة.  تركيز كظائؼ الدكلة السياسية في يد ىيئة 
 .تدني معدالت مشاركة الجماىير في طمب عممية التغير االجتماعي كالسياسي 

: ىػػي جممػػة النشػػاطات التػػي يمارسػػيا األفػػراد كالجماعػػات بحيػػث تسػػاىـ بطريقػػة 3كلػػذا فػػإف المشػػاركة       
مباشرة أك غير مباشرة في بمػكرة السياسػة العامػة، كبعبػارة أخػرل تعنػي المشػاركة فػي اشػتراؾ المػكاطف عمػى 

اديػة جميع أصعدة العمؿ السياسي، كتشير في الفقو القانكني كالدستكرم كالنظـ السياسية إلػى الممارسػة اإلر 
لمكاجب االنتخابي، كالترشح في الييئات المنتخبة كتناكؿ المسائؿ السياسػية مػع اآلخػريف"، كبمػا أف مجتمػع 

                                                           
فػػي المجتمػػع الميبػػي، دراسػػة ميدانيػػة  سػالمة فػػائز سػػعد خميفػػة: تػػأثير المتغيػػرات االجتماعيػػة عمػػى المشػاركة السياسػػية لممػػرأة 1

عمى عينة مختػارة فػي مدينػة الشػاطئ، بحػث مقػدـ لنيػؿ درجػة الػدكتكراه فػي عمػـ االجتمػاع، إشػراؼ: أ. د. منػى السػيد حػافظ 
 .46 :ـ، ص2012عبد الرحماف، د. محمد أحمد الدكماني، كمية اآلداب، قسـ عمـ االجتماع، جامعة عيف شمس، 

نسػػػػػيمة عكػػػػػا: دكر الحكػػػػػـ الرشػػػػػيد فػػػػػي التنميػػػػػة "النيبػػػػػاد نمكذجػػػػػا"، بحػػػػػكث كأكراؽ الممتقػػػػػى الػػػػػدكلي حػػػػػكؿ: الحكػػػػػـ الرشػػػػػيد  2
كاستراتيجيات التغيير في العالـ النامي، الجػزء الثػاني، قسػـ عمػـ االجتمػاع، كميػة اآلداب كالعمػـك االجتماعيػة، جامعػة فرحػات 

 .50 :، ص2007أفريؿ  09-08يـك  -سطيؼ–عباس 
حسيف حبيس: الشباب كاالنتخابات، دراسة في محددات العزكؼ االنتخابي، أشغاؿ الندكة العممية الكطنية حكؿ: المشػاركة  3

السياسػػػية لممػػػرأة الجزائريػػػة دراسػػػات كأبحػػػاث، إشػػػراؼ كمراجعػػػة كتنسػػػيؽ: أ. د. ناديػػػة سػػػعيد عيشػػػكر: منشػػػكرات حسػػػيف راس 
 .424 :، قسنطينة، ص2016مارس  15الجبؿ. يـك 
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أىـ ما يميػزه كجػكد مجتمػع سياسػي كمجتمػع مػدني كأف التفاعػؿ بينيمػا يحتػاج إلػى تقنػيف القنػكات  1الحديث
اسػػػية كمفيػػػـك المكاطنػػػة، حيػػػث أف المكصػػػمة، فػػػإف ىنػػػاؾ مػػػف يعتقػػػد أف العالقػػػة كثيقػػػة بػػػيف المشػػػاركة السي

المكاطنة مقركنة كمشركطة بقياـ الفرد بدكر سياسي، كأف شرؼ المكاطنة مف يقـك بكاجباتو السياسية، كمف 
ثػػػـ فػػػإف المشػػػاركة السياسػػػية مسػػػألة إجباريػػػة، كليسػػػت اختياريػػػة ممارسػػػة المػػػكاطف لحقػػػو االنتخػػػابي كاإلدالء 

 شطة السياسية شرط مف شركط المكاطنة.بصكتو في االنتخابات، كمشاركتو في األن
كطالمػػػا أف األمػػػر كػػػذلؾ فمػػػا ىػػػي عناصػػػر ىػػػذه الشػػػراكة، أم األطػػػراؼ الفاعمػػػة فييػػػا، كالمحققػػػة بمقتضػػػى 

 تفاعالتيا مختمؼ األىداؼ المرجكة؟
 

يشػػػمؿ المجتمػػػع المعاصػػػر عمػػػى مجمكعػػػة كاسػػػعة مػػػنف التنظيمػػػات  ثانيػػػا: عناصػػػر الشػػػراكة المجتمعيػػػة:
ييمنة، كىذه التنظيمات المجتمعية تحتكم عمى تشكيمة مف الكيانات الرسمية كغير الرسمية االجتماعية كالم

 تتمثؿ في:
  الحػزب السياسػػي ىػػك تنظػػيـ اجتمػػاعي يضػػـ جماعػػة مػػف أفػػراد المجتمػػع الكاحػػد أ ػ األحػػزاب السياسػػية:

كيػػدافع عنيػػا ىػػذا تػػكجييـ قيػػادة كاحػػدة، ىػػذا التنظػػيـ يعتنػػؽ أفكػػارا كسياسػػات محػػددة المعػػالـ يػػؤمف بيػػا 
التنظػػػػيـ، كيعمػػػػؿ عمػػػػى بمكرتيػػػػا فػػػػي صػػػػكرة برنػػػػامج حزبػػػػي لػػػػو أىػػػػداؼ سياسػػػػية كاقتصػػػػادية كاجتماعيػػػػة 
كتعميمية، تسعى إلى الغير العاـ كرفاىية األىداؼ مف خالؿ الكصكؿ إلى السمطة كالحكػـ كتطبيػؽ ىػذا 

 البرنامج كىذه األىداؼ في الكاقع.
 :2ب ػ النقابات العمالية كالمينية

كقػػػد ركػػػزت التعريفػػػات المختمفػػػة لمفيػػػـك النقابػػػة العماليػػػة عمػػػى الػػػدكر الػػػكظيفي لمنقابػػػة فعمػػػى سػػػبيؿ         
يعػػرؼ "النقابػػة بأنيػػا منظمػػة تضػػـ عمػػاال يػػدكييف كغيػػر يػػدكييف  Richardsonالمثػػاؿ نجػػد ريتشػػارد سػػكف 

قابػات المينيػة... كىػي تيدؼ إلى حماية العماؿ كتحسيف ظػركؼ عمميػـ كتنميػة مصػالحيـ المينيػة"... كالن
تضػـ كػػؿ العػػامميف فػي مينػػة مػػا حيػث يػػرل الػػبعض أف النقابػات المينيػػة يفتػػرض أف تكػكف تجمعػػات تجمػػع 
مصػػػالح أعضػػػائيا، كتعمػػػؿ عمػػػى تكصػػػيؿ ىػػػذه المصػػػالح إلػػػى دائػػػرة األجنػػػدة السياسػػػية كمػػػف ثػػػـ إلػػػى دائػػػرة 

 العضػػكية فييػػا عمػػى أسػػاس مينػػي" صػػناعة القػػرار كيعرفيػػا عمػػى الػػديف ىػػالؿ "بأنيػػا المنظمػػات التػػي تكػػكف
 كذلؾ أشار إلييا جكردف مارشاؿ "بأنيا تضـ كؿ العامميف في مينة ما كتربطيـ ركابط مينية".

 
 
 
 

                                                           
 .261 :نادية عيشكر: "العقالنية الرشيدة في ضكء فمسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة" مرجع سابؽ، ص 1
 .30-29 :نيرة محمد عمكاف: نخب المجتمع المدني، دراسة لتككيف النخب النقابية كممارساتيا، المرجع السابؽ، ص 2
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 :1ج ػ الجمعيات األىمية
 Noneتعددت مسميات كتعريفات الجمعيات األىمية، حيث تعرؼ بأنيا القطاع غير اليادؼ لمربح       

Profit sector  كالقطاع الثالثThird sector  كالقطاع التطػكعيVoluntary secor  كالقطػاع الخيػرم
Philantenthripic sector  كالقطػػػػاع المعفػػػػي مػػػػف الضػػػػرائب كيعرفيػػػػا معجػػػػـ المصػػػػطمحات الخدمػػػػة

االجتماعيػػة يركػػز فػػي تعريفػػو لمجمعيػػات األىميػػة عمػػى تككينيػػا مػػع عػػدـ ذكػػر أىػػداؼ تككينيػػا أك مجػػاالت 
عمميا، حيث عرفيا معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية بأنيا: "الجمعيات التي ال ترمي إلػى الػربح كليػا 

ألساسػػػية كمجمػػػس إدارتيػػػا كلجانيػػػا كتػػػأتي إدارتيػػػا مػػػف االشػػػتراكات كاليبػػػات كالتبرعػػػات لكائحيػػػا كنظميػػػا ا
( لسػػنة 1كالجمػػاىير كمػػا قػػد تفرضػػو مػػف رسػػـك مقابػػؿ مػػا تقدمػػو مػػف خػػدمات"، كلقػػد حػػدد القػػانكف رقػػـ )ع

( مفيـك الجمعيات األىمية بأنيا: "جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة مف أشخاص طبيعيػيف ال 2002)
 قؿ عددىـ عف عشرة أشخاص اعتبارييف لغرض غير الحصكؿ عمى الربح المادم".ي

 : 2د ػ القطاعات الخيرية
كتشػػػػػمؿ كػػػػػالكقؼ كمؤسسػػػػػات الحسػػػػػبة، كانتيػػػػػاء بالتجمعػػػػػات العماليػػػػػة كالحرفيػػػػػة، كالغػػػػػرؼ التجاريػػػػػة      

 ة، كغيرىا كثير.كالصناعية كالجمعيات التعاكنية، كالزراعية، كالنكادم، كمركز الشباب، كدكر الثقاف
 :ق ػ القطاع الخاص

أسػػاليبو فػػي   يشػكؿ القطػػاع الخػػاص مصػػدرا ميمػػا لتحقيػػؽ مػػآرب التغييػػر، إذ يتضػػمف عػػف طريػػؽ       
عممية التنافس ، قدرا مف المركنة في تكريس العالقة بيف قمػة المجتمػع كقاعدتػو لتكضػيح مػا تقػدـ ، نرتئػي 

 عرض األشكاؿ األتية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دراسػػػة مطبقػػػة عمػػػى محافظػػػة -عػػػـ حقػػػكؽ أطفػػػاؿ الشػػػكارع"محمػػػد حػػػالكة: "دراسػػػة تحميميػػػة لػػػدكر الجمعيػػػات األىميػػػة فػػػي د 1

 –، العػدد الثػاني أبريػؿ 45حكليات أداب عيف شمس، دكرية عممية محكمة، البحكث كالدراسات العربيػة، المجمػد -اإلسكندرية
 .9 :، ص2017يكنيو 

 .263:ؽ، صنادية عيشكر : العقالنية الرشيدة في ضكء فمسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة، مرجع ساب 2
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 ( :10الشكؿ رقـ )
 يكضح الييكؿ العاـ لبنية النظاـ الديمقراطي الحديث

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .264:ص المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر : نادية عيشكر: مرجع نفسو،

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الديمقراطي الحديث 

 الدولــــــــــــة 

 المؤسسة العسكرية

 مبدأ الحق العمومي

ة ـــــــــــــالسلط  

حماية امن وسيادة الوطن تحييد العنف من الحياة 

 السياسية 

 المجال الثاني 

 السياسي 

 مجال المنافسة 

 المجال األول 

 السيادة 

 مجال اإلجماع

 المشاركة صناعة القرار 
  عبر

 قناة التمثيل 

 السياسة الدستور 
 القوانين عبر قناة 

 اإلنتخاب 
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 يكضح مكضع المنظمات المدنية في كياف المجتمع( 11)الشكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 265:ص المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر : نادية عيشكر: مرجع نفسو،

 

 

 

 

 

 

 

 

ات ــــالمنظم  

ية ــــالمدن  

ةـــــالنظري ع ــــــــالواق   

ب ــــــــالشع  

ة ـــــــــالسلط  
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 بنية التفاعؿ بيف المجتمع المدني كالمجتمع السياسي(  يكضح 12)الشكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .266: ص المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر : نادية عيشكر: مرجع نفسو،

 

 

 

 

 

 

 الممارسة الديمقراطية

 القمـــــــــــــة 

 السلطــــــــــــة الحاكمــــــــة 

 القناة :الدوائر الوطنية 

 الدور : الرقابة و....

 التمثيل البرلماني

 المنظمات  المدنية 

 التعددية 

 الحرية اإلعالمية 

 القاعدة 

 الشعب المحكوم 
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 :الفصؿ  خ،صة

بناءن عمى ما سبؽ عرضو، فإف المتتبع لمتطكر التاريخي لمفيكـ المكاطنة بدأ مف العصكر القديمة      
منذ )القرف الخامس قبؿ  الميالد( كتطكر المفيكـ في التاريخ العربي اإلسالمي )الصحيفة، الكثيقة التي 

رىا اإلطار المرجعي لمفيـك عند كصكلو لممدنية المنكر( باعتبا -صمى اهلل عميو ك سمـ–كتبيا النبي 
المكاطنة في المنظكر اإلسالمي، كصكال إلى تشكؿ الدكلة القكمية الحديثة )القرف العشريف(، يستممح 
دالالت كمالمح المكاطنة ىذه األخيرة كممارسة عممية كالتي تعكس حاليا حراكية فعالية مستمرة في 

السياسية...(، ترعاىـ الييئة الحاكمة )السمطة( الساىرة مختمؼ مجاالتيا )االقتصادية، االجتماعية الثقافية 
عمى تنظيـ كحماية حقكؽ األفراد كتحديد كاجباتيـ في ظؿ المكاثيؽ كالدساتير كالقكانيف حفاظا عمى سالمة 

 كاستقرار كتقدـ المجتمعات كتفعيؿ المشاركة المجتمعية.
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 تمييد:
إف التطرؽ لدراسة مفيكـ الجمعيات في تاريخ الجزائر كاف في أكاخر القرف التاسع عشر، حيث     

حتى اآلف، إذ نجد أف  1990عرؼ المفيكـ عدة مراحؿ بدأ مف مرحمة الكمكنيالية، إلى غاية مرحمة 
بدرجات كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تميزت بجممة مف الخصائص كالتحكالت كالتغيرات اإليديكلكجية 

متفاكتة، نتيجة احتكاكحيا كتكيفيا بمنظمات غير حككمية اخرل سكاء عمى الصعيد العربي أك الغربي 
كتكريسيا لجممة األدكار الفعمية التي طبعت عمؿ جمعيات المجتمع المدني كفاعؿ كمحرؾ أساسي في 

لتشريعات القانكنية تقديـ خدمات متعددة مفادىا خدمة الصالح العاـ لممجتمع ككؿ، كذلؾ مف خالؿ ا
  المنتيجة كحرية الممارسة السياسية لمختمؼ نشاطات العمؿ الجمعكم، بيدؼ خمؽ كعي اجتماعي
ثقافي سياسي اقتصادم لدل أفراد المجتمع، كبناء عمى ما سبؽ ذكره نبحث في الفصؿ الخامس عف 

 جممة مف العناصر ىي كاآلتي:
 تاريخ الحركة الجمعكية في الجزائر؛ 
  التنشريعي لجمعيات المجتمع المدني في الجزائر؛اإلطار 
  المتعمؽ  2012/ 01/  12المؤرخ في  06/  12الييكؿ التنظيمي حسب القانكف رقـ

 بالجمعيات؛
  الحركة الجمعكية: الكظائؼ ك األىداؼ؛ 
 أدكار الحركة الجمعكية في العالـ العربي كالجزائر؛ 
 زائر.معكقات العمؿ الجمعكم في العالـ العربي كالج 
 .خالصة الفصؿ 
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 ػ تاريخ الحركة الجمعكية في الجزائر:  01
إذا اعتبرنا الجمعية مجمكعة مف المكاطنيف الذيف تعاقدكا عمى القياـ بأنشطة كأعماؿ تعكد     

بالمنفعة العامة عمييـ أك عمى محيطيـ االجتماعي، تنظيـ عالقتيـ الداخمية كالخارجية، فإنيـ يمكننا 
شأة، بحيث ال تتعدل التأكيد أف تاريخ الجمعيات في الجزائر عمى غرار العالـ العربي أيضا حديثة الن

أكاخر القرف  التاسع عشر، رغـ الحديث عف كجكد مؤشرا لجذكر مجتمع مدني في التراث العربي 
اإلسالمي لدل عدد مف الباحثيف العرب مف خالؿ إشكاؿ تقميدية كطبيعية كالقبيمة كالزكايا كاألكقاؼ... 

ني كما يضمو مف حركة جمعكية الخ، كىذا ما دعا البعض اآلخر إلى اعتبار مفيكـ المجتمع المد
  1كتنظيميات مدنية كنكادم كاتحادات... ظاىرة تاريخية مشتركة بيف الدكؿ العربية.

 أكال ػ في مرحمة الكمكنيالية
عرفت ىذه المرحمة ظيكر عدة جمعيات تقميدية مف نكع كمكني، إثني كديني ) كالزكايا مثال ( في   

  . كاقتصر مجاؿ تدخميا عمكما عمى النشاط األخالقي، الخيرمبداية القرف العشريف عمى كجو التحديد
التعاكني ذم المنفعة العامة كالتكيزة مثال، ككثيرا ما عممت الرأسمالية الكمكنيالية إلى تيميش ىذه 
الجمعيات أك استعماليا خدمة إلى مصالحيا كترسيخ كجكدىا كبسط نفكذىا. تمتيا بعد ذاؾ أشكاؿ 

خبكية مختمطة ) جزائرية/ أكركبية(، حضرية كاندماجية، ثـ بعدىا جمعيات جديدة مف الجمعيات: ن
جزائرية أىمية مطالبة بيكيتيا المسممة مضادة لمتكاجد االستعمارم، نشطت كناضمت داخؿ الجمعيات 
الرياضية كالثقافية عمى كجو الخصكص. تحكلت معظـ ىذه الجمعيات إلى حركة اجتماعية كرست 

النضاؿ السياسي كاإليديكلكجي، إذ اصبحت تدريجيات مصدرا معتبرا لتمكيؿ حركة جيكدىا بااللتزاـ ب
 2التحرر الكطني مف مناضميف عسكرييف كأطر سياسية داخؿ مختمؼ األحزاب كالنقابات الجزائرية.

تأسست الجمعية الراشدية في العاصمة، كحمقة صالح بام بقسنطينة سنة  1902فمنذ سنة "     
شباف الجزائرييف بتممساف كنادم التقدـ بعنابة... كغيرىا، تحركيا الدكافع الكطنية. ، كرابطة ال1907

كخالؿ مرحمة ما بيف الحربيف ازدىرت الحركة الجمعكية في الجزائر بظيكر نكادم مينية خاصة 
ـ بالمحاميف كاألطباء كالمعمميف كالتجار كغيرىـ، كما لعبت الجمعيات الرياضية ممثمة في فرؽ كرة القد

كالمالكمة مثال دكر ىاما في تجميع كتأطير الجزائرييف خاصة الشباب منيـ، مشكميف نكعا مف 
التضامف الكطني، كقد كانت ىذه الجمعيات الرياضية القاعدة الفعمية التي تأسست عمييا الحركة 

الحقبة ىك  الكطنية الجزائرية، كالمثاؿ األبرز في قكة التأثير كالفعالية في أداء الجمعيات في تممؾ

                                                           
ػ عبد اهلل بكصنكبرة: الحركة الجمعكية في الجزائر ك دكرىا في ترقية طرؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية   1

، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة  . د ، إشراؼ: أ قسنطينة الشباب، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك
  76ص:، ن 2011ػ  2010نصيب نعيمة، 

، 28ػ عمر دراس: الظاىرة الجمعكية في ظؿ اإلصالحات الجارية في الجزائر: كاقع ك آفاؽ، مجمة إنسانيات ) عدد   2
  25، ص 2005جكاف  –أفريؿ 
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بدافع اإلصالح الديني كتعميـ الجزائرييف  1931جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف التي تأسست سنة 
كمحاربة الخرافات ...لكف االستعمار كشؼ بعض نقاط التسامح لمقانكف فراح يضيؽ عمى الجمعيات 

 الجزائرية، كيقيد مف حرية تحركيا الحتكائيا كتكجيييا لمصمحتو.
الدكر النضالي لمحركة الجمعكية خالؿ الثكرة التحريرية المسمحة بقياـ الجمعيات الرياضية  كازداد

كالثقافية كالمينية كاتحاد الطمبة كالكشافة...بالمساىمة غير مباشرة كالمباشرة في محاربة االستعمار 
يا في المحافؿ بكاسطة عمميات التعبئة كالدعكة لإلضرابات كجمع األمكاؿ لصالح الثكرة كالتعريؼ ب

 1."الدكلية
فعمى سبيؿ المثاؿ ما شيدتو الحركة الكشفية في الجزائر، حيث كاف الشباب الجزائرم مشتت      

( الالئكييف ككشافة الكاثكليكييف ككشافة  EDFكمنخرط في جمعيات أخرل ككشافة الفرنسييف)
مف الفرنسييف بينما كاف القادة في ( اإلصالحييف، ككاف القادة بصكرة عامة EUFاالتحادييف الفرنسييف)

الجزائر العاصمة كغيرىا مف المدف مف اآلباء البيض المبشريف التابعيف ' لمكردناؿ الفجرم'، عمى  أف 
جميع ىذه الجمعيات كانت تعتبر ' الجزائر فرنسية'، كال تقبؿ االتجاه الكطني الجزائرم، كلذلؾ لـ يكف 

التقنيات الكشفية بإمكانيـ أف يبقكا منخرطيف فييا مدة طكيمة، بؿ  الشباف الجزائريكف الذيف تدربكا عمى
التحؽ أغمبيـ بسرعة بالكشافة اإلسالمية الجزائرية كلتحقيؽ ذلؾ ' بكراس' قانكنا أساسيا إلنشاء الجمعية 
الكشفية ثـ عرضو عمى السمطات الفرنسية الحاكمة لمتصديؽ عميو لكف إدارة االحتالؿ كاجيتو بالرفض 

مؽ لما فيو مف طابع مميز لمشخصية الجزائرية، لذا كاف لزاما عميو إعادة صياغة ىذا القانكف المط
دخاؿ بعض التعديالت فيو، كخاصة أف الجبية الشعبية تكلت الحكـ في فرنسا  األساسي مف جديد كا 

مية سنة ، فقدـ القانكف لممرة الثانية ليحظى بالمكافقة، كبيذا كاف أكؿ تجمع كشفي في جكي1936سنة 
 2، كقد حظيت "جامعة الكشافة اإلسالمية الجزائرية" بمساعدة أقطاب الكطنية ك تشجيعيا.1939

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .77ص:ػ عبد اهلل بكصنكبرة: مرجع سابؽ،   1
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 1962ػ  1900( يكضح نكعية ك طبيعة التنظيمات مف 10جدكؿ رقـ ) 
 النسبة العدد نكعية النشاط

 6.82 268 تنظيـ لو طابع إدارم ػ سياسي
 4026 167 تنظيمات اقتصادية
 40.06 1572 تنظيمات اجتماعية
 19.83 778 تنظيمات ثقافية
 25.46 999 تنظيمات رياضية

 3.57 140 تنظيمات دينية ك فمسفية
 100 3924 المجمكع

 

نقال Revue du CREAD.N53.2000. P61  ;Les Association déclarées Omar Hachi. المصدر:
لكضعية التنظيمات االجتماعية الثقافية. نمكذج: الجمعيات التي تنشط عف : أحمد بككابكس: مقاربة سكسيك تاريخية 

 .70 :في ميداف الشباب، ص
  يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف ىناؾ تنظيمات تحمؿ طابع إدارم، ك تخص التجمعات األكركبية 

  التي تعمؿ عمى تنظيـ نفسيا عمى شاكمة المجتمع األكركبي فيما يخص الطكائؼ كالمذاىب الدينية
كمجمؿ السمككيات االحتفالية المرتبطة بيا. كيمكف أف ندرج تحتيا المؤسسات التبشيرية، التي كانت 
تمارس نشاطيا بمكافقة اإلدارة كتكجيييا أما بقية التنظيمات األخرل فكانت أنشطتيا مكجية كمية إلى 

  يو كربط العالقات بينياالجاليات الكافدة مف أجؿ تكفير شركط العمؿ كالسكف كالصحة كالدراسة كالترف
ظيار اليدؼ الذم جاءت مف أجمو كتكحيد جيكدىا لممحافظة عمى االمتيازات التي كفرتيا ليا  كا 
القكانيف التمييزية، بيف األىمي كاألكركبييف، كىناؾ تنظيمات غير مصنفة كغير منسكبة رغـ أنيا 

 1.جمعية 1062معتمدة لدل )المصالح المختصة في عمالة الجزائر( كيبمغ عددىا 
 1971إلا  1962ثانيا  ػ مرحمة 

 31/12/1962المؤرخ في  157/60بقي القانكف الفرنسي لمجمعيات ساريا بمكجب القانكف رقـ     
لكف مع تشديد القبضة الحديدية لسمطة الدكلة الكطنية الفتية، حيث تـ التضييؽ مف ىامش الحرية أماـ 

لممكاطنيف في سبيؿ التخفيؼ مف مخمفات االستعمار كالمعاناة  النشاطات كالمبادرات الذاتية المستقمة
 ياالتي تركيا، كتمبية حاجيات السكاف، فقيدت عمؿ الجمعيات كالتنظيمات المكجكدة كالتي كاف يمكن

 2مع الدكلة في مجيكدات التنمية. ركة مشاال

                                                           
 . 71ػ  70أحمد بككابكس: نفس المرجع، ص:   1
 .78:عبد اهلل بكصنكبرة: مرجع سابؽ ،ص 2
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ارىا لمختمؼ المؤسسات " اتسمت ىذه المرحمة بعممية بناء دكلنة المجتمع، أم سيطرة الدكلة كاحتك
كاليياكؿ االقتصادية كفضاءات التنشئة االجتماعية، كتأميميا بكاسطة خمؽ جياز تشريعي كقانكني 
قيرم كتمايزم يبطؿ كؿ المحاكالت التنظيمية غير الرسمية التي تريد أف تنشط خارج اإلطار 

 1المؤسساتي كالحزب الكاحد، ىذا اإلجراء ترسـ نيائيا."
الذم منع أم نشاط سياسي عمى الجمعيات االجتماعية كالثقافية  1964" ثـ جاء مرسـك مارس    

كالرياضية كاعتبر ذلؾ مساسا بأمف الدكلة، ليذا تعرضت جميع أشكاؿ التعبيرية كالقكل التمثيمية غير 
 2ت الدكلة."المرتبطة بالدكلة لممضايقات كالقمع كمحاكلة إعادة بنائيا لتأخذ نفس اتجاىات كغايا

كاضح مف خالؿ ىذا أف المجتمع الجزائر يخرج مف سيطرة االستعمار، ليدخؿ في بكتقة الحزب     
الكاحد الذم سيطر إيديكلكجيا كسياسيا عمى تنظيمات المجتمع المدني ) كمنيا الحركة الجمعكية( كمنع 

اء الجمعيات في ىذه الفترة إنشاء أم تنظيـ أك جمعية ال تتماشى مع مبادئو، كما زاد مف صعكبة إنش
كمف نشاطيا أيضا ىك عدـ كجكد قانكف جزائرم لمجمعيات، ألف أغمب ىذه الجمعيات بقيت تنشط كفقا 

أيف تـ إصدار أكؿ تشريع جزائرم، كيتمثؿ 1970، حتى سنة   1901لمقانكف الفرنسي الصادر سنة 
ت، إال أنت تأثيره كاف محدكد الخاص بالجمعيا 1971/ 09/ 03المؤرخ في  71/ 79في األمر رقـ 

باعتباره يمنع قياـ أم جمعية مف شأنيا المساس باالختيارات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
 3لمبالد.

  1980إلا  1971ثالثا ػ مرحمة مف 
عرفت المادة األكلى منو الجمعية  1971ديسمبر  03الصادرة بتاريخ  71/ 79أما في األمر     

فاؽ الذم يقدـ بمقتضاه عدة أشخاص كبصفة دائمة كعمى كجو المشاركة معارفيـ بأنيا: " االت
كنشاطاتيـ ككسائميـ المادية لمعمؿ مف غاية محددة األثر، كال تدر ربحا، كجاء ىذا التعريؼ في سياؽ 
التكجو اإليديكلكجي الذم صاحب صدكر أكؿ قانكف الجمعيات جزائرم، أيف كانت مكجة التشبع 

  لتكجيات االشتراكية."باألفكار كا
الذم أنيى العمؿ بالقانكف الفرنسي لعاـ  1791/ 12/  03في  71/ 79كما أف صدكر قانكف 

، ككاف أكثر صرامة في مراقبة الحركة الجمعكية اليزيمة انصال. فقد اشترط  ىذا القانكف شرط 1901
لعديد منيا عمى أف تشكؿ اتحادات االعتماد المزدكج مف طرؼ كزارة الداخمية ك الكالية معا، مما أجبر ا

رسمية تخضع عضكيا لمحزب الكاحد أك تحؿ، كما تـ إلحاؽ الجمعيات كالنكادم الرياضية بالمؤسسات 

                                                           
 .25:عمر دراس: مرجع سابؽ ، ص  1
 .78:عبد اهلل بكصنكبرة : نفس المرجع، ص 2
 ػ عزاكم حمزة: الحركة الجمعكية في الجزائر بيف الفاعمية ك صكرية األداء التنمكم نقال عف المكقع اإللكتركني:  3
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االقتصادية الكبرل مع حمؿ عالماتيا، رغـ دكرىا النضالي الكبير خالؿ فترة الحركة الكطنية، لكف مع 
ة كدينية تعمؿ خفية في الجمعيات كالمساجد ىذا ظمت ىناؾ جمعيات سرية ذات دكافع ايديكلكجي

 المعزكلة.  
كعميو فإف ىذه المرحمة مف تاريخ الحركة الجمعكية في الجزائر اتسمت بالشمؿ نظرا لمركح القمعية 
كالعقابية لمقانكف المذككر، كما ظير كذلؾ ) مجتمع مدني( صنعتو الدكلة كارتبط فكريا كعضكيا 

  اسـ المنظمات الجماىيرية، مثؿ اتحاد النساء كالشباب كالعماؿ ...إلخبأجيزتيا الرسمية اطمؽ عميو 
لكنو لـ يتمتع باالستقاللية الضركرية لكؿ مجتمع مدني حقيقي. كقد ادل اختزاؿ الدكلة لدكر المجتمع 
المدني كأشكالو التمثيمية إلى جعمو دكرا كظيفيا محضا، كأسباب ذلؾ ىك اعتقاد السمطة بأف األحزاب 

ابات كالجمعيات غير قادرة عمى تنفيذ أم مشركع تنمكم، كأنيا تسيـ في إحداث االضطرابات كالنق
 1971كسط الشعب الذم يحتاج إلى الكحدة كاالنسجاـ لتحقيؽ التقدـ ليذا فإف قانكف الجمعيات لعاـ 

  تيـشكؿ أداة الدكلة كالحزب الحاكـ في التأطير كالتحكـ في مختمؼ فئات المجتمع كمراقبة تكجيا
ككاف نقمو نكعية في التنظيـ رغـ صرامتو الشديدة لكنو ىيأة عدة تنظيمات لمرحمة تالية أكثر مكاجية 

 كصداما مع النظاـ كىي مرحمة الثمانينيات.
  :1990ػ  1980رابعا ػ مرحمة مف 

بدأت تظير في ىذه المرحمة تغييرات إيديكلكجية تمثمت في القياـ بإدخاالت إصالحات       
اقتصادية كالتخمي عف المركزية في التسيير كانسحبت الدكلة تدريجيا مف بعض المياديف كمف 
االستثمار خاصة بعد األزمة االقتصادية أكاسط الثمانينيات. كما انفتحت السمطة نكعا ما عمى 

العمؿ التطكعي، كسمحت ليا بالقياـ ببعض األعباء، كذلؾ بعد تبني الميثاؽ الكطني لعاـ الجمعيات ك 
، الذم شجع المكاطنيف عمى تأسيس 1987/ 07/ 21بتاريخ  87/ 15، ثـ صدكر القانكف 1986

جمعيات أىمية في المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالرياضية كالمينية...فاستجابة بذلؾ 
مثال( بالتخفيؼ مف القيكد  1986مطة لمطالب كضغكط الحركات  االجتماعية) أحداث قسنطينة الس

التي كانت مفركضة عمى العمؿ الجمعكم كالتطكع، كفي ىذا السياؽ ظيرت أكؿ منظمة لحقكؽ 
، 1987كىي الرابطة الجزائرية لحقكؽ اإلنساف كالتي تـ االعتراؼ بيا سنة  1985اإلنساف سنة 

الجمعيات الثقافية األمازيغية التي أصبحت ليا قكة كبيرة في التنظيـ كالتأطير خاصة في  إضافة إلى
أكساط الشباب، كما ظيرت الجمعيات العممية كالمينية كغيرىا حتى بمغ عددىا حسب جريدة المجاىد 

ألؼ جمعية. كعميو فقد أصبحت الحركات االجتماعية في أكاخر عقد  11حكالي  1988/ 05/ 12
انينيات ذات قكة كفعالية كبيرة في تحريؾ الشارع ضد التيميش كاإلقصاء كسكء تكزيع الثركة أك الثم

تقاسـ اعباء األزمة، خاصة لدل النخب الجامعية المثقفة التي اتخذت رد فعؿ قكم اتجاه قمع السمطات 
ة عمى كبعد سن 1987لمحريات كالكصاية التي فرضتيا عمى المجتمع منذ االستقالؿ.. كفي سنة 

أحداث قسنطينة أظيرت السمطات الجزائرية بعض التفتح كالتسامح اتجاه العمؿ الجمعكم كفضاء 
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يتطمع مف خاللو المجتمع نحك تصكر ذاتي لمستقبمو، لكف مع ىذا لـ تتمتع بكامؿ الحرية كاالستقاللية 
ية، كالتي أك ثكرة الشباب كالميمشيف بسبب فشؿ سياسات التنم 1988حتى جاءت أحداث أكتكبر 

صالحات اقتصادية غيرت مف بناءه ككؿ، فحركت  قابميا النظاـ الجزائرم بتغييرات سياسية جذرية كا 
  1ىذه األحداث الجمكد الذم عرفو المجتمع الجزائرم كانفتح عمى عكالـ جديدة.

 ألؼ منظمة كاتحاد كرابطة كجمعية 25يشير' عمي الكنز إلى انو في الجزائر كحدىا قاـ أكثر مف 
 .2(1988غير حككمية، منذ انييار الحزبي الذم كاف سائدا ىناؾ في تشريف األكؿ / أكتكبر 

 
 ػ إلا اآلف:  1990خامسا ػ مرحمة 

 لقد برز المجتمع المدني بصكرة جمية كاحتؿ األماكف األكلى في ) حقبة التسعينيات( في الجزائر
 كذلؾ يعكد أصال إلى األسباب التالية:

 الديمقراطي، الذم عرفو المجتمع الجزائرم منذ بداية الثمانينات.ػ االنفتاح  1
 ػ انتشار الكعي الجمعكم لدل المكاطنيف مع ميالد عدد كبير مف الجمعيات.2
 ػ استقالؿ الحركات الجمعكية عف الدكلة.3
 ػ حرية الممارسات السياسية كالثقافية. 4
 ػ االعتراؼ الرسمي بالتعددية الحزبية. 5
 التحكالت االقتصادية كالسياسية االقميمية كالجيكية كالدكلية.ػ  6
كمف ثـ فإف، المجتمع المدني الذم كلد كتربى في احضاف الفكر الديمقراطي، يعني كافة المؤسسات  

كالتنظيمات، التي تمعب دكر الكسيط بيف الفرد كالمجتمع كالدكلة، فإنو يصبح مف الضركرم العناية 
ة: ىيئات  ىياكؿ، حركات، تنظيمات، جمعيات، أك رابطات بما في ذلؾ بجميع البنى الكسيط

التنظيمات الدينية كاألحزاب السياسية كىيئات الرعاية، كالتضامف كالتكافؿ االجتماعي، كفي مقدمتيا 
 3تمؾ التي يكتسب نشاطيا طابعا محميا."

 
/ 04بتاريخ:  31/ 90نكف رقـ إف أىـ ما يميز العمؿ الجمعكم مف الناحية القانكنية ىك صدكر القا 
المنظـ كالمسير لمجمعيات كالذم يعتبر خطكة ىامة ككثبة كبيرة في مجاؿ االعتراؼ بحرية  12/1990

                                                           
عبد اهلل بكصنكبرة: الحركة الجمعكية في الجزائر كدكرىا في ترقية طرؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية    1

 .80-78الشباب، مرجع سابؽ، ص: 
، ص: 2013، بيركت، 7عزمي بشارة: المجتمع المدني دراسة نقدية، المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات، ط  2

300. 
 محمد سعيدم: سكسيكلجية المجتمع المدني: دكره في التفعيؿ االجتماعي، الثقافي كاالقتصادم  فيالدلفيا الثقافية  3

 .41ص: 
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العمؿ الجمعكم حيث كرس الحؽ في حرية انشاء الجمعيات، رفع العراقيؿ البيركقراطية كاإلدارية 
تشار اليائؿ لمجمعيات كما كنكعا كبشيء كتبسيط إجراءات التأسيس... كىك ما ترجـ في الكاقع باالن

 مف الشمكلية مف حيث، النكع كاالنتشار الجغرافي.
كما يرجع الفضؿ في ذلؾ االنتشار الكاسع لمجمعيات بالدرجة األكلى إلى التسييؿ في اجراءات  

تنص عمى أف الجمعية مف أجؿ اعتبارىا  1990لعاـ  31/90مف القانكف رقـ  07التأسيس، فالمادة 
 ظامية ما عمييا إال: ن
  إيداع طمب التصريح لدل السمطات المختصة لمحصكؿ عمى ايصاؿ بالتسجيؿ خالؿ مدة أقصاىا

 يـك مف تاريخ اإليداع.  60
  04نشر قرار تأسيس الجمعية في جريدة كطنية عمى األقؿ كعف أسباب رفض التسجيؿ تنص المادة 

 ذا كاف األعضاء: مف نفس القانكف عمى أف طمب التسجيؿ يمكف رفضو إ
 ػ مف جنسية أجنبية؛

 ػ ال يتمتعكف بحقكقيـ المدنية؛
 ػ إذا كاف ليـ سمكؾ مخالؼ لمصالح النظاـ مف أجؿ التحرر الكطني.

كحتى اإلجراءات العقابية التي يمكف أف تتخذ ضد الجمعية أصبحت تحاؿ عمى الجيات      
مف نفس القانكف تنص عمى أنو بناء عمى تحقيؽ مف السمطة العامة  23القضائية المختصة فالمادة 

المختصة يمكف لمقضاء الحكـ بتعميؽ الجمعية كجميع نشاطاتيا كذلؾ عندما تمارس الجمعية نشاطات 
خالؼ القكانيف النافذة أك األىداؼ المحددة ليا. كما يمكف لنفس األسباب حؿ الجمعية عف طريؽ ت

 (.35القضاء) المادة 
تعتبر الجمعية باطمة إذا كانت أىدافيا مخالفة لمنظاـ أك األخالؽ العامة. كبشكؿ عاـ مف الناحية    

يسر كمشجع الزدىار ك تطكر الحركة التشريعية يعتبر القانكف المنظـ كالمسير لمقطاع الجمعكم م
المؤرخ  90/31الجمعكية. كما شيدت الحركة الجمعكية انتعاش في ىذه المرحمة بصدكر القانكف رقـ: 

  الذم ذكرناه سالفا ك ظيرت جمعيات كثيرة العدد كمختمفة النكع، ثقافية كرياضية 04/12/1990في: 
نفجار في المجاؿ الجمعكم يرجعو البعض إلى قناعة بيئية، دينية، اجتماعية، نسائية...إلخ. ىذا اال

أغمبية الجزائرييف بفشؿ النمكذج االشتراكي ) سيطرة القطاع العاـ عمى مختمؼ النشاطات( في تحقيؽ 
لى الكضع األمني الصعب لمبالد ك تأثيره عمى تغيير نظرة مؤسسات الجميكرية لمفيـك  التنمية، كا 

لجذرية التي اجتاحت المعسكر االشتراكي كالتي كاف لدييا أثر أكيد األمف ، باإلضافة إلى التغيرات ا
في اإلسراع بتغيير نمكذج تسيير المجتمع الجزائرم، كما يمكف ارجاعو إلى سببيف رئيسييف، بسبب 

 اقتصادم كآخر سياسي: 
كالتي ترجمت بتراجع  Etat providence: الذم تزامف مع أزمة الدكلة السخية ػ بسبب اقتصادم

 تخمي الدكلة عف بعض القطاعات االقتصادية كاالجتماعية.ك 
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: الذم يعبر عف الطمب اليائؿ ك القكم لمتحرر االجتماعي الذم اجيض مف ػ بسبب سياسي
طرؼ أجيزة الدكلة مما انتج ردكد أفعاؿ مف طرؼ المجمكعات االجتماعية خاصة الفئات الكسطى 

 جز الكبير لمفضاء الديمقراطي.التي عانت مف األزمة االقتصادية ككذا مف الع
 

كما يرجع إلى الفراغ الذم كانت تعاني منتو الساحة الكطنية فيما يخص ىذه الظاىرة، فمثال في 
إلى  1990جمعيات، ليرتفع سنة  6عدد الجمعيات الكطنية المعتمدة خالؿ السنة كاف  1987سنة 
ف مؤشر عمى ازدىار الحركة ، كىك ما يجعؿ التفكير في أف عدد الجمعيات يمكف أف يكك 152

الجمعكية ككنتيجة لمقكانيف الميبرالية كتعامؿ السمطة مع المجتمع المدني كيجعؿ المعرفة الكمية 
 1كالكضعية الحالية لمقطاع أكثر مف ضركرية.

فالتقديرات الرسمية لكزارة الداخمية بصفتيا الكصاية األكلى عمى الحركة الجمعكية تشير إلى       
ألؼ  48إلى  1992ألؼ جمعية سنة  30أف عدد الجمعيات الجزائرية كبير جدا؛ حيث تطكر مف 

ألؼ جمعية، منيا نحك  75إلى حكالي  2001، لينتقؿ سنة 2000ألؼ سنة  53جمعية، ثـ إلى 
جمعية كطنية تنشط أك باألحرل مسجمة في جميع المجاالت كعمى رأسيا الجمعيات المينية  830

جمعية ثـ الجمعيات الرياضية كالثقافية ب  200)جمعية أطباء، محاميف، تجار، مقاكليف ...إلخ( ب 
جمعية في الميداف  50جمعية كطنية في المجاؿ الطبي كالصحي، كىناؾ  73جمعية كطنية،  80

جمعية تيتـ بالبيئة كالمحيط الطبيعي، كفي  15جمعية خاصة بالمرأة، ك 19كالتكنكلكجي، ك العممي
جمعية كطنية، إلى جانب الجمعيات الكطنية الخاصة بالفئات  16المجاؿ السياحي كالترفييي تكجد 

 15االجتماعية المحركمة كالمعكقيف قبؿ أنكاع اإلعاقة كاألطفاؿ المسعفيف المسنيف...حيث ىناؾ 
 2جمعيات حكؿ حقكؽ اإلنساف. 07جمعيات ك 10جمعية كطنية، ككذلؾ الجمعيات الدينية بعدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كة الجمعكية في المجتمع الجزائرم، مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية ػ بف يحي فاطمة كطعاـ عمر: كاقع الحر   1

 .206ػ  205 :( ص2015، جكاف 11جامعة الشييد حامة لخضر، الكادم ) العدد 
 .103عبد اهلل بكصنكبرة: مرجع سابؽ، ص:.  2
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 ػ اإلطار التشريعي لجمعيات المجتمع المدني في الجزائر 02 
 أكال ػ القكانيف المنظمة لمتنظيمات الجمعكية في الجزائر

ككؿ مرحمة ليا خاصيتيا، إذ صدرت في ىذا الشأف مرت القكانيف المنظمة لمقطاع الجمعكم بعدة مراحؿ 
جممة مف القكانيف كالمراسيـ التي تحكمت في سير القطاع الجمعكم بعد االستقالؿ، لكف يعتبر قانكف 

المصدر األساس لمجمؿ ىذه القكانيف المنظمة لكؿ  1901جكيمية  05الجمعيات الفرنسي الصادر بتاريخ 
عد أف كاف المرجع المعتمد في تأسيس الجمعيات بعد االستقالؿ كلمفترة أشكاؿ التنظيـ الجمعكم كفئاتو ب

، أم الفترة التي تعرؼ في تاريخ القانكف الجزائرم " 1971إلى غاية سنة  1962الممتدة ما بيف سنة 
  1بفترة الشغكر القانكني."

كبالرغـ   لجمعكمالمنظـ لكؿ أشكاؿ التنظيـ ا 1901يكليك 01فقانكف الجمعيات الفرنسي الصادر في "
رادتيا التي  مف تيسير ىذا القانكف لتأسيس الجمعيات عمى اختالؼ فئاتيا، إال أف رؤية السمطة السياسية كا 
قادت البالد مع بداية االستقالؿ، كانت ترل في كؿ تعدد تنظيمي تيديدا لمبدأ الكحدة الكطنية المقدس 

مارس  02الجمعيات لمرقابة، فكانت تعميمة كاالختيارات السياسية األساسية لمكطف، كلذلؾ أخضعت انشاء 
التي أصدرتيا كزارة الداخمية، التي تجيز ألعكاف اإلدارة العمكمية الذيف ليـ عالقة مباشرة مع  1964

الجمعيات إجراء تحقيؽ دقيؽ حكؿ أىداؼ كنشاط الجمعيات المصرح بيا، كما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه 
، 1901س المبسطة التي نص عمييا قانكف الجمعيات الفرنسي لسنة التعميمة قضت عمى إجراءات التأسي

حيث أدخمت الزامية الحصكؿ عمى الترخيص المسبؽ كإجراء احتياطي، يمكف اإلدارة مف التحقؽ مف 
 1976ػ1963النكايا الحقيقية مف طمبات التأسيس كلعؿ استقراء دباجتي الدستكر األكؿ كالثاني لمجزائر )

دتا فمسفة سياسية مؤداىا بناء دكلة قكية، مف خالؿ اعتماد مركزية التخطيط كتحديد (، يجد أنيما اعتم
األىداؼ المسطرة مسبقا ىذه القناعة أمدت السمطات اإلدارية بصالحيات تقديرية كاسعة كمبيمة، مما أدل 

أدت  إلى تعطيؿ الديمقراطية التي تعتبر أساسا لمحرية بصفة عامة، كحرية التجمع بصفة خاصة، كما
طبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم المنتيج في الجزائر الذم يقكـ عمى التسيير االنفرادم كالمركزم، إلى 
انسحاب المجتمع المدني كانتكاس حركة الجمعيات. كفي ىذا السياؽ ظير أكؿ تشريع جزائرم منظـ 

المؤرخ في  21- 72ر تاله األم 1971ديسمبر  03المؤرخ في  79/ 71لمجمعيات تمثؿ في األمر رقـ 
 1987يكليك  21المؤرخ في  15-87المعدؿ لألمر السابؽ، ثـ صدر القانكف رقـ  1972يكنيك  07

 2."آخر لمعالقة بيف السمطة كالمجتمع-المتعمؽ بالجمعيات كالذم أفرد مفيكـ 

                                                           
كالكظيفة، مرجع سابؽ، ص:  الزكبير عركس: التنظيمات الجمعكية في الجزائر الكاقع كاآلفاؽ: محاكلة في المفيـك 1

18. 
  رحمكني محمد: تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم) الجمعيات ك األحزاب السياسية أنمكذجيف(  2

جامعة  ،أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ، اشراؼ: أ.د. عزاكم عبد الرحمف، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية
 .109ػ  108، ص : 2015ػ  2014تممساف،   ابى بكر بمقايد ػ
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  15ػ  87ثانيا ػ الجمعيات في ظؿ القانكف 
سياسية كاقتصادية كاجتماعية، كاف ليا األثر الكبير عمى شيدت فترة الثمانينيات في الجزائر تغيرات 

الكثير مف التشريعات مف ضمنيا التشريعات المتعمقة بالجمعيات، بغية مسايرة التغيرات التي طرأت 
 1987يكليك سنة  21المؤرخ في  15ػ  87عمى المجتمع الجزائرم، فقد حدد قانكف الجمعيات رقـ 

إجراءات تأسيس  1988فبراير  02المؤرخ في  *16ػ  88قـ المتعمؽ بالجمعيات كالمرسـك ر 
إذ نصت  16.88بأحكاـ عامة تكلى تفصيميا المرسـك رقـ  15ػ  87الجمعيات، حيث جاء القانكف 

عمى أنو: "يجب أف يصرح بالجمعية مسبقا حتى يككف ليا كجكد   15.87مف القانكف  03المادة 
 15ػ  87كمما تجدر اإلشارة غميو أف ىذا القانكفيا"... شرعي كأىمية قانكنية كتستطيع ممارسة عمم

نص عمى أف إيداع التصريح بتأسيس الجمعية يترتب عنو تسميـ كصؿ مف قبؿ اإلدارة يحمؿ بيانات 
ىي: تاريخ اإليداع، اسـ الجمعية، مقرىا كىدفيا، ىكية رئيس الجمعية، كيتـ بنشر الكص في جريدة 

المكالية، بطمب مف رئيس الجمعية كعمى حسابو، كبمقتضى الكصؿ الممنكح كطنية خالؿ الثالثيف يكما 
مف قبؿ اإلدارة، تتمكف الجمعية مف شير نفسيا، األمر الذم يكسبيا أىميتيا القانكنية، كشخصيتيا 

 المعنكية ليس فيما بيف أعضائيا فحسب بؿ أماـ الغير أيضا.
رة في تسميـ الكصؿ لمجمعية التي استكفت الشركط إف القانكف المذككر جاء خاليا مف ام إلزاـ لإلدا

القانكنية، مما يمكف اإلدارة مف التعسؼ كعدـ تسميـ الكصؿ مما ينجـ عنو إعاقة تأسيس الجمعية 
كمباشرة نشاطيا، فال يمكنيا مثال شراء عقارات باسميا أك فتح حساب بنكي باسميا... كما أف ىذا 

البي التأسيس إلى القضاء في مثؿ ىذه الحالة، حيث نصت القانكف جاء خاليا ضمانة حؽ لمجكء ط
"يمكف ألية جمعية تأسست قانكنا أف تمثؿ أماـ القضاء". بمعنى ال  15ػ  87مف القانكف  10المادة 

يمكف لمجمعية التي لـ تتسمـ الكصؿ اف تقاضي اإلدارة، ك لك انو يمكف مؤسسك الجمعية إيداع الممفات 
 كصكؿ. إال أنو غير مجدم ألف الكصؿ الذم تسممو اإلدارة ىك الذم يشير.بكاسطة رسالة مضمكنة ال

 
كفي ىذا اإلطار يقكؿ يحي كناس: " لقد استمر اإلقصاء كالتيميش لمجمعيات حتى بعد إصدار    

شراؼ اإلدارة عمى حرية إنشاء الجمعيات كمراقبتيا... كقد أدت ىذه 1987قانكف  ، ألنو كرس سيطرة كا 
عة الممنكحة لإلدارة إلى تقييد كتحجيـ العمؿ التطكعي كخمؽ شبو مجتمع مدني السمطات الكاس

 1إنتقائي."
 
 
 

                                                           
*
 .1988لسنة  05الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد (،10نظر الممحؽ رقـ: )أ 
 .117-115ػ رحمكني محمد: مرجع سابؽ: ص:  1
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 ( 31ػ  90ثالثا ػ شركط ك إجراءات تأسيس الجمعيات بعد التعددية السياسية ) قانكف 
تعد الجمعيات أىـ كسيمة مف كسائؿ المجتمع المدني، كيتمتع بناء عمى ذلؾ عمميا في إطار      
ع الكطني بإعانات كتسييالت مختمفة، فممجمعيات اليكـ كضع قانكني كقاعدة كنشاط يسمح ليا التشري

باالندماج في حركة الجمعيات الدكلية، حيث أنو كحسب قانكف الجمعيات الجديد، يجكز تأسيس 
ية ػ الجمعيات بمجرد بياف يقدمو المؤسسكف إلى الكالية ػ إذا كانت محمية الطابع  أك إلى كزير الداخم

 إذا كانت ذات طابع كطني ػ
المتعمؽ بالجمعيات ال  1990ديسمبر  04الصادر في  31ػ  90كعميو كاف حسيب القانكف رقـ 

يجكز تعميؽ الجمعيات أك حميا إال بمكجب قرار مف السمطة القضائية بطمب مف السمطة العمكمية، أك 
ل تمؾ التي تتكفؿ بالدفاع عف بناء عمى شككل مف طرؼ ثالث كتشتمؿ حرية إنشاء الجمعيات عد

  حقكؽ اإلنساف، أيضا تمؾ التي تتكفؿ بحماية حقكؽ فئات معينة كالمرأة، الطفؿ، المعكقيف
جمعية في الفصؿ األكؿ مف  28500ألفا، لتصبح تقارب  12المستيمكيف حيث كاف يقد عددىا ب 

جمعية ذات  1700جمعية ثقافية فنية ك  8100جمعية أكلياء التالميذ ك 9740، منيا 1990سنة 
 طابع اجتماعي.

يبيف أف ألؼ جمعية، غير أف الكاقع  65كتتحدث بعض المصادر أف عدد الجمعيات قد تجاكز     
ىذا العدد اليائؿ مف الجمعيات يبقى في الحقيقة ذا دكر ضئيؿ كأداء ك فعالية ضعيفيف، إف لـ نقؿ 
انيما مؤقتاف فتظير ىذه الجمعيات كتتحرؾ في أكقات قميمة، خاصة في المكاعد كاالستحقاقات 

  1ؾ المناسبات.االنتخابية، في كقت تغيب فيو عف النشاطات لفترات تطكؿ كتقصر مع قرب أك بعد تم
) أم في  1988ػ  1976يتبف لنا التطكر في تمؾ الجمعيات، إذا عممنا أنو في الفترة الممتدة بيف: 

سنكات(  07) أم في مدة  1996ك 1989جمعية كطنية فقط، أما بيف  98سنة ( اعتمدت  12مدة 
 776ات المنشأة: جمعية كطنية، حيث انو خالؿ المدتيف السابقتيف كاف مجمكع الجمعي 678أنشأت 

 ألؼ جمعية محمية. 45جمعية كطنية ك
، كاف عدد الجمعيات يقارب الخمسيف ألؼ جمعية، تمارس أنشطتيا في مياديف 2000كفي سنة  

 مختمفة، كتميز حسب الفئات إلى ما يمي:
 
 
 
 

                                                           
ػ محمد ىشاـ فريجة: االلتزامات الدكلية الجزائرية في مجاؿ حماية حقكؽ كحريات اإلنساف، مجمة المنتدل القانكني،   1

(كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة 2010دكرية تصدر عف قسـ الكفاءة المينية لممحاماة، ) العدد السابع، أفريؿ 
 . 253ػ  252محمد خيضر بسكرة، ص: 
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  : تصنيؼ الجمعيات ذات الطابع الكطني حسب الفئات.(11جدكؿ رقـ ) 
 العػػػػػػػػػػػػػػدد النػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

 196 المينية
 78 الرياضية

 76 الثقافة ك التعميـ
 62 الصحة ك الطب
 46 العمـ ك التكنكلكجيا

 39 الشبيبة
 31 التعاكنيات

 21 الطمبة القدماء
 21 الصداقة ك التعاكف ك التبادؿ

 16 التضامف ك اإلسعاؼ ك اإلحساف
 15 المعكقكف ك غير المكيفكف اجتماعيا

 15 المرأة
 14 الجمعيات التاريخية

 14 السياحة ك االستراحة في أكقات الفراغ
 13 الجمعيات األجنبية

 12 البيئة
 10 الطفكلة ك المراىقة

 18 المتقاعدكف ك األشخاص المسنكف
 05 حقكؽ اإلنساف

ػ  1989بيف الحقيقة الدستكرية كالكاقع المفقكد )  شطاب كماؿ : حقكؽ اإلنساف في الجزائر المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر:
 .217ػ  216،ص: 2005(، دار الخمدكنية ، الجزائر،  2003

 كما يمكف تجميع ىذه الجمعيات في أسر كبيرة، كتظير األسباب التالية التي تعمؿ إنشاءىا: 
 جمعية. 256ػ السبب الحرفي بالنسبة لػ:  1
 جمعية. 168ػ السبب الثقافي بالنسبة لػ :  2
 جمعية . 408ػ السبب العممي بالنسبة لػ :  3
 جمعية . 46ػ السبب المتعمؽ بالطفكلة ك الشبيبة بالنسبة لػ :  4
 جمعية ) التضامف، االحساف ،...( 31سبب االىتماـ بالغير بالنسبةلػ :  5
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 1جمعية . 21سبب الصداقة كالتبادؿ بالنسبة لػ :  6
  ( 1994الجمعيات المحمية المعتمدة ) قائمة سنة (: عدد 12جدكؿ رقـ )  
عدد الجمعيات  الكالية الرقـ

 المحمية
عدد الجمعيات  الكالية الرقـ

 المحمية
 998 قسنطينة 25 / أدرار 01
 2269 المدية 26 923 الشمؼ 02
 853 مستغانـ 27 422 األغكاط 03
 1129 المسيمة 28 705 أـ البكاقي 04
 739 معسكر 29 1275 باتنة 05
 987 كرقمة 30 1403 بجاية 06
 / كىراف 31 1020 بسكرة 07
 277 البيض 32 452 بشار 08
 103 إليزم 33 1098 البميدة 09
 586 برج بكعريري  34 869 البكيرة 10
 1150 بكمرداس 35 336 تمنراست 11
 345 الطارؽ 36 392 تبسة 12
 74 تندكؼ 37 1264 تممساف 13
 323 تسمسيمت 38 467 تيارت 14
 857 الكادم 39 1555 تيزم  .كزك 15
 422 خنشمة 40 2186 الجزائر 16
 254 سكؽ اىراس 41 683 الجمفة 17
 855 تيبازة 42 847 جيجؿ 18
 702 ميمة 43 1800 سطيؼ 19
 709 عيف الدفمة 44 285 سعيدة 20
 233 النعامة 45 750 سكيكدة 21
 356 تيمكشنتعيف  46 728 سيدم بمعباس 22
 580 غرداية 47 549 عنابة 23
 513 غيميزاف 48 551 قالمة 24

 35.800 المجمكع 
 .139الزبير عركس : مرجع سابؽ الذكر، ص: المصدر: 

 
 

                                                           
  217سو، ص: مرجع نف  1
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  06ػ  12رابعا ػػ تأسيس الجمعيات في ظؿ قانكف 
جممة مف الشركط بعضيا باألعضاء المؤسسيف لمجمعية ك الباقي تعمؽ  06/  12اشترط القانكف   

بأىداؼ الجمعية، فمتى تكفرت ىذه الشركط يمكف تأسيس الجمعيات، فما يتعمؽ باألعضاء المؤسسيف 
 فقد اشترط المشرع: 

 فما فكؽ. 18ػ بالغيف سف 
 ػ مف جنسية جزائرية.

 ة ك السياسية.ػ التمتع بالحقكؽ المدني
ػ غير محككـ عمييـ بجناية أك جنحة تنافي مع نشاط الجمعية، كتـ اعتبارىـ بالنسبة لألعضاء 

فما فكؽ، كىذا الشرط ال يثير أم اشكالية 18المسيريف. كمنو المشرع قد اشترط سف الرشد ببمكغ سف 
سية األصمية أك الجنسية قانكنية، كالشرط الثاني، قد اشترط الجنسية الجزائرية كلـ يحدد ىؿ الجن
 12ككرسو القانكف  31ػ  90المكتسبة كىذا التطكر إيجابي في قكانيف الجمعيات حيث جاء بو القانكف 

( سنة كؿ مف يريد أف 03المتعمؽ بالجمعيات اشترطت المادة ) 79ػ  71كىذا بخالؼ القانكف  06ػ 
            ائرية منذ عاميف، ك الذم تـ تعديمو يؤسس أك يسير أك يدير جمعية أف يككف متمتعا بالجنسية الجز 

 ك عدؿ ىذا الشرط لتصبح المدة عشر سنكات عمى األقؿ. 
أما بالنسبة لشرط التمتع الحقكؽ ك السياسية ك المدنية: فمف المعقكؿ جدا أف يككف مؤسسك 

اذا يحـر الجمعيات كاممي األىمية، لكف شرط التمتع بالحقكؽ السياسية فإف المشرع الصكاب فمم
المجرمكف مف الحقكؽ السياسية مف الحؽ في تككيف الجمعيات، كخاصة كأف المشرع في ذات القانكف 

نصت أف الجمعيات تتميز بيدفيا كتسميتيا كعمميا عف األحزاب السياسية، كال  13كفي أحكاـ المادة 
كنيا أف تتمقى منيا إعانات يمكنيا أف تككف ليا أية عالقة بيا سكاء كانت تنظيمية أك ىيكمية كما ال يم

أك ىبات أك كصايا ميما يكف شكميا، كال يجكز ليا أيضا أف تساىـ في تمكيميا، ماداـ يطالب بالفصؿ 
بيف العمؿ السياسي ك العمؿ الجيكم فمماذا يشترط التمتع بالحقكؽ السياسية لتأسيس الجمعيات ماداـ 

ؿ التكاص بينيما سببا مف أسباب تعميؽ نشاط الجمعيات ليس ليا أم عالقة باألحزاب السياسية كجع
 الجمعيات.

 
إف الكجكد القانكني لمجمعية يتطمب تكفر جممة مف اإلجراءات القانكنية الكاجب تكافرىا كعمى     

األشخاص الراغبيف في تأسيسيا االلتزاـ بيا بغية الحصكؿ عمى االعتماد، كقد نصت المادة السادسة 
في  مف ذات القانكف بقكليا: "تؤسس الجمعيات بحرية مف قبؿ اعضائيا المؤسسيف كيجتمع ىؤالء
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جمعية عامة تأسيسية، كتتـ المصادقة فيو عمى القانكف األساسي لمجمعية خالؿ الجمعية العامة التي 
 1شركط التصكيت المحددة في القانكف األساسي لمجمعية ." ـتضـ جميع األعضاء الذيف تتكفر فيي
 :*06/ 12ػ تأسيس الجمعية في ظؿ قانكف 

جممة مف الشركط بعضيا منيا خاص باألعضاء المؤسسيف لمجمعية ككذا  12/06اشترط قانكف     
أنو يجب  06/ 12مف القانكف  04أعضائيا المنتسبيف. فقد اشترط المشرع الجزائرم في نص المادة 

دارتيا كتسييرىا يككف:  عمى األشخاص الطبيعييف الذيف بإمكانيـ تأسيس جمعية كا 
 فما فكؽ. 18ػ بالغيف سف 

 ػ مف جنسية جزائرية.
 ػ متمتعيف بحقكقيـ المدنية كالسياسية.

ػ غير محككـ عمييـ بجناية ك/ أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعية، كلـ يرد اعتبارىـ بالنسبة 
 لألعضاء المسيريف.

 : " يجب عمى األشخاص المعنكييف الخاضعيف لمقانكف الخاص أف يككنكا:05أما المادة 
 ؤسسيف طبقا لمقانكف الجزائرم.ػ م

 ػ ناشطيف عند تأسيس الجمعية.
 ػ غير ممنكعيف مف ممارسة نشاطيـ.

مف أجؿ تأسيس جمعية، تمثؿ الشخصية المعنكية مف طرؼ شخص طبيعي مفكضا خصيصا ليذا 
 الغرض.

تنص عمى "تؤسس الجمعية بحرية مف قبؿ أعضائيا المؤسسيف، كيجتمع ىؤالء في  06أما المادة 
 معية عامة تأسيسية تثبت بمكجب محضر اجتماع يحرر محضر قضائي.ج

تصادؽ الجمعية العامة التأسيسية عمى القانكف األساسي لمجمعية كتعيف مسؤكلي ىيئاتيا التنفيذية. 
 يككف عدد األعضاء المؤسسيف كاآلتي: 

 ( اعضاء بالنسبة لمجمعيات البمدية. 10ػ عشرة ) 
 ( عمى األقؿ.02بة لمجمعيات الكالئية عف بمديتف )( عضكا بالنس15ػ خمسة عشر )

( كاليات 03( عضكا بالنسبة لمجمعيات ما بيف الكاليات، منبثقيف عف ثالث ) 21ػ كاحد كعشركف )
 عمى األقؿ.

                                                           
ػ ، مجمة دفاتر  06/  12بف ناصر بكطيب: النظاـ القانكني لمجمعيات في الجزائر ػ قراءة نقدية في ضكء القانكف  1

 . 258ػ  256(، ص :  2014السياسة كالقانكف ) العدد العاشر / جانفي 
*
ػ  34، ص: 2012يناير سنة  15، المؤرخ في 02الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية: العدد 

 (.  07) :رقـ الممحؽلمجمعيات لالستزادة أكثر أنظر القانكف األساسي النمكذجي   35
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( كالية 12( عضكا بالنسبة لمجمعيات الكطنية، منبثقيف عف اثنتي عشر) 25ػ خمسة ك عشركف ) 
 عمى األقؿ.

التي تنص عمى " يخضع تأسيس  07أما فيما يخص الممؼ تأسيس الجمعية فقد جاء في المادة 
لى تسميـ كصؿ تسجيؿ. يكدع التصريح التأسيسي لدل:   الجمعية إلى تصريح تأسيسي كا 

 ػ المجمس الشعبي البمدم بالنسبة لمجمعيات البمدية.
 ػ الكالية بالنسبة لمجمعيات الكالئية.

 فة بالداخمية بالنسبة لمجمعيات الك الئية أك ما بيف الكاليات.ػ الكزارة المكم
مف ىذا القانكف بممؼ  07فتنص عمى : يرفؽ التصريح التأسيسي المذككر في المادة  12أما المادة 

 يتككف مما يأتي:
 ػ طمب تسجيؿ الجمعية مكقع مف طرؼ رئيس الجمعية أك ممثمو المؤىؿ قانكنا.

المؤسسيف كالييئات التنفيذية كحالتيـ المدنية ككظائفيـ كعناكيف اقامتيـ ػ قائمة بأسماء األعضاء 
 كتكقيعاتيـ.

 مف صحيفة السكابؽ القضائية لكؿ عضك مف االعضاء المؤسسيف. 03ػ المستخرج رقـ 
 ( مطابقتاف لألصؿ مف القانكف األساسي.2ػ نسختاف )

 .ػ محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر مف قبؿ محضر قضائي
 ػ الكثائؽ الثبكتية لعنكاف المقر.

 
 ػ الييكؿ التنظيمي لمجمعيات في الجزائر خامسا

إف أساس أم عمؿ مؤسسي حككمي أك غير حككمي ػ ىك التنظيـ ...ك يشمؿ مفيكـ التنظيـ    
داخؿ الجمعية األىمية عمى كجو التحديد مجاالت عديدة ىي: تصميـ الكظائؼ كتقسيـ العمؿ، كاختيار 

كضع العامميف كاعدادىـ عمى النحك الذم يسمح ليـ بتحمؿ المسؤكلية كالقياـ بالعمؿ المنكط بيـ، ك 
الخطط كالبرامج ككذا طرؽ المسائمة كالمحاسبة التي تكفؿ جكدة كنزاىة عممية تطبيؽ الخطط 
  المكضكعية. كتتكقؼ كفاءة كفعالية المنظمة غير الحككمية عمى مدل قكة كتماسؾ كمركنة التنظيـ

الكاقع كمما  فكمما كاف التنظيـ محكما كجيد البناء كمرنا بالصكرة التي تمكف المنظمة مف التفاعؿ مع
  1استطاعت المنظمة أف تصؿ إلى الفئة المستيدفة كأف تحقؽ األىداؼ التي قامت عمى تحقيقيا.

                                                           
 .55ػ حسيف جمعو: الجمعيات كالمؤسسات األىمية، المرجع السابؽ، ص:   1
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 تضم الجمعية : جمعية عامة ومكتب تنفيذي 

امةـــــــــــــــــــــــعية العـــــــــــــــــــــــالجم  يقود الجمعية ويديرىا مكتب  

 األعضاء المنخرطين أو ممثلي الواليات، أعضاء الهيئة التنفيذية

 تتكفل الجمعية العامة بـــــــ :
 اإلدالء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير

 التسيير المالي ، والوضعية األدبية للجمعية.
 المصادقة على القوانين األساسية والنظام الداخلي للجمعية

 تعديالتها .باإلضافة إلى 
. القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده 
 المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم

 ىياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
 قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد

 التحقق من عدم تنافيها مع األىداف المسطرة للجمعية.
 إنشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على الموافقة على

 اقتناء العقارات.
. دراسة الطعون المقدمة فيما يخص اإلنظمام إلى الجمعية 
 البث النهائي في قضايا االنضباط 
 تحديد مبلغ االشتراكات السنوية 
( تتكفل أيضا  بــ : )اإلشارة إلى مهام أخرى 

 يكلف المكتب بـــــــــ :  
  يضمن تطبيق أحكام القانون االساسي والنظام

 الداخلي، والسهر على احترامها .
 تنفيذ قرارات الجمعية العامة 
 تسيير ممتلكات الجمعية 
 تحديد اإلختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين 
 اعداد مشروع النظام الداخلي 
.ضبط مبالغ النفقات الزىيدة 
 اقتراح للجمعية العامة كل اإلجراءات لتحسين

 عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
 دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية

 يرتكب مخالفة خطيرة
 اعداد برنامج عمل الجمعية 
)باإلضافة فهو مكلف بــ : )اإلشارة إلى مهام أخرى 

يساعد الجمعية 

 العامة لجان

 دائمة، مكلفة

 المسائلبدراسة 

 المتعلقة بأىداف

 الجمعية

يمثل الرئيس الجمعية ف  
ة.جميع أعمال الحياة المدني 
 يكلف الكاتب العام بمعونة

الكاتب العام المساعد، بجميع 
 قضايا اإلدارة 

 يتولى أمين المال بمعونة أمين
 المال المساعد المسائل المالية 

 يوقع أمين المال سندات
النفقات، وفي حالة وقوع مانع 

 يوقعها أمين المال المساعد.

تتألف موارد الجمعية من:    

 اشتراكات أعضائها تصب
 مباشرة في حساب الجمعية 

 المداخيل المرتبطة بنشاطاتها
 الجمعوية وأمالكها.

 الهبات النقدية والعينية
 والوصايا .

 مداخيل جمع التبرعات 
 اإلعانات المحتملة للدولة

 والجماعات المحلية

المؤرخ 12/06( يوضح الهيكل التنظيمي حسب القانون رقم 13الشكل رقم)   

المتعلق بالجمعيات 2012/ 01/ 12في  
*

  

 المصدر : إعداد شخصي / البيانات الواردة أنظر : الملحق رقم )07( : القانون األساسي النموذجي للجمعيات
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 الحركة الجمعكية الكظائؼ كاألىداؼ:ػ  03  
التطكعي في تقديـ خدمات اجتماعية تتكامؿ منظمات المجتمع المدني مع منظمات العمؿ 

كعممية كتثقيفية، كفي كؿ المجاالت التي يتضاءؿ فييا دكر الدكلة، لذلؾ يأتي دكرىا تصحيحي 
تكميمي إف كقكة اقتراح أك كقكة إنجاز في عممية التنمية كالتغيير االجتماعي، إذ ترعى حقكؽ أك 

طاعات الحضرية أك ريفية يسيـ مصالح أك تطمعات أم مجمكعة مف األفراد ك في جميع الق
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة أك يشارؾ في تطكير المجتمع، كما أف التنظيمات القبمية يمكف أف 
تككف منظمات مجتمع مدني إذ يمكف أف تتحكؿ إلى منظمات جمعكية أك اقميمية تسعى لخدمة 

 1إقميـ بعينو أك تتكسع إلى الكطف كمو.
كمف بيف الكظائؼ كاألىداؼ التي تقكـ بيا الحركة الجمعكية عمى الصعيد العربي كالجزائر   

 2نكرد ما يمي:
 :بيف السمطات المحمية كحاجات كرغبات المكاطنيف، كذلؾ بحكـ اضطالعيا  دكر الكساطة

 بالكاقع المعاش، كىك دكر ايجابي يضفي إلى تجنب النزاع أك المشكؿ قبؿ كقكعو.
 فالجمعيات تمثؿ قكة اقتراح، خصكصا عمى المستكل في رسـ الخطط التنمكية المشاركة :

المحمي، كفي حالة تكفر جمعيات متخصصة، تتكفؿ باقتراح خطط تنمكية مثمى، أك اقتراح حمكؿ 
 لمشاكؿ آنية.

 :فيي جياز رقابي بمعنى الكممة، إذا افترضنا استقاللية نشاطيا، تتكفؿ بمتابعة  الرقابة
 لفعمي لما خطط، كمدل سالمة كؿ ذلؾ تنظيميا كتمكيال، كحتى زمنيا.التطبيؽ ا

 :فيي ترسخ مثال لقيـ التعاكف، ك التضحية، ك العمؿ التطكعي كمختمؼ  خمؽ قيـ اجتماعية
 صكر التضامف كالتكافؿ االجتماعي.

  فيي فضاء حي لخمؽ كتعزيز المكاطنة، ككذا ممارسة المكاطنة كالديمقراطية كاتتعزيز سمك :
 السمكؾ الديمقراطي بكافة صكره.

 
كفي ىذا اإلطار يشيد البشير اإلبراىيمي بجمعية العمماء المسمميف في الجزائر بقكلو:" ىي التي 
حققت لمجزائر نسبو العربي الصريح، بريئا مف شكائب األقراؼ كاليجنة، كأحيت في نفسو الشعكر 

 3باالعتزاز."
                                                           

الطاىر براىيمي، عبد المطيؼ بككش: دكر المنظمات الجمعكية ذات الطابع المدني في استراتيجيات تنمية ثقافة ػ  1
األمف االجتماعي، إشراؼ أ.د بمقاسـ سالطنية، سامية حميدم: المجتمع المدني، منشكرات مخبر التغير االجتماعي 

، ص: 2014كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر ػ بسكرة،  ، كمية العمـك اإلنسانية1كالعالقات العامة في الجزائر، ط
67. 
 07عزاكم حمزة: الحركة الجمعكية في الجزائر بيف الفاعمية كصكرية األداء التنمكم، مرجع سابؽ، ص:   2
 نفس الصفحة.مرجع نفسو،    3
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 : 1المدني الجزائرم يمكف أف نمخصيا فيما يميأما عمى مستكل أىداؼ المجتمع      
 : أىداؼ كامنة لـ تصؿ إلى تحقيقيا مؤسسات المجتمع المدني نتيجة ظركؼ معينة.أكال
 : أىداؼ ظاىرة ك مممكسة كىي آنية.ثانيا

 إف األىداؼ الكامنة تتجمى في:  -
 .العمؿ مف أجؿ المساىمة في التنمية الكطنية 
  إدارة مجتمعو كتطكيره.اشراؾ المكاطف كمشاركتو في 
  دعكة المكاطف لمدخكؿ في مثؿ ىذه المؤسسات تككف لتحقيؽ شعكر المكاطف باالنتماء لممجتمع

كالمسؤكلية اتجاه مجتمعو، ك بالتالي يشعر بأنو يمكف أف يستغؿ قدراتو ك امكاناتو مف أجؿ خدمة 
 ىذا المجتمع...

  كىذا التكازف ىك سمة مف سمات الفرد تحقيؽ التكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات عند األفراد
 الصالح المفيد لذاتو ك مجتمعو...

  الكساطة االجتماعية: إف عدـ القدرة عمى الكصكؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ يرجع بالدرجة األكلى
إلى عدـ استقالؿ ىذه المؤسسات، لكف إذا تكافرت الشركط المالئمة تصبح قابمة لمتطكر كالترشيد 

 تيجيات التنمية االنسانية.كالمساىمة في استرا
 أما فيما يخص األىداؼ اآلنية تتمثؿ في: -
 .تخفيؼ نسبة األمية في المجتمع 
 .نقؿ متطمبات كثيرة مف المكاطنيف إلى السمطة الحاكمة 
 .المساندة أك الضغط عمى الحككمة لتحقيؽ بعض المطالب 
 .المساىمة في تككيف المثقفيف كالنخب 
  .المساىمة في إرساء التنشئة كالثقافة السياسية 

 ػ أدكار الحركة الجمعكية في العالـ العربي ك الجزائر   04
ىمية كبيرة في تقديـ أالمستندة لمؤسسات المجتمع المدني لما ليا مف  األدكار ىناؾ جممة مف      

، صحي، ديني فمف خدمات في مجاالت متنكعة ذات طابع  سياسي، اقتصادم، اجتماعي، ثقافي
 : 2بيف تمؾ األدكار التي تقكـ بيا المنظمات الجمعكية في العالـ العربي كالجزائر نذكر

 .تسريع التغيير في مجتمع ما ككنيا تمس عادة قطاعا كبيرا مف المكاطنيف 
  خدمة الجماعات أك المجتمعات الصغيرة التي ترتبط بيا ىذه المؤسسات مع كؿ ما يعني ذلؾ مف

 تنظيـ ذاتي كمباشر. مركنة ك
                                                           

ػ ليندة لطاد بف محرز: المجتمع المدني كدكره في بناء الدكلة كالتحكالت السياسية دراسة تطبيقية الجزائر أنمكذجا،   1
 295ػ  293المرجع السابؽ، ص: 

 187، ص: 2006، االردف، 1مجتمع المعمكمات  كالكاقع العربي، دار جرير، طربحي مصطفى عمياف:   2  



 الجمعيات ك دكرىا ؼ بناء المجتمع المدني ك تكريس المكاطنة في الجزائر..........الفصؿ الرابع 
 

 

200 

  المساىمة في ردـ الفجكة القائمة بيف الطمب كالعرض عندما يككف التدخؿ السريع مطمكبا، فالدكلة
 عمكما كياناف يثقمو الركتيف كيحد مف فاعميتو في مكاضيع كمناطؽ محددة.

 : 1كىناؾ أدكار أخرل يمكف اإلشارة إلييا في اآلتي
  المنظمات كالتي تعمؿ عمى تحكيؿ حرية المجتمع إلى كاقع إف القانكف يسمح بإنشاء مثؿ ىذه

حقيقي لو معنى مما يتيح حرية التعبير، يمكف مف خالليا تحقيؽ مطالب الجماىير تحت ضغط 
كبير أك بصكت مسمكع باعتبار أف الشخص منفردا ال يمثؿ صكتو أىمية أك قكة في مكاجية سمطة 

كالمستضعفيف حيث تككف منظمات المجتمع المدني  قكية إف ىذا قد يخدـ الفقراء، كالمظمكميف
 بمثابة أداة مف األدكات التي يمكف بيا تقكية أصكاتيـ.

  كما أف العمؿ التطكعي يؤدم لراحة النفس كالضمير كينمي الشعكر باالعتزاز كالفخر كالثقة بالنفس
ألمؿ كالثقة بالمستقبؿ، عند مف يتطكع، حيث أف التطكع يقكم عند األفراد الرغبة بالحياة كيفعميـ با

حتى أنو يمكف استخداـ العمؿ التطكعي لمعالجة األفراد المصابيف ب اإلكتئاب كالضيؽ النفسي 
كالممؿ ألف العمؿ التطكعي يكلد الشعكر لدل ىؤالء بأىميتيـ ك دكرىـ في تقدـ كرقي كازدىار 

 المجتمع الذم يعيشكف فيو.
  برامج متكاممة في كافة مجاالت الرعاية كالتنمية كما تقكـ منظمات المجتمع المدني بتنفيذ

االجتماعية مثؿ برامج التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ كمحك األمية كبرامج مساعدات المرضى، كتقديـ 
قامة المراكز االجتماعية لمشباب  العكف كالمساعدة لمراغبيف بالزكاج كمساعدة أسر المعكقيف كا 

بالمدمنيف كمحاربة اآلفات االجتماعية كتنمية الكعي البيئي بيف كتأميف كجبات طعاـ لمفقراء كالتكفؿ 
المكاطنيف كالكعي المركرم بيف السائقيف أك الراجميف كغيرىا مف االعماؿ التي تقكـ بيا المنظمات 

 الجمعكية.
  ك تسيـ ىذه المنظمات في مكافحة ظاىرة الفقر سكاء مف خالؿ تقديـ المساعدات المالية المباشرة

ريؽ تقديـ الخدمات لمفقراء بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف خالؿ تنمية ميارات الفقراء أك عف ط
عف طريؽ التعميـ كالتثقيؼ كالتأىيؿ، ألف الفقر مكلد لالنحراؼ كالجريمة، إذ تشير الدراسات إلى أف 

 أغمب مرتكبك الجريمة ينحدركف مف أسر فقيرة.
 ة لإلسياـ في المحافظة عمى البيئة ك حمايتيا مف كما تتبنى منظمات المجتمع المدني برامج محدد

التمكث كتكعية المكاطنيف بأىمية المحافظة عمى البيئة كحمايتيا، باإلضافة إلى برامج النظافة 
كالتشجير كتدكير المخمفات مثؿ جمعيات المحافظة عمى البيئة كجمعيات حماية الطبيعة، كما تعمؿ 

خدمات الصحية مف خالؿ البرامج الصحية الخيرية كخاصة منظمات المجتمع المدني عمى تدعيـ ال
في المناطؽ الريفية كالعمؿ عمى مشاريع الرعاية الصحية مثؿ جمعيات رعاية الطفكلة كاألمكمة، 

                                                           
 .70ػ  68يؼ بككش: مرجع سابؽ، ص: الطاىر براىيمي، عبد المط   1
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أما في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالدفاع عف الحريات تساىـ منظمات الدفاع عف حقكؽ اإلنساف في 
 االحتجاز غير القانكنية.-اسييف كعمميات متابعة قضايا المعتقميف كالسجناء السي

 ػػ معكقات العمؿ الجمعكم في العالـ العربي ) الجزائر(: 05
ىناؾ جممة مف العكائؽ تقؼ كراء تطكر كاستمرارية دكر العمؿ الجمعكم كمختمؼ مؤسسات المجتمع 

 :1المدني في العالـ العربي كالجزائر خاصة كالتي نذكر مف بينيا
امج عمؿ كرؤل كاضحة: تعاني مف المنظمات األىمية كغير حككمية، مف غياب فكر االفتقار لبر  ػػ

جمعكم جديد كمتطكر، مما جعميا عاجزة عف إحداث قفزة نكعية في الفكر التنمكم كآليات العمؿ 
المنتيجة، تنقمو بيا مف حالة العجز إلى مرحمة النشاط كالقكة، مف خالؿ القدرة عمى تغيير مفاىيـ 

ديمة، كاستبداليا بأخرل جديدة مكاكبة لمتطمبات العصر الجديد، مما جعميا تكرر نفسييا الناس الق
 كتكرر بعضيا عمى الدكاـ، كذلؾ ما يبرز مف خالؿ افتقارىا بشكؿ عاـ إلى خطط تنمكية شاممة.

ضعؼ مساىمة النساء في العمؿ التطكعي: كربما يعكد ذلؾ إلى تأثير منظكمة القيـ االجتماعية  ػػ
تي تحد مف ىامش مشاركة المرأة، حيث تؤكد عدة دراسات في ىذا اإلطار بأف مساىمة النساء في ال

النشاط االجتماعي كاالقتصادم تعد مف بيف مؤشرات تقدـ المجتمع، بؿ إف ىناؾ مف يرل بأف أم 
خطة تنمكية ال بد أف تعتمد في جيكدىا عمى مشاركة المرأة بجانب الرجؿ، بكصفيا نصؼ القكل 

بشرية في المجتمع، كتزيد نسبة ىذا الضعؼ أكثر في الجمعيات األىمية الريفية مقارنة بنظيرتيا ال
 الحضرية.

صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ: تفتقر منظمات المجتمع المدني في العالـ العربي إلى الكفاءة ػػ 
المحصمة عف  الالزمة لجمع التمكيؿ مف خالؿ أنشطتيا المباشرة، األمر الذم يجعؿ مف المكارد

طريؽ أمكاؿ القطاع الخاص، أك تمؾ التي تساؽ إلييا عف طريؽ التبرعات، في ظؿ محدكدية إرادات 
االنخراط عمميا غير كافية لتغطية مصاريفيا، خصكصا كأف طمكحات القائميف عمييا تككف في 

نتظار الدعـ العادة أكبر بكثير مف اإلمكانيات المتاحة ليا، مما يجعؿ الكثير منيا تقبع في ا
الحككمي عمى ضآلتو، كىك ما يجعميا في عرضة دائمة لخطر التبعية... كتككيد ذلؾ يتضح في 
البيانات التي تكضحيا الدراسات المجرات في ىذا الشأف، كالتي تشير إلى اف الدعـ الحككمي المقدـ 

مقدـ ليذا القطاع مف إجمالي التمكيؿ ال % 26.5لقطاع المجتمع المدني في العالـ ،ال يتعدل حد 
في الدكؿ النامية.  %16.7في الدكؿ المتقدمة ك %37.5عبر العالـ، في حيف تقدر ىذه النسبة بػ 

أضؼ إلى ذلؾ أف نسبة مساىمة رسكـ االشتراؾ كالصداقات، مف إجمالي تمكيؿ ىذا القطاع في 
 دكؿ أدناه.الدكؿ النامية كاإلنتقالية تفكقيا في الدكؿ المتقدمة، كما ىك مكضح في الج

                                                           
صباح سميماني، شكقي قاسمي: الجيكد التنمكية لممجتمع المدني بيف متطمبات الكاقع كالكاقع، المنطقة العربية   1

 .117-115نمكذجا، ص: 
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(: يكضح النسب المئكية لتكزيع مصادر التمكيؿ في منظمات المجتمع المدني 13الجدكؿ رقـ ) 
  . في العالـ

 رسـك اشتراؾ التبرعات الدعـ الحككمي 
 % 42.4 % 31.1 %26.5 عما مستكل العالـ
 %33.5 % 29 %37.5 الدكؿ المتقدمة

 % 50.3 % 33 %16.7 الدكؿ النامية كاالنتقالية
 .117صباح سميماني، شكقي قاسمي: مرجع نفسو، ص: المصدر: 

كما أنتجتو مف صراعات كتطاحنات ، سقكط الفكر الجمعكم في فخ المنظكمة الفكرية العصبيةػػ 
شمت المجتمع المدني كمنعتو مف التفكير بجدية في مشاريع تنمكية كطنية كانت أك محمية، بؿ أبعدتو 

التنمية، حيث نجد أف عمى المستكل الداخمي أم داخؿ الجمعية الكاحدةػ أنقسـ أصال عف التفكير في 
                  األعضاء الفاعمكف كالمنتمكف عمى نفس الجمعية كعمى أنفسيـ ، كركف كؿ كاحد إلى جماعتو

ناحرة فيما ) الدمكية  أك القرابية أك الدينية أك الجيكية(، مما أدم النقساـ الجمعية إلى كتؿ صغيرة مت
بينيا، أما عمى الصعيد الخارجي فقد تحكلت ىذه الجمعيات كذلؾ إلى منظمات تسعى كؿ كاحدة إلى 

 .1إلغاء كتدمير األخرل، ألنيا تنتمي إلى جية معينة أك انتماء اثنكلكجي أك إيديكلكجي مخالؼ
لممجتمع المدني في ففي ىذا اإلطار يطرح الباحث' مرزكقي عمر' جممة مف معكقات األداء الفعاؿ  -

 :2الجزائر حيث يشير إلى
 أكال ػ معكقات البيئة الخارجية:

: كىي ذات أبعاد متعددة أدت بالبالد إلى حالة عدـ االستقرار، بدءا أ ػ األزمة االمنية الخانقة 
  كتبني الجزائر التعددية السياسية كفؽ مجريات عممية التحكؿ الديمقراطي 1988أكتكبر  05بأحداث 

ما اضطر البالد إلى القياـ بعدة إصالحات كاف ليا انعكاسات سمبية عمى المجتمع الجزائرم ألنيا 
 أدت إلى: 
 .إنياء العمؿ بالقكانيف التي كانت تضمف الكظيفة كمنصب الشغؿ الدائـ لمجزائرييف 
 .تسريح العمؿ، كىك ما ادل إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكؿ كبير 

رغـ ما تقدمو الدكلة مف مساعدات لتدعيـ مؤسسات المجتمع المدني مف  كية:ب ػ االستق،لية الجمع
دعـ مادم متمثؿ باإلعانات المالية كمنح المقار التي تتكفؿ بيا القطاعات الكزارية حسب االختصاص 
إضافة إلى تنظيـ دكرات إعالمية كتدريبية إلطارات الجمعيات، إال أف ىذه المساعدات ما ىي إال 

يطرة كاالحتكاء كذلؾ مف خالؿ الدعـ المالي التفضيمي كفؽ معادلة االقتراض كاالبتعاد مف طريقة لمس

                                                           
 .111صباح سلٌمانً، شوقً قاسمً: مرجع نفسه، ص:  1
الجزائر: إشكالية الدكر، مركز دراسات الكحدة العربية، : المجتمع المدني كالتحكؿ الديمقراطي في ركػ مرزكقي عم2

 .42ػ  41، ص: 2001بيركت، 
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السمطة، ما يبقى الجمعيات في حالة تبعية دائمة لمدكلة، كينتج مف ذلؾ ظاىرة تسيس معظـ مؤسسات 
ط بيف المجتمع المدني كتحكليا إلى قنكات لتحقيؽ المشاريع الحزبية. كىنا نالحظ أف الجمعيات تخم

 مفيـك العمؿ الحزبي كمفيـك العمؿ الجمعكم ربما بسبب حداثة التجربة كعدـ نضجيا.
: رغـ ما نراه مف تشجيع ك بشدة في الخطابات الرسمية لمؤسسات ج ػ تيميش المجتمع المدني

ع المجتمع المدني بككنو ضابطا اجتماعيا ميما كقاعدة تحتية ضركرية لمبناء الديمقراطي، إال أف الكاق
يثبت عكس ذلؾ لككف المؤسسات الحككمية تتعمد استبعاد مؤسسات المجتمع المدني في العديد مف 

 مناقشاتيا كقراراتيا اليامة المرتبطة بصنع السياسات العامة.
بحيث أصبح الفرد الجزائرم غير مكترث بالقضايا السياسة كال حتى بالمشاركة  د ػ ظاىرة ال،مباالة:

 فييا كىذا بسبب: 
 ـ القدرة عمى تجنيد العنصر المتطكع كالذم يعتبر مف عناصر األساسية لمعمؿ الجمعكم.عد 
  عدـ الثقة في كؿ ما يرمز لمدكلة، كباألخص الجمعيات كاألحزاب السياسية التي ال تظير إال

 في المناسبات، ما خمؽ ىكة كبيرة بيف المجتمع كمؤسسات الدكلة.
 ز دكر كعمؿ ىذه الجمعيات كتقريبيا مف المكاطف.غياب دكر اإلعالـ الذم مف شأنو إبرا 
  تبنى جؿ الجمعيات أفكارا كقضايا غريبة عف المجتمع الجزائرم، بدال مف العمؿ عمى إحياء

 العادات كالتقاليد كالقيـ الجزائرية االسالمية كفؽ ما يخدـ المصمحة العامة.
 ثانيا ػ معكقات البيئة الداخمية: 

العراقيؿ الكابحة لمفعالية الكظيفية لمجمعيات بمختمؼ أنكاعيا كالنابعة مف الجمعيات كيقصد بيا       
 في حد ذاتيا، كتتمثؿ في اآلتي:

  غياب مصادر التمكيؿ الذاتي: مصادر التمكيؿ الذاتي لمجمعيات الجزائرية ضعيؼ جدا ما يحد
إلى االعتماد الكمي عمى دعـ مف قدرتيا عمى اداء أدكارىا الفعالة كاإليجابية الالزمة، كيدفعيا 

 الدكلة، كىذا ما يجعميا خاضعة ليا عكض التأثير فييا.
  غياب الشفافية كالديمقراطية في التسيير: حيث تعاني أغمب مؤسسات المجتمع المدني مشاكؿ

 تسييرية أدت في الكثير مف األحياف إلى انشقاقات انتيت إما إلى زكاليا أك تجميد عمميا.
 ج كأىداؼ جمعيات المجتمع المدني في الجزائر بسبب النشأة غير السكية.عدـ كضكح برام 
  االنفرادية في اتخاذ القرار نتيجة سيطرة الزعامات القيادية كعدـ فتح المجاؿ لمشاركة كىي صفة

 جؿ مؤسسات المجتمع المدني الجزائرم.
التي تتعرض ليا كما تشير إحدل الدراسات المغاربية إلى نكعية الصعكبات كنقاط الضعؼ  -

 : 1الجمعيات المغاربية بما فييا الجزائرية كفؽ المحاكر التالية
                                                           

بكحنية قكم: المجتمع المدني الجزائرم: كثرة في العدد كعقـ في الحراؾ، مجمة اإلذاعات العربية، مجمة فصمية تصدر  1
 .54ػ  53(، ص: 2011ػ  04عف اتحاد إذاعات الدكؿ العربية )العدد 
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 .العالقات بيف الجيات الرسمية كالجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي 
 .الجمعيات غير معترؼ بيا فعميا كمحكر كشريؾ مف قبؿ المؤسسات كالجيات الرسمية 
 لمطمكبة بيف الجمعيات كبيف المؤسسات كالجيات الرسمية.لمتكفر، بما فيو الكفاية، الثقة المتبادلة ا 
 .عالقات العمؿ كالشراكة بيف المؤسسات الرسمية كالجمعيات ليست مؤسسة 
 .استفادة الجمعيات مف المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر الكافي 
  جراءات معركفة بيدؼ الحصكؿ عمى مقرات دائمة لمجمعيات أك مقرات ال تكجد قنكات كا 

 الستقباؿ المشاريع.
 .الجمعيات ال تممؾ حرية في استقباؿ اليبات كالمساعدات مف الخارج 
  مازالت الجمعيات تخضع لكثير مف اجراءات الجمركة كالعديد مف الضرائب عند حصكليا عمى

 مساعدات أك ىبات مف الخارج مما يؤثر سمبا عمى كضعيا المادم كسير عمميا.
ىك رجع صدل لمحراؾ الحزبي، كبما اف الحراؾ الحزبي التحالفي الحالي )الممثؿ إف حراؾ الجمعيات 

في أحزاب التحالؼ الرئاسي( منمط كمنمذج كيعبر عف صيغة إقصائية لكجكد أم طبقة سياسية فإف 
الحراؾ الجمعياتي لف يحقؽ مساىمة حقيقية في بناء مشركع المجتمع إذا بقي رىاف الجمعيات عمى 

كس بالعكس، ألف ذلؾ مرىكف بمسالة غاية في األىمية ىي مسألة التككيف السياسي األحزاب كالع
لألحزاب أك الجمعيات، ثمة مممح آخر مف مالمح االختالؼ كالفساد في أداء األحزاب السياسية 
كالجمعيات كىك ذلؾ التداخؿ الذم يمكف التعبير عنو بثنائيةػ الجمعيات السياسية الحزبيةػ كاألحزاب 

كية ػ كىك تمؾ العالقة الزبائنية القائمة عمى المصمحة بيف ػ مف يدفع مالياػ كمف ينتفع سياسياػ الجمع
كمف يحترؼ إعالميا ػ إنيا الصكرة األخرل لمزبائنية كنمط سكسيكلكجي كسياسي عالمي يتجمى في 

 المكاصفات التالية: 
 .تبادؿ الخبرات 
 .العالقات االسرية 
  ايديكلكجي.تبادؿ رمزم بدافع 
 .الحياة السياسية المحمية 
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 الفصؿ: خ،صة
ؼ في إطارىا التنظيمي مما الشؾ فيو أف الجمعيات كإحدل مؤسسات المجتمع المدني تيد   

) القانكني(، إلى تحقيؽ أىداؼ انسانية تعاكنية غير ربحية بالدرجة األكلى، فيي الرابط كالتشريعي 
الكاصؿ بيف الدكلة كمؤسساتيا الرسمية مف جية كمف جية أخرل بيف أفراد المجتمع، كلعؿ مف بيف 

رادية سمات العمؿ الجمعكم التطكع، ىذا األخير الذم يعني الحرية كالطكعية المبنية عمى المبادرة اإل
لألفراد في تعزيز المشاركة الفعمية لمختمؼ األنشطة اليادفة في إطار تحقيؽ المصمحة العامة بمعنى 

 خدمة كتنمية كتقدـ المجتمع. 
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 تمييد 

إف اليدؼ مف البحكث العممية ) النظرية ػ الميدانية ( ىك الكشؼ عف الحقائؽ العممية الصحيحة مف خالؿ 
ف أجمع المادة العممية لمظاىرة المراد دراستيا، ك تقصييا ك تحميميا ك تفسيرىا كصكال إلى النتائج، اعتبارا 

لمجاؿ الذم يمكف الباحث مف تشخيص الجانب الميداني ) االمبريقي( ىك تدعيما لمجانب النظرم النو ا
 كاقع الظاىرة محؿ الدراسة، ك في ضكء ما تقدـ فقد تـ التطرؽ في الفصؿ السادس إلى العناصر اآلتية:

 )التعريؼ بميداف الدراسة ) المجاؿ المكاني، المجاؿ البشرم، المجاؿ الزمني.  
  ككيفية اختيارىا.عينة الدراسة: نكعيا 
 منيج الدراسة. 
 المنيجية المعتمدة في الدراسة األدكات. 
 في الدراسة األساليب االحصائية المستخدمة. 
 مصادر جمع البيانات. 
 .خالصة الفصؿ 
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 : الميداينة الدراسة مجاالتػػػ  01

تعتمد كؿ دراسة في البحث العممي عمى ثالث مجاالت ىي: المجاؿ المكاني ) الجغرافي(، المجاؿ البشرم 
 المجاؿ الزمني، كىي كما يمي:)الديمغرافي( 

أجريت الدراسة الميدانية لمكضكع دكر جمعيات المجتمع المدني في  أكال ػػػ المجاؿ المكاني )الجغرافي(:
تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم، دراسة ميدانية ببعض الجمعيات الكائنة بمدينة سطيؼ، ىذه 

ربع عمى مساحة تضاىي بيا عدة كاليات القطر الجزائرم، كىي األخير تعتبر مف أكبر الكاليات التي تت
ساكف أغمبيـ  1.494.449كمـ مربع تضـ عدد معتبر مف السكاف يقدر ب:  6.549تتربع عمى مساحة 

دائرة، كتنشط بكالية سطيؼ ما يقارب  20بمدية مرتبطة ب 60في السيكؿ العميا، تتككف كالية سطيؼ مف 
غير مطابقة،أما عمى مستكل  524ليا صفة المطابقة،  2338طات منيا جمعية بمختمؼ النشا* 2862

جمعية، ك استنادا إلى اليدؼ الذم تسعى إليو ىذه الدراسة ك المتمثؿ في  283بمدية سطيؼ فقد بمغ 
التعرؼ عمى جيكد جمعيات المجتمع المدني فيما يتعمؽ بكريس المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي 

شاعة مبادئ ك قيـ المكاطنة، ك الكشؼ عف دكر الجمعيات مف بمدينة سطيؼ عب ر العمؿ عمى نشر كا 
خالؿ الكسائؿ التي تعتمدىا ك األساليب التي تنتيجيا، كتقع ىذه الجمعيات بإقميـ بمدية سطيؼ، حيث 

 تتمركز ىذه الجمعيات المعنية بالدراسة في المدينة .

 ية بالبحث ك ىي كاآلتي: ( جمعية كانت معن 20كلقد كقع اختيارنا عمى )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (06لمممحؽ رقـ : )انظر   *
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 ( : يكضح الجمعيات المعتمدة في الدراسة الحالية المتكاجدة بمدينة سطيؼ14الجدكؿ رقـ ) 

 المصدر: القانكف األساسي لكؿ جمعية

تاريخ  اسـ الجمعية الرقـ
 التأسيس

   طابع الجمعية
 
 
 

 

 طابع اجتماعي ديني  1931 جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 01
 طابع اجتماعي خيرم ثقافي / عممي ، رياضي   1936 جمعية الكشافة اإلسالمية  02

جمعية اىمية جزائرية غير حككمية ذات طابع اجتماعي  1989 جمعية االرشاد كاإلصالح  03
 تربكم ، ثقافي

جمعية  1988 الجمعية الخيرية كافؿ اليتيـ الكطنية 04
 محمية 
  2011كفي 

أصبحت 
 جمعية كطنية 

 طابع اجتماعي خيرم 

 طابع اجتماعي خيرم/ ثقافي  1992 جمعية الحركة النسائية  05
 طابع ثقافي  2005 جمعية الجكد  06
جمعية اليسر لمتنمية البشرية  07

 كاالجتماعي لخدمة المجتمع 
 اجتماعي  2009

 طابع خيرم اجتماعي ،إنساني . 2010 جمعية األجكاد  08
 طابع عممي ثقافي  2010 جمعية اإلخاء العممية الثقافية  09
 طابع اجتماعي ثقافي / عممي  2012 مركز الشياب لمبحكث ك الدراسات  10
 ىي جمعية بمدية ذات طابع اجتماعي  2013 جمعية منتدل الزىرة  11
 اجتماعيىي جمعية كطنية ذات طابع  2013 الجمعية الكطنية لمعمؿ التطكعي  12
 طابع ثقافي 2013 جمعية عشاؽ الخشبة لمعركض   13
 طابع اجتماعي، ثقافي.  2014 جمعية اإلنصاؼ  14
جمعية كالئية ك ىي جمعية ذات طابع خيرم، إنساني،   2014 جمعية الصمح خير  15

 اجتماعي، ثقافي
ثقافي ، خيرم، ىي جمعية ذات طابع اجتماعي ،  2014 جمعية أصدقاء المريض 16

 إنساني...
 اجتماعي ثقافي 2014 جمعية اإلشعاع الثقافي  17
 ىي جمعية ذات طابع اجتماعي  2014 جمعية الكعي كالتنمية االجتماعية 18
 اجتماعي  2015 جمعية  ىدل لترقية الطفكلة  19
 خيرم ك اجتماعيالجمعية الكالئية : ىي جمعية ذات نشاط  2017 جمعية الكئاـ الخيرية  20



 انًنهجــــــيت  نهذراست زاءاث ــــاإلج..........................................  خايسم انـــــانفص
 

 
211 

: انطالقا مف طبيعة مكضكع دراستنا ،ك المتمثؿ في ميداف الجمعيات في إطار ثانيا ػ المجاؿ البشرم
المجتمع المدني ك دكرىا في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم، فإف المجاؿ البشرم ليذه 
الدراسة ينحصر في الجمعيات المتكاجدة بمدينة سطيؼ كإقميـ بمدية سطيؼ، كلعؿ اإلحصائيات تشير إلى 

جمعية بمختمؼ أنشطتيا ك طابعيا عمى مستكل بمدية سطيؼ، كتجدر اإلشارة إلى أننا حاكلنا  283د كجك 
جمعية بمختمؼ  20حصر ىذه الجمعيات مع إجراء دراسة استطالعية بميداف الدراسة، كقد تـ تحديد 

ألكيد أف عف الجمعيات المعتمدة في إقميـ مدينة سطيؼ، كا عينةمجاالت نشاطيا، كىي تعتبر بمثابة 
 اإلطار القانكني المنظـ لمعمؿ الجمعكم أف كؿ جمعية معتمدة في إطار القانكف التأسيسي ليا.

نظرا لخصكصية مكضكع الدراسة، فإف الدراسة الميدانية التي يراد مف خالليا جمع ثالثا ػ المجاؿ الزمني: 
اسا إلى طبيعة مكضكع الدراسة مف البيانات ك المعمكمات، فإنيا مرت بأربعة مراحؿ زمنية، كىذا يعكد أس

حيث بنائو ك كذا استطالع المتغيرات التي أسس عمييا مكضكع الدراسة، كىذا ما جعؿ مف ىذه الدراسة أف 
يطرأ عمييا تغيير عمى مستكل بناء االستمارة كالعينة المراد دراستيا، حيث كاف اليدؼ ىك دراسة عينة 

ربعة، الممثمة لمجتمع الدراسة ك ىي ) جمعية العمماء المسمميف قصدية لممستفيديف مف نشاط الجمعيات األ
الجزائرييف، جمعية الكشافة اإلسالمية الجزائرية، الجمعية الخيرية كافؿ اليتيـ الكطنية، مركز الشياب 
لمبحكث ك الدراسات اإلسالمية(، ذات األقدمية عمى مستكل النشاط الجمعكم لممدينة، ككذا إجراء مقابالت 

كساء الجمعيات المختارة في البداية، لكف طبيعة المكضكع ألـز عمينا تغيير مجتمع الدراسة إلى عدد مع رؤ 
أكبر مف الجمعيات كاشتممت االستمارة األعضاء الجمعية كرؤكسائيا بدال مف المستفيديف مف الجمعية، نظرا 

 لصعكبة فيـ االستمارة كالمكضكع كالذم يترجـ عدـ ارجاع االستمارات.
كبداية لمدراسة الميدنية مف حيث جانب  2015مف ىذا المنطمؽ قد استغرقت الدراسة الميدانية منذ نياية 

 .المرحمة األكلا لمدراسة، كىي 2016االستطالع، إلى غاية سنة 
، حيث تـ تكزيع االستمارات التجريبية، كقد شممت  2016فقد امتدت مف شير نكفمبر  أما المرحمة الثانية

تمارات جمعيتيف فقط ىما: مركز الشياب لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، كالجمعية الخيرية كافؿ ىذه االس
استمارة تجريبية، غير أف ىذه االستمارات التجريبية أعطت لنا صكرة  30اليتيـ الكطنية، ك تـ تكزيع 

ف ينصب عمى مكتب كاضحة عمى ميداف الدراسة، كلعؿ مف بيف ما افادتنا بو ىك تركيز ىذه الدراسة يجب أ
الجمعية مف رئيس ك أعضاء الجمعية، دكف التركيز عمى المستفيديف منيا، مما دفعنا إلى تغيير بناء 
االستمارة كفي ىذه المرحمة تـ تعديؿ االستمارة كفقا لممتغيرات التي استنبطناىا مف ميداف الدراسة في ضكء 

 المرحمة األكلى لمدراسة.
  2018فيفرم  15ذه المرحمة تـ تحكيـ االستمارة مف طرؼ محكميف، بتاريخ في ىأما المرحمة الثالثة: 

كبعد استالـ االستمارات المحكمة تـ تكزيع االستمارات عمى المبحكثيف الذيف تـ اختيارىـ مف العينة المختارة 
اف ، كك2018مارس  10جمعية تنشط بمدينة سطيؼ، كىذا كاف بتاريخ  20مف مجتمع البحث ك المقدرة بػ 
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. كىذا راجع إلى الصعكبات التي كاجيتيا 2018مام  13إلى غاية  2018أفريؿ  19االسترجاع بدأ مف 
 الباحثة في الحصكؿ عمى االستمارات.

 أفريؿ مف نفس السنة . 15إلى غاية  2018أفريؿ  10تبدأ ىذه المرحمة منذ المرحمة الرابعة: 
 اختيارىاة كيفيعينة الدراسة : نكعيا ك  ػ 02
أىـ ما يميز البحث االجتماعي ىك الجانب الميداني لمدراسة، فيك المحؾ األساسي لتقديـ فرضيات إف 

الدراسة ككذا اىدافيا أماـ جممة المعطيات كالبيانات الميدانية التي تثبت مدل صحة فرضيات الدراسة مف 
ل مدينة سطيؼ، مف عدميا، كالدراسة الراىنة تستند إلى إطار ميداني يخص مجاؿ الجمعيات عمى مستك 

ىذا المنطمؽ يمكف أف نتناكؿ مفيكـ كال مف مجتمع البحث كالعينة، كمف ثمة يمكف  تحديد نكع العينة 
 كطريقة حسابيا.

فمجتمع البحث "يقصد بو ذلؾ الكؿ الذم يتشكؿ منو ميداف الدراسة لمبحث المراد  ػ تعريؼ مجتمع البحث:
مؤسسات أشياء، فيي تتحدد كفؽ طبيعة البحث أىدافو ك ينقسـ  إنجازه كقد يتشكؿ ىذا المجتمع مف أفراد،

 مجتمع البحث إلى قسميف:
 ػ مجتمع أصمي: كىك المجتمع الحقيقي كالذم يكد الباحث بالفعؿ اف يعمـ نتائجو عميو.

ػ مجتمع متاح: كىك المجتمع الذم يككف في متناكؿ كقدرة الباحث عمى إجراء بحثو فيو، بعد اختيار جزء 
 ك معبر عنو كعينة، فقد يصعب عمى الباحث أف يقـك بمسح شامؿ لممجتمع المتاح.  ممثؿ

تعرؼ العينة بأنيا:" نمكذجا، يشمؿ جانبا أك جزءا مف كحدات المجتمع األصؿ المعني ػػ تعريؼ العينة: 
كؿ بالبحث، تككف مماثمة لو، بحيث صفاتو المشتركة، كىذا النمكذج أك الجزء يغني الباحث عف دراسة 

 1كحدات كمفردات المجتمع األصؿ".
 أكال ػ نكع العينة المعتمدة في الدراسة:

) العمدية(، سميت ىذه العينة بيذا االسـ ألف الباحث يقكـ باختيارىا طبقا لمغرض الذم  قصديةىي عينة  
ييدؼ لتحقيقو مف البحث، فالباحث لو الحرية في اختيار مفردات العينة حسب األىداؼ التي يسعى 
لتحقيقيا، فمف الضركرم أف يككف مدرؾ لمجتمع بحثو كالخصائص التي تتكفر فيو، كما يميزىا أنيا غير 
مكمفة لممكارد، كالجيد كالكقت، فيي تعتمد عمى تكجو الباحث نحك مفردات معينة يقصدىا ببحثو، مف أجؿ 

 2تزكيده بما يحتاجو مف بيانات تعرفو بحقيقة بحثو.
كذلؾ بأنيا: " يعمد الباحث باختيار أفراد العينة بحيث ال تحقؽ في كؿ منيـ ك تعرؼ العينة القصدية 

شركط معينة، كيستخدـ ىذا النكع مف العينات عندما يككف الفرد في كحدة كبيرة كيعتمد عمى أساس خبرة 
الباحث كحسف تقديره ك جكدة الحكمة، كالبد مف تكافر أساس مكضكعي يستند إليو الباحث في مثؿ ىذه 

                                                           
شراؼ أ. د، نادية سعيد عيشكر: منيجية البحث العممي في العمـك  1 : العينة في الدراسات االجتماعية، إعداد كا  ميدم عكاـر

 249ػ  248االجتماعية، مرجع سابؽ، ص:
 .261: مرجع نفسو، ص:  ـػ ميدم عكار   2
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حاالت، كبدكف أف يتكافر لديو محؾ خارجي يؤكد سالمة حكمو، فإنو ال يمكف قبكؿ التعميـ مف نتائج ال
 1بحثو."

 ك يرجع اختيار الباحثة لطبيعة ىذه العينة لسبييف رئيسييف ىما:
  كاف اختيار الجمعيات التي تستيدؼ في برامجيا نشر ثقافة المكاطنة، التي تمارس نشاطاتيا بصفة

 تحسب عمى الجمعيات الحية كالناشطة في مدينة سطيؼ.مستقرة ك 
  .اختيار الجمعيات عمى أساس قديمة نسبيا كحديثة النشأة 

 ة اختيارىا: كيفيثانيا ػ العينة ك 
يتمثؿ حجـ ىذا متكاجدة عبر إقميـ مدينة سطيؼ، ك إف المجتمع األصمي ليذه الدراسة يتمثؿ في جمعيات ال

 تكل مدينة سطيؼ.جمعية عمى مس 283المجتمع بػ 
 مف ىذا المنطمؽ فإف اختيار عبينة ىذه الدراسة كاف كفؽ مرحمتيف ىما

كنسبة   % 07: اختيار عدد مف الجمعيات مف المجتمع االصمي، كقد اعتمدنا نسبة ػ المرحمة األكلا
 اختيار لعينة مف الجمعيات المتكاجدة عبر إقميـ مدينة سطيؼ ك كانت العممية الحسابية كاآلتي:

 جمعية  20ما يقارب  19.81=  100/  7. 283
 جمعية تنشط بمدينة سطيؼ كعينة تمثيمية لمجتمع البحث. 20أم أننا اخترنا 

 ػػ المرحمة الثانية 
جمعية كعينة تمثيمية لمجتمع البحث ليذه الدراسة سنقكـ باختيار نسبة تمثيمية  20مف منطمؽ أننا اخترنا 

جمعية المختارة بيا  20عمى أساس أف كؿ جمعية مف لمفردات ىذه العينة بحيث أننا قمنا باختيار نسبة 
 اآلتي:  أعضاء يمثمكف مكتب الجمعية، كمنو تككف العممية الحسابية عمى النحك 10
 عضك  200أعضاء ما يساكم  10جمعية بيا  20

200 100 %                      
135  X                   X    100.135    =67.5 % 

200 
    

عضاء الجمعيات الكائنة بمدينة أكبما أف الدراسة الميدانية تتعمؽ بالجمعيات فإف الباحثة قصدت رؤساء ك 
مبحكث في الجمعيات المختارة، إذ قدر  135أم ما يعادؿ  %67.5تمثؿ بػ  سطيؼ، حيث كانت نسبة

 مبحكث. 200عددىـ الكمي 
 
 

                                                           
ػ عمي معمر عبد المؤمف: البحث في العمـك االجتماعية، الكجيز في األساسيات كالمناىج كالتقنيات، منتدل سكراالزبكية،   1

 .192ػ 191، ص: 2008، 1أكتكبر، ط 07منشكرات جامعة 
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 (: يكضح تكزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس ػ السف ػ المستكل التعميمي 15الجدكؿ رقـ )
 متػػغيػػرات الػػػدراسة 
 المستكل التعميمي السف الجنس 
 جامعي ثانكم متكسط التكرار الفئات العمرية أنثى ذكر 
 

81 54 

 (25ػ  20)
 ( 30ػ  25)
 ( 35ػ  30)
 ( 40ػ  35)
 (45ػ  40)
 ( 50ػ  45) 
 ( 55ػ  50)
 ػ فأكثر ( 50)

24 
16 
19 
31 
14 
11 
10 
10 

07 35 93 

 135 135 135 م 
 

 ػػ سمات ك خصائص العينة :
البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث، حيث لعينة البحث خصائص ك سمات استشفتيا الباحثة مف خالؿ 

نجد أغمبية أفراد العينة مف ذكم جنس ) الذككر( كىذا راجع لطبيعة المكضكع المتناكؿ بالدراسة، حيث لـ 
يتـ التركيز عمى الجمعيات النسكية بدرجة كبيرة، كما نمتمس تنكع داخؿ الفئات العمرية كذلؾ نظرا لطابع 

، ككذا بعض الفئات العمرية ا تستقطب فئة الشباب بدرجة كبيرةفي المجتمع ككنيالحركة الجمعكية السائد 
األخرل كىذا نتيجة لطبيعة األقدمية كحداثة ىذه الجمعيات، كبحسب المستكل التعميمي نالحظ ىناؾ تنكع 
عمى العينة بالخصكص كالبحث في العمكـ لتنكع في النتائج مما يثرم البحث العممي مف حيث حقيقة 

تكل الكعي بثقافة كتكريس جمعيات المجتمع المدني لمبادئ المكاطنة بمدينة ػ سطيؼ ػ كعميو فإف تكفر مس
جممة الخصائص كالسمات ىذه جعؿ الباحثة تكفؽ إلى حد ما في اختيارىا لمميداف كاألدكات المعتمدة 

 لمبحث المتكخاة.المناسبة كالتي تتجمى مف خالؿ الدراسة اإلمبريقية كصكال إلى النتائج العامة 
يقكدنا لطرح أك تحديد المنيج المناسب  ما إنطالقا مف طبيعة مكضكع الدراسة، كىذاثالثا ػ مني  الدراسة: 

ليذه الدراسة،  فالمنيج الذم يعرؼ بأنو:" عبارة مجمكعة العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية 
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الذم ينير الطريؽ كيساعد الباحث في ضبط أبعاد  تحقيؽ بحثو، كبالتالي فالمنيج ضركرم لمبحث، إذ ىك
 1كمساعي كأسئمة كفركض البحث ."

  .2ك يعرفو مكريس انجرس بأنو: " مجمكعة منظمة مف العمميات تسعى لبمكغ ىدؼ"
الذم يصؼ كيحمؿ كيفسر مختمؼ البيانات  المني  الكصفيكقد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى 

مدركسة، حيث يعرؼ ىذا المنيج الكصفي بأنو:" شكؿ مف أشكاؿ الكصؼ كالمعطيات حكؿ الظاىرة ال
كالتحميؿ كالتفسير العممي، بغية كصؼ الظاىرة كما ككيفا، بكاسطة جمع المعمكمات النظرية كالميدانية 

خضاعيا لمدراسة."   3كتصنيفيا كتحميميا كا 
كالبيانات المتحصؿ عمييا، ك يرجع  كتمت االستعانة بأدكات كأساليب إحصائية تجمع كتنظـ لنا المعمكمات

استخدامنا ليذا المنيج نتيجة مالئمتو لطبيعة المكضكع، كذلؾ مف خالؿ القياـ بكصؼ كتحميؿ، كاقع العمؿ 
الجمعكم كدكره في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي السطايفي، كذلؾ لمكقكؼ عمى 

الجمعكم سكاء في طابعيا االجتماعي، كالثقافي كالعممي، الديني أىـ النشاطات المقدمة في إطار النشاط 
بغية التعرؼ عمى أىـ الركابط كالعالقات التي يتـ مف خالليا تجسيد مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم 

 المحمي السطايفي، كمنو المساىمة في إحداث تنمية عمى المستكل الكطني كالدكلي.
 دراسة ىك المنيج الكصفي الذم تـ تطبيقو كفقا لممراحؿ التالي: كالمنيج المعتمد في ىذه ال

المعمكمات النظرية التي ليا عالقة مباشرة بمكضكع تـ جمع البيانات ك  كفييا ػػ المرحمة األكلا االستط،عية:
 المتنكعةالدراسة الحالية، كالتي نتعقد بأف ليا أىمية كبيرة، مف حيث إثراء الدراسة بالمراجع كالمصادر 

 .كالمختمفة
  حيث تـ فييا: مرحمة الكصؼ ػ المرحمة الثانية: 

  .ياك صياغة تساؤالت الدراسة ػ تحديد إشكالية
 ، نكعيا ككيفية اختيارىا. ػ ضبط عينة الدراسة

 )أداة المالحظة، أداة المقابمة، أداة االستمارة(. ػ عرض األدكات المنيجية المالئمة لمدراسة الحالية
تـ جمع المادة العممية مف الكاقع المعاش كفييا ، )اإلمبريقي( المرحمة الثالثة: مرحمة النزكؿ إلا الميدافػ 

كذلؾ لمتعرؼ عمى دكر الذم تقكـ بو جمعيات المجتمع المدني ك  صنيفيا كتفسيرىا،تحميميا كت بيدؼ

                                                           
ص:  ،2002، 1زركاتي: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعي، دار ىكمة، الجزائر، ط رشيػ  1

119. 
مكريس انجرس: منيجية البحث العممي في العمـك اإلنسانية ػ تدريبات عممية، ترجمة: بكزيد صحراكم ك آخركف، دار  2

 .98، ص: 2004القصبة، الجزائر، 
: سكسػػيكلكجيا التنميػػة البشػػرية فػػي الجزائػػر دراسػػة فػػي سياسػػات التشػػغيؿ، أطركحػػة مقدمػػة لنيػػؿ شػػيادة الػػدكتكراه  3 ميػػدم عػػكاـر
، فػي عمػـ االجتمػػاع، تخصػص: إدارة المػكارد البشػػرية، ع شػراؼ: أ. د، زركاتػي رشػيد، كميػػة العمػـك اإلنسػانية كاالجتماعيػػة، إمػـك

   .72، ص : 2017ػ  2016، 02قسـ عمـ االجتماع، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ 



 انًنهجــــــيت  نهذراست زاءاث ــــاإلج..........................................  خايسم انـــــانفص
 

 
216 

معرفة المجاالت التي تتخذىا تكريسيا لمبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي السطايفي، في ظؿ 
جمعيات المجتمع المدني كفضاءات لتكريس مبادئ المكاطنة، كمعرفة أحدث الكسائؿ كأفضؿ األساليب التي 
تعتمدىا الجمعيات لتكريس مبادئ المكاطنة، كذلؾ في ظؿ المتغيرات التي اشتممت عمييا االستمارة لمعرفة 

د مؤسسات المجتمع المدني التي يمكف أف تساىـ في تنمية الكضع الحقيقي لمعمؿ الجمعكم باعتبارىا أح
 المجتمع.

 : رابعا ػ األدكات المنيجية المعتمدة في الدراسة
تعد أدكات الطريقة األساسية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائؽ، كلذا فإف طبيعة المكضكع ىي التي 

كالحقائؽ مف الميداف كقد اعتمدنا في دراستنا تفرض عمينا انتقاء األداة اك التقنية المناسبة لجمع البيانات 
 عمى األدكات اآلتية:

:  تعتبر المالحظة أداة أساسية في البحث االجتماعي، كذلؾ مف منطمؽ أىميتيا كما الم،حظةأداة أ ػ 
تتضمنو مف عمميات تككف سببا في البحث كالتحرم عف الظاىرة، كتجمع مف خالليا المعمكمات بغية 

 حقائؽ التي تسعى الباحثة إلى معرفتيا.الكصكؿ إلى ال
كتستخدـ المالحظة البسيطة في الدراسات االستطالعية، كىي النظرة كاالنتباه إلى سمكؾ اجتماعي معيف 

  1دكف المشاركة الفعمية فيو، يحاكؿ المالحظ ىنا عدـ التأثير في المكقؼ ك إنما يترؾ السمكؾ عمى طبيعتو.
عطاء لمنتائج مصادقية أكثر فقد اعتمدنا أثناء كنظرا لمحاكلتنا إثراء  الدراسة الحالية مف جكانب مختمفة كا 

زيارتنا الميدانية عمى المالحظة البسيطة كالتي نرل بأنيا األنسب كالمالئمة لكصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة 
ة بالجمعيات مف الناحية المكرفكلكجية، حيث مف خالليا تـ الحصكؿ عمى الكثير مف المعطيات المتعمق

 المعتمدة في الدراسة .
األفراد كالجماعات  تعتبر المقابمة مف األدكات الرئسية في جمع البيانات في دراساتالمقابمة: "أداة ب ػ 

ىي أكثر الكسائؿ شيكعا كفاعمية في الحصكؿ عمى البيانات الضركرية، كعادة ما تبدك المقابمة اإلنسانية، ك 
دم مسألة بسيطة لمغاية، كىي في الكاقع بعيدة عف ىذا أف طريقة المقابمة الشخصية بالنسبة لمشخص العا

الشخصية مسألة فنية ترقى إلى شيء أكثر مف مجرد االقتراب مف عدد مف األفراد كسؤاليـ عف بعض 
األسئمة العريضة. كىي مكاجية شخصية يقكـ بيا الباحث لمعميؿ المراد دراسة اتجاىاتو، حيث يستخدـ 

د ال يستخدميا بؿ يكتفي بمناقشة العميؿ في مكضكع معيف، كيتركو يسترسؿ في الحديث أك حكؿ استمارة كق
 2نقاط ىامة مف المكضكع." 

كقد كظفنا في دراستنا الحالية المقابمة المقننة، كيرجع ذلؾ لعدـ تشعب مكضكع الدراسة كمحدد، كقد تـ 
 إجراء مقابمة مع الفئات اآلتية:

                                                           
ػ نادية عيشكر: تقنيات ككسائؿ البحث السكسيكلكجي ككسائطو، إعداد ك إشراؼ أ. د، نادية سعيد عيشكر: منيجية البحث   1

 .302العممي في العمـك االجتماعية، مرجع سابؽ، ص: 
 . 309ػ  308ػ مرجع نفسو، ص:   2
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  االجتماعيةمدير الثقافة كالشؤكف. 
 مدير التنظيـ ك الشؤكف القانكنية. 
 .مسؤكؿ عف النشاطات الثقافية تابع لمديرية الثقافة كالشؤكف االجتماعية 
 مسؤكؿ مكمؼ بالجمعيات. 
 مديرة النشاط االجتماعي كالتضامف. 
 .مسؤكؿ مكتب التضامف كالحركة الجمعكية 
 تـ طرح عمييـ مجمكعة مف األسئمة. ػ كقد
 االستمارة: أداة ج ػ 

لى المميزات التي تنطكم تعد االستمارة مف األدكات األكثر استخداما في البحكث االجتماعية، ك يرجع ذلؾ إ
أنيا تقنية أك أداة أساسية مكممة لدكر المالحظة كالمقابمة، تستيدؼ جمع "عمى تعرؼ االستمارة عمييا، ك 

تصاؿ الشخصي يث تعتمد عمى قياـ الباحث باال، حالمعمكمات الالزمة المتعمقة بتغطية مكضكع الدراسة
 بالمبحكثيف مف أفراد العينة ثـ اتباع االجراءات الالزمة عند تطبيقيا )التكميـ كالتبكيب كالتحميؿ كالتفسير(.

كما أف نجاح ىذه األداة مرتبط إلى حٌد بعيد بصفات الباحث السيككلكجية كىيئتو الخارجية، كمياراتو      
الفنية كقدراتو الخاصة في استجالب الثقة مف المبحكثيف كدرجة المركنة في التفاعؿ معيـ كمستكل انفتاحو 

ي األخذ كالرٌد مع المبحكثيف ىدؼ المقابمة كصبره كحممو فعمى اآلخريف كسعة اطالعو كتحكمو بالمكضكع 
ك أ... بغرض الحصكؿ عمى المعطيات التي تساعد عمى اكتشاؼ الحقيقة المتعمقة بالبحث بطريقة مباشرة 

  . 1غير مباشرة"
   ( سؤاؿ مكجية لممبحثكيف تنكعت بيف أسئمة مغمقة كأسئمة مفتكحة30كقد تضمنت استمارة ىذه الدراسة )

نجازىا خالؿ فترتيف زمنيتيف، ففي الفترة األكلى كاف الغرض منيا تحكيـ كأسئمة تصنيفية مفتكحة تـ ا
، جامعة بسكرة، جامعة برج 02االستمارة حيث كزعت عمى مجمكعة مف األساتذة مف جامعة سطيؼ 

بكعريريج، جامعة عيف شمس القاىرة، كقد تمت االستفادة مف المالحظات التي تـ تكجيييا كفي ضكئيا 
عديالت المطمكبة، كفي الفترة الثانية تـ تكزيع االستمارة النيائية حيث اشتممت استمارة بحثنا حاكلنا إجراء الت

 كىي:  *محاكر أساسية، يتضمف كؿ محكر مجمكعة مف األسئمة 03عمى 
 :إلى غاية السؤاؿ رقـ (01) :رقـ : يمثؿ البيانات الشخصية، حيث يضـ أسئمة مف السؤاؿػ المحكر االكؿ

(08.) 
يمثؿ بيانات تتعمؽ بالفرضية األكلى كالتي مفادىا : تتخذ جمعيات المجتمع المدني مف  المحكر الثاني:ػ 

المجاؿ االجتماعي كالثقافي العممي كالديني فضاءات لتكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي 
 .(21)رقـ: إلى غاية السؤاؿ  (09: )اؿ رقـحيث يضـ أسئمة مف السؤ  السطايفي.

                                                           
 .314 نادية عيشكر: تقنيات ككسائؿ البحث السكسيكلكجي ككسائطو، مرجع نفسو ص:  1
*
  (03: )أنظر الممحؽ رقـ  
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يمثؿ بيانات تتعمؽ بالفرضية الثانية كالتي مفادىا: تعتمد جمعيات المجتمع المدني أحدث  ػ المحكر الثالث:
 الكسائؿ كتنتيج أفضؿ األساليب لغرض تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي السطايفي

 .(30) :إلى غاية السؤاؿ رقـ (22: )حيث يضـ أسئمة مف السؤاؿ رقـ
 : خامسا ػ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

باستخداـ برنام  الحزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية  أ ػ جداكؿ التكرارات اإلحصائية كالنسب المئكية
spss: 

يعد برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية مف أكسع برامج الحاسب اآللي انتشارا في مجاؿ         
تحميؿ بيانات البحكث االجتماعية كاإلنسانية، كذلؾ نظرا لما يتمتع بو مف مزايا تجعمو المفضؿ دائما لدل 

ماتو، كتكافقو مع تطبيقات جميكر الشباب الباحثيف، كمف أبرز ىذه المزايا سيكلة استخدامو ككضكح تعمي
ميكركسكفت األخرل، بحيث يستطيع الباحثكف الذيف يستخدمكنو نقؿ نتائج تحميالتيـ اإلحصائية بسيكلة 

، أك العركض التقديمية excel، برنامج الجداكؿ wordاالخرل ) الككرد  officeإلى برامج األكفيس 
power point  في البحكث العممية التي تشتمؿ عمى بيانات كغيرىا مف التطبيقات. كيستخدـ البرنامج

 1رقمية كما أنو يشتمؿ عمى معظـ االختبارات كالعمميات اإلحصائية تقريبا.
كذلؾ لكصؼ خصائص أفراد عينة مجتمع البحث كتحديد استجاباتيـ مف خالؿ المحاكر التي تضمنتيا أداة 

 االستمارة عف طرم النسب المئكية.
 الكمي الكيفي كالتفسير لنتائ  الدراسة:ب  ػػ أسمكب التحميؿ 

لقد تـ االعتماد في مكضكع دراستنا عمى األساليب السابقة الذكر، المفسرة لمبيانات الميدانية المتعمقة       
بدكر جمعيات المجتمع المدني في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي السطايفي، نظرا 

: "يعتبر "غريب سيد أحمد"ي البحث العممي يكتسب أىمية عممية، حيث نجد أف الف التحميؿ كالتفسير ف
التحميؿ لغة سيمة كتصنيؼ مككنات الظاىرة إلى عناصرىا الجزئية أما التفسير فيك تحميؿ أك تبرير كيفية 

                                                                                                                                                                                                2كجكد ىذه العناصر عمى ىذا النحك المركب."
                سمكب التحميؿ الكيفي يناسب طبيعة الدراسة، مكضكع البحث ك الذم يقتضي تحميؿأف أ"كما نجد     

 : 3ك تفسير متغيرات البحث ك الربط بينيما، ك يميز 'فكضيؿ دليك' خصائص التحميؿ الكيفي فيما يمي

                                                           
، إعداد ك إشراؼ أ. د، نادية سعيد عيشكر، منيجية  spssمراد بمخيرم: تحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  1

 .400البحث العممي في العمـك االجتماعية، مرجع سابؽ، ص: 
كنزة عيشكر : دكر اإلذاعة المحمية في نشر ثقافة المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة، دراسة ميدانية ببعض ثانكيات  2

  157ػ  156مدينة سطيؼ، المرجع السابؽ ص: 
، ص: 1335فضٌل دلٌو: أسس البحث وتقنٌاته فً العلوم االجتماعٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، قسنطٌنة، الجزائر،  3  

82. 
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ػ يستعمؿ تقنيات جمع البيانات مف النكع الكيفي مثؿ : المالحظة بالمشاركة، ديناميبة الصناعة، االستجكاب 
 في العمؽ...

كضع خطة جمع المعطيات كتحميميا، بؿ إنو  ػ ليس ممزما باتباع منطؽ البحث العادم بتحديد األىداؼ، 
 ما يككف عبارة  عف عممية تفاعمية مستمرة.

ف يككف حياديا كال مكضكعيا، بؿ عادة ما يحاكؿ دراسة الكاقع مف الداخؿ، كمشاركة مكضكع أػ ال يحاكؿ 
 الدراسة بغية فيمو.

مييا مف خالؿ المعمكمات كالبيانات كبناء عمى ما تقدـ سكؼ تقـك الباحثة بتحميؿ كتفسير نتائج المتحصؿ ع
 التي تـ الحصكؿ عمييا مف الدراسة الميدانية لمبحث. 

 سادسا  ػػ مصادر جمع البيانات: 
لكؿ بحث اجتماعي تراث نظرم كفكرم يستند إليو الباحث لكي يحقؽ غايات بحثو، ك التي تـ مف خالليا 

سة إلى جانب المعمكمات التي قدميا المسؤكليف الحصكؿ عمى معمكمات نظرية ك كاقعية عف الظاىرة المدرك 
الييئات المشرفة عمى الحركة الجمعكية في مدينة سطيؼ، ككذا عينة مف أفراد مجتمع الدراسة خالؿ فترة 

 إنجاز البحث كذلؾ باستخداـ األدكات األساسية التالية: المالحظة، المقابمة، االستمارة .
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 الفصؿ: خ،صة
                        تعتبر اإلجراءات المنيجية لمبحث العممي مطمبا ضركريا كميـ لتحقيؽ األىداؼ المراد البحث عنيا 
في الدراسة، كذلؾ مف خالؿ تكفر جممة مف األدكات المعتمدة التي تمكف الباحث مف الحصكؿ عمى 

سة الحالية عمى بعض األدكات المتعارؼ البيانات كالمعمكمات المطمكبة مف الميداف، حيث اشتممت الدرا
 .كع الدراسة الراىنةمكضفعمية في معالجة  عمييا في مجاؿ البحكث االجتماعية، كالتي كاف ليا أىمية
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 تمييد :

ىمية كقيمة البحكث العممية بعد النزكؿ الى الميداف الدراسة بغية الكصػكؿ إلػى النتػائج العامػة أتبرز    
باسػػػتخداـ األدكات مػػػف خػػػالؿ جمػػػع المعمكمػػػات كالبيانػػػات ذات الصػػػمة بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة كذلػػػؾ 

المنيجية ككسيمة ربط بيف الجانب النظرم كالجانب الميداني، كصكال إلى المعالجة اإلحصائية لمبيانػات 
 كنتائج الدراسة، التي تجيب عمى تسػاؤالت الدراسػة كفرضػياتيا، كفػي ىػذا الفصػؿ سػنتناكؿ بالدراسػة مػا

 يمي:

 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة المالحظة ػ 
 يؿ كتفسير بيانات أداة المقابمةػعرض كتحم 
 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة االستمارة ػ 
  مناقشػػة كتفسػػير النتػػائج الجزئيػػة فػػي ضػػكء تسػػاؤالت الدراسػػة كتراثيػػا النظػػرم كالدراسػػات السػػابقة

 النظرية لمدراسة. المقارباتك 
 ػ النتائج العامة 
 ؿ.خالصة الفص 
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 :بيانات أداة الم،حظةيؿ كتفسير ػ عرض كتحم 01
: يكضح الم،حظة الخاصة بالزيارة الميدانية لمجمعيات المعنية بالدراسة ػ بمدينة (16الجدكؿ رقـ )

 سطيؼ ػ 
نكع  اسـ الجمعية الرقـ

 الم،حظة
 المكقؼ الم،حظ ) المسجؿ( التاريخ

جمعية العمماء  01
المسمميف 
 الجزائرييف

المالحظة 
 البسيطة

منذ 
نياية 
2015 

إلى غاية 
مام   13

2018 

 يتككف المقر مف:
قاعة استقباؿ مجيزة )مكتب + جياز  -

 كمبيكتر( 
 قاعة اجتماعات -
 مكتبة صغيرة  -

جمعية الكشافة  02
 االسالمية 

 يتككف المقر مف:  -
 مكتب المحافظ الكالئي. -
 مكتب خاص قسـ األحداث  -
 قاعة اجتماعات  -
 قاعة كبيرة لمنشاطات  -
لألقساـ الفنية) مف ثالث قاعات مخصصة  -

المستكل اإلبتدائي إلى مستكل ما بعد 
 التدرج(

 مصمى  -
 مخزف لألرشيؼ -

جمعية اإلرشاد  03
 كاإلصالح 

 :يتككف المقر مف
قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب + جياز  -

 كمبيكتر(
 قاعة اجتماعات  -
 قاعة مخصصة لألطفاؿ  -

الجمعية الخيرية  04
 كافؿ اليتيـ 

 يتككف المقر مف :
 قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب + جياز كمبيكتر( -
 قاعة اجتماعات  -

 
 يتككف المقر مف :جمعية الحركة  05
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 قاعة استقباؿ مجيزة )مكتب(  - النسائية 
 قاعة مخصصة لمتدريس )اإلعالـ اآللي( -
 قاعة مخصصة )الحالقة+ خياطة( -
 مطبخ :مخصص لتعميـ )الطبخ كالحمكيات(.  -

 المقر مف:يتككف  جمعية الجكد 06
 قاعة استقباؿ  -
 قاعة مخصصة لالطفاؿ -

 : يتككف المقر مف جمعية اليسر  07
قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب + جياز   -

 كمبيكتر(
 قاعة اجتماعات  -

 يتككف المقر مف : جمعية األجكاد  08
 قاعة استقباؿ مجيزة )مكتب ( -
 قاعة اجتماعات  -

جمعية اإلخاء  09
 العممية الثقافية

 المقر مف: يتككف
 قاعة استقباؿ )مكتب(. -
 قاعة اجتماعات. -
 قاعة مخصصة لمتدريس  -

مركز الشياب  10
لمبحكث ك 
 الدراسات 

 يتككف المقر مف :
 صالكف استقباؿ  -
 قاعة اجتماعات  -
 عنكاف( 4000مكتبة كبيرة )أكثر مف  -

 التجييزات:
  مقعد. 230قاعة محاضرات بسعة 
  تكييؼ مركزم كصكت رقمي 

جمعية منتدل  11
 الزىراء 

 يتككف المقر مف:
 قاعة استقباؿ مجيزة )مكتب(   -
 قاعة لمتدريس )أطفاؿ( -

الجمعية الكطنية  12
 لمعمؿ التطكعي

 يتككف المقر مف : 
قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب + جياز  -
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 كمبيكتر.
 قاعة اجتماعات  -

جمعية عشاؽ  13
 الخشبة لمعركض

يحتؿ مقر الجمعية مساحة كاسعة تتككف مف  
 قاعات متعددة النشاطات 

 يتككف المقر مف : جمعية اإلنصاؼ 14
قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب + جياز  -

 كمبيكتر.
 قاعة اجتماعات

جمعية الصمح   15
 خير

 يتككف المقر مف :
 قاعة استقباؿ مجيزة)مكتبيف(. -
 قاعة اجتماعات  -

جمعية أصدقاء  16
 المريض 

 يتككف المقر مف : 
 قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب( -

 قاعة اجتماعات
جمعية اإلشعاع   17

 الثقافي 
 ال يكجد مقر لمجمعية. 

جمعية الكعي  18
كالتنمية 

 االجتماعية

 يتككف المقر مف:
قاعة استقباؿ مجيزة )مكتب + جياز  -

 كمبيكتر(.
 مكتب خاص برئيس الجمعية  -
 قاعة مخصصة لألطفاؿ  -
 قاعة مخصصة لمنشاطات. -

ىدل لترقية  جمعية 19
  الطفكلة

 يتككف المقر مف :
 قاعة مجيزة كمخصصة لألطفاؿ  -

جمعية الكئاـ  20
 الخيرية 

 يتككف المقر مف :
 قاعة استقباؿ مجيزة)مكتب( -
 قاعة اجتماعات -

المعتمدة الحالية بمدينة سطيؼ مف مجمؿ المالحظات التي تـ رصدىا بمقرات الجمعيات  -
 اتضح لنا ما يمي:
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 *مف حيث المساحة الجغرافية التي تحتميا مقرات الجمعية:
إف الغالب عمى مقرات الجمعيات أنيا مستأجرة كليس ممؾ خاص، حيث أف أغمبيا تحتؿ حيز ضيؽ -

الممكلة لمجمعيات غير كما ىك مكضح في الجدكؿ أعاله، ما يعني كيفسر لنا أف الميزانية كالمالية 
(، المعنكف 34كافية لكراء مقرات أكسع لتغطية نشاطات كأىداؼ الجمعيات، كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ )

            بػ: الميزانية المالية كافية لتحقيؽ كتغطية أىداؼ الجمعية حيث سجمت أكبر نسبة قدرت 
دات عينة البحث التي عبرت عف رأييا مفر استجابات ( مف مجمكع 129( ما يعادليا )95,6 %بػ: )

بأف الميزانية غير كافية، ناىيؾ عف النشاطات كالبرامج المقدمة كالتي تتطمب دعما ماديا كبير أك 
( المعنكف بػ: مصادر تمكيؿ 32متكسط كىذا حسب نكع النشاط الممارس كىذا ما يبينو الجدكؿ رقـ )

مفردات عينة استجابات ( مف مجمكع 20ليا )( ما يعاد11,70%الجمعيات حيث قدرت نسبتو بػ )
البحث، كىك مؤثر قد يؤثر سمبا عمى نشاطات الجمعيات مف حيث أف المقرات ال تسمح بإجراء 
تدريبات تككينية كما ىك مخطط لو أم استقباؿ أفراد المجتمع المحمي الكافديف لمتدريب، يتكقؼ كحجـ 

تجييزات لتحقيؽ كما ىك مرغكب بو، ما يؤدم إلى قمة قاعات النشاطات باإلضافة إلى قمة الكسائؿ كال
 كنقص ممارستيا ألدكارىا بالشكؿ المطمكب.

 *مف حيث الطاقـ اإلدارم لمجمعية )االستقباؿ كالمعاممة(:
يمكف القكؿ أف بعض مقرات الجمعيات تككف في استقباؿ دائـ بمعنى تبادؿ االدكار في العمؿ بيف  -

ؾ إلى أف غالبية عينة أفراد المجتمع يمارسكف كظيفة حككمية كىذا ما الرؤساء كاألعضاء، كيرجع ذل
( المعنكف بػ: تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير النشاط/المينة حيث سجمت 21بينو الجدكؿ رقـ )

مفردات عينة البحث أنيا  استجابات ( مف مجمكع65( ما يعادليا )48,1 %أكبر نسبة قدرت بػ: )
تمارس كظيفة حككمية، أما مف ناحية المعاممة كاف المتعامؿ جيد سكاء مف طرؼ الرؤساء أك 
عجابيـ لتطرؽ لمثؿ ىذه  األعضاء لبعض الجمعيات، حيث كاف اىتماميـ بالمكضكع كاضح كا 

مع المستفيديف  المكاضيع االجتماعية المعالجة لقضايا المجتمع مف جكانب متعددة ككذا تعامميـ
المقبميف لمجمعيات كاف مستكل أخالقي راقي، في حيف بعض الجمعيات أظير عكس ذلؾ عدـ 
االىتماـ بالبحث كأيضا في طريقة حديثيـ عف المكضكع كيرجع ذلؾ إلى عدـ فيـ المكضكع كأيضا 

راد عينة البحث إلى ربما انعداـ المستكل التعميمي ليـ كىذا ما كضحو الجدكؿ كالمعنكف بػ: تكزيع أف
( ما 25,9 %حسب متغير المستكل التعميمي حيث سجؿ االحتماؿ الثاني )ثانكم( نسبة قدرت بػ: )

مفردات عينة البحث، كىذا ما يكحي كيؤدم إلى انعداـ التخطيط  استجابات ( مف مجمكع35يعادليا )
ة حديثيـ مع بعض الجيد كطريقة حديثيـ كالمسير لعمؿ الجمعية، باإلضافة إلى تعامميـ كطريق

 كعدـ االىتماـ بيـ كما ينبغي. بالالمباالةالكافديف لمجمعيات، كالتي تكحي 
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 *مف حيث النشاطات المقدمة:
  حقيقة ىناؾ جيد مبذكؿ ال بأس بو مف حيث ممارسة العمؿ الجمعكم في مختمؼ مجاالتو )الثقافي-

ي تـ حضكر بعض نشاطاتيا، كالتي نذكر الديني، االجتماعي، اإلنساني... إلخ(، لبعض الجمعيات الت
منيا )جمعية الجكد، جمعية اإلنصاؼ، جمعية اإلرشاد كاإلصالح جمعية مركز الشباب لمبحكث 
كالدراسات، الجمعية الخيرية كافؿ اليتيـ الكطنية... إلخ( باإلضافة إلى نشاطات الجمعيات األخرل 

يا مف خالؿ البرامج السنكية كالمنشكرات المعبرة المعتمدة بالدراسة الحالية كالتي تـ مالحظة نشاطات
عف ممارستيا لمعمؿ الجمعكم، ما يعني كيفسر لنا أف أغمبية أفراد عينة البحث مف مستكل جامعي 

مفردات عينة البحث كىذا ما بينو  استجابات ( مف مجمكع93( ما يعادليا )68,9 %بنسبة قدرت بػ: )
أفراد عينة البحث حسب متغير المستكل التعميمي كالذم سبؽ ( المعنكف بػ: تكزيع 20الجدكؿ رقـ )

 ذكره.
كلكف عمى الرغـ مف قياـ الجمعيات بنشاطات متعددة كإحياء الحفالت كاألعياد الدينية كالكطنية 
كالعالمية بالتنسيؽ مع السمطات المعنية كاالىتماـ بالتظاىرات في مختمؼ المجاالت كباإلضافة إلى ما 

( المعنكف بػ: الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعية، حيث سجمت 35ـ )بينو الجدكؿ رق
مفردات عينة البحث يركف عدـ استجابات ( مف مجمكع 86( مقابؿ )63,7 %أكبر نسبة قدرت بػ: )

الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعية كلعؿ السبب في ذلؾ ىك ارتفاع عدد الجمعيات 
يجب النظر إلى كاقع العمؿ الجمعكم الممارس في المجتمع الجزائرم المحمي  محميا ككطنيا، كلكف

السطايفي بمنظار دقيؽ كأكثر عمؽ ال يجب النظر دائما إلى الكـ بؿ النكه فيك إذف في حاجة إعادة 
( ما يعادليا 36,3 %تخطيط كتدقيؽ في منيجية عممو كىذا ما يتفؽ مع أقؿ نسبة سجمت كالمقدرة بػ: )

مفردات عينة البحث الذيف يركف الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية استجابات  ف مجمكع ( م49)
 عمؿ الجمعية كذلؾ لعدة اعتبارات تـ ذكرىا مف نفس الجدكؿ السبؽ ذكره.
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 ػ عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة المقابمة: 02
المؤطريف كالمسؤكليف عف ( يكضح المقاب،ت المعتمدة بالدراسة الحالية مع 17جدكؿ رقـ: ) 

 جمعيات المجتمع المدني في المجتمع المحمي السطايفي.
 المؤطريف المسؤكليف عف الجمعيات بمدينة سطيؼ التاريخ  نكع المقابمة 
أفريؿ  10مف:  المقابمة المقننة

 15إلى غاية: 
 2018أفريؿ 

 مدير الثقافة كالشؤكف االجتماعية؛  -
 القانكنية؛مدير التنظيـ كالشؤكف  -
مسؤكؿ عف النشاطات الثقافية تابع لمديرية الثقافة  -

 كالشؤكف االجتماعية.
 مسؤكؿ مكمؼ بالجمعيات؛ -
 مديرة النشاط االجتماعي كالتضامف؛ -
 .مسؤكؿ مكتب التضامف كالحركة الجمعكية -

 :تالمقاب،بيانات 
كالمسؤكليف عف جمعيات المجتمع المدني في المقابالت المعتمدة في الدراسة الحالية مع المؤطريف  بيانات

 المجتمع المحمي السطايفي:
كيؼ يمكف أف تؤسس الجمعية كفؽ اإلطار التنظيمي المعمكؿ بو عمى المستكل المحمي بمدينة  /1س

 سطيؼ؟
يتضح مف مجمؿ اإلجابات المتحصؿ عمييا أف الجمعيات تؤسس إذا استكفت الشركط القانكنية المعمكؿ  -

 حيث تنص عمى أف: *15/06/2012( مف قانكف الجمعيات المؤرخ في: 4عمى المادة ) بيا بناءن 
دارتيا كتسييرىا أف يككنكا: -  يجب عمى األشخاص الطبيعييف الذيف بإمكانيـ تأسيس جمعية كا 

  فما فكؽ. 18بالغيف سف 
 .مف جنسية جزائرية 
 .متمتعيف بحقكقيـ المدنية كالسياسية 
  بجناية/أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعية، كلـ يرد اعتبارىـ غير محككـ عمييـ

 بالنسبة لألعضاء المسيريف.
 كيؼ تفسر )يف(  معنى كدالالت العمؿ الجمعكم؟./ 2س
( مف قانكف 2يتضح مف إجابات بعض المبحكثيف أف معنى كدالالت العمؿ الجمعكم حسب المادة )-

مى: تعتبر الجمعية في مفيـك ىذا القانكف تجمع تنص ع  12/06/2012الجمعيات المؤرخ في: 
أشخاص طبيعييف ك/أك معنكييف عمى أساس تعاقدم لمدة محددة أك غير محددة كيشترؾ ىؤالء 

                                                           
*
 .02(، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 08أنظر الممحؽ رقـ: )  
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األشخاص في تسخير معارفيـ ككسائميـ تطكعا كلغرض غير مربح مف أجؿ ترقية األنشطة 
ديني كالتربكم كالثقافي كالرياضي كالبيئي كتشجيعيا، السيما في المجاؿ الميني كاالجتماعي كالعممي كال

كالخير كاإلنساني، يجب أف يحدد مكضكع الجمعية بدقة كيجب أف تعبر تسميتيا عف العالقة بيذا 
المكضكع، غير أنو يجب أف يندرج مكضكع نشاطاتيا كأىدافيا ضمف الصالح العاـ، كأف ال يككف 

 آلداب العامة كأحكاـ القكانيف كالتنظيمات كالمعمكؿ بيا.مخالفا لمثكابت كالقيـ الكطنية كالنظاـ العاـ كا
في حيف يتضح مف اإلجابات األخرل أف تفسير معنى كدالالت العمؿ الجمعكم يتكقؼ عمى القائميف 
كالساىريف عمى إنشاء الجمعيات مف كفاءات عممية كميارات ليا القدرة عمى تقديـ أفضؿ كأحسف 

 المحمي كمف ثـ تكسيع دائرة المشاركة.البرامج الستقطاب أفراد المجتمع 
 كـ ىك عدد الجمعيات عمى المستكل المحمي بمدينة سطيؼ؟ /3س
تبيف مف خالؿ مجمؿ اإلجابات المقدمة أف عدد الجمعيات المعتمدة عمى المستكل المحمي بمدينة -

 جمعية. 283سطيؼ قدر بػ: 
نة سطيؼ؟ كما ىك الطابع الغالب ما ىك عدد الجمعيات الناشطة عمى المستكل المحمي بمدي /4س

 عمييا؟
كلكف  283مف مجمؿ اإلجابات أف الجمعيات الناشطة عمى مستكل المجتمع المحمي السطايفي ىك -

بدرجات مختمفة مف حيث النشاط، كالطابع الغالب عمييا ىك الطابع الرياضي الثقافي، االجتماعي 
 كالخيرم.

اط مستمر كفي عالقة مباشرة مع المحيط المتكاجدة ىؿ تعتقد )يف( أف ىذه الجمعيات في نش /5س
 فيو؟ 

تصرح مجمؿ اإلجابات عمى أف كؿ الجمعيات ناشطة كغير قابمة لمقياس، كؿ جمعية نشاطيا حسب -
مستكل المادم، كأف ىناؾ بعض الجمعيات تنشط مف أجؿ حسابيا الشخصي كمف أجؿ اإلعانة المالية 

 فقط.
 ىؿ تساىمكف في ظؿ اإلطار التشريعي المعمكؿ بو في تمكيؿ كدعـ مالي ليذه الجمعيات؟ /6س
مجمؿ اإلجابات أكدت أف ىناؾ مساىمة في تمكيؿ كدعـ الجمعيات كبدرجة كبيرة، حيث أف المشرع -

( مف الجباية المحمية تمنح لفائدة الجمعيات المحمية ذات الطابع الرياضي ككذا 3%خصص نسبة )
 في.الثقا
مف خالؿ المكتب الخاص بالجمعيات ما ىي أىـ النشاطات التي تقكـ بيا الجمعيات عمى  /7س

 مستكل التنسيؽ معكـ؟
حسب مجمؿ اإلجابات أف التنسيؽ يتـ مف خالؿ البرامج السنكية تتـ بالتنسيؽ مع مصالح البمدية -

تماعية خيرية كرياضية، أم بحيث تمكؿ كتمنح ىذه األخيرة إعانات مالية مقابؿ أنشطة ثقافية كاج
 حسب كؿ قطاع، كمف أىـ النشاطات التي تقـك الجمعيات نذكر منيا:
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* مساعدة مختمؼ الفئات اليشة مف المجتمع )ذكم االحتياجات الخاصة، المعكزيف المصابيف 
بأمراض مزمنة، الطفكلة المسعفة، العجزة، الطفكلة... إلخ(، كمف خالؿ تقديـ المساعدة في مختمؼ 

 لمناسبات الكطنية كالدينية.ا
* العمؿ التحسيسي كالتكعكم لدل مختمؼ فئات المجتمع السيما تنظيـ األياـ الدراسية كالتككينية لمحد 

 مف مختمؼ الظكاىر االجتماعية )المخدرات، مرض التكحد، العنؼ ضد األطفاؿ كالمرأة... إلخ(.
لذم يمكف أف يككف أكثر نشاطا لمحركة حسب اعتقادؾ كتجربتؾ في الميداف: ما ىك المجاؿ ا /8س

 الجمعكية؟
مجمؿ اإلجابات ترل أف المجاؿ الذم يككف أكثر نشاطا ىك المجاؿ الرياضي يميو الثقافي -

 كاالجتماعي كاإلنساني.
 ما ىي أىـ فئات المجتمع المنتسبة ليذه الجمعيات؟ /9س
 تؤكد كؿ اإلجابات عمى الفئات اآلتية:-

 .متقاعديف 
 .مكظفيف 
 .)جامعييف )الطالب 
 .البطاليف 
  (.-المسرح–الشباب )األغمبية في المجاؿ الثقافي 
 .)األطفاؿ )تعمـ الرياضة كممارستيا 
كيؼ تفسر )يف( العالقة بينكـ كمصمحة كبيف الجمعيات الناشطة في المجتمع المحمي  /10س

 السطايفي؟ 
                عمى أنيا عالقة إدارية حسب اإلجابات تفسر العالقة بيف المصمحة كالجمعيات الناشطة -

بحتة، تتضمنيا عمؿ تنسيقي كتشاكرم قصد تنظيـ كتثميف مختمؼ النشاطات التضامنية التي تستيدفيا 
الكالية كبمدياتيا، فمف خالليا يتـ ضبط كخمؽ ضكابط كأسس في ظؿ القكانيف المعمكؿ بيا، كأيضا 

الطرفيف عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة بيدؼ تحقيؽ  عالقة تكاممية عف طريؽ عقكد برامج يسيـ كال
 المصمحة العامة.

حسب اعتقادؾ ىؿ الحركة الجمعكية الناشطة عمى المستكل المحمي ليا تأثير كمكانة في  /11س 
 المجتمع المحمي السطايفي؟

كف كؿ اإلجابات تؤكد بأف الحركة الجمعكية الناشطة ليا تأثير كمكانة في المجتمع السطايفي كل-
 متكقؼ ذلؾ حسب الفعؿ الجمعكم كما كنكعا.

ىؿ تعتقد )يف( أف الحركة الجمعكية تساىـ في نشر مبادئ المكاطنة في المجتمع المحمي  /12س
 السطايفي؟ 
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يتبيف مف خالؿ اإلجابات أنو مف خالؿ التجارب السابقة نجد أف ىذه الجمعيات تساىـ بشكؿ فعاؿ -
 في نشر ثقافة المكاطنة مف خالؿ:

* األىداؼ التي أنشئت مف أجميا ىذه الجمعيات كالتي تيدؼ أساسا إلى تعريؼ النشئ عمى تنمية 
 ركح المكاطنة مف خالؿ )التربية الدينية كالثقافية كالتضامنية... إلخ( لدل األطفاؿ.

ؿ * العمؿ التحسيسي كالتكعكم لفئة الشباب كالحفاظ عمى نظافة المحيط كالبيئة كما شابو ذلؾ كـ خال
 جمعيات الحي في المناسبات الكطنية كالعالمية.

ىؿ تكاجيكف مشاكؿ مف قبؿ الجمعيات المتكاجدة عمى المستكل المحمي بمدسنة سطيؼ؟ كما  /13س
 مصدر ىذه المشاكؿ؟

 ىناؾ مف أكد كجكد مشاكؿ مف قبؿ بعض الجمعيات منيا:-
 تعدل سنة في التحقيقات مما أف التحقيقات اإلدارية الخاصة بالجمعيات تأخذ مدة طكيمة قد ت

 يؤدم ببعض الجمعيات بتكجيو التيمة ليا بالتقصير.
  عدـ تقييد المشرع )الجمعيات( بالمستكل العممي كالثقافي المطمكب لتككيف الجمعية مما يترؾ

 المجاؿ لمف ىب كدب إلنشاء كاالنتساب إلى الجمعيات.
 ع األشخاص.ناىيؾ عف المشاكؿ اإلدارية األخرل كصعكبة التعامؿ م 

ف كجدت في ىذه الحالة نحاكؿ إيجاد حمكؿ ليا  في حيف نجد ىناؾ مف يصرح بعدـ كجكد مشاكؿ كا 
ف حدث العكس فالقانكف يحكـ بيننا كحؿ نيائي بمعنى رفع دعكل  باالحتراـ المتبادؿ بيننا كطرفيف، كا 

 قضائية ضد الجمعية مثؿ جمع األمكاؿ مف المحسنيف )المتطكعيف(.
 قيـ )يف( الحركة الجمعكية الناشطة عمى المستكل المحمي بمدنية سطيؼ؟ كيؼ ت /14س
مف خالؿ اإلجابات التي تـ رصدىا ىناؾ مف يرل أنيا متكسطة إف لـ نقؿ ضعيفة مف حيث -

النشاطات، التنظيـ كالتسيير، كمف جية أخرل ىنا مف يرل أف تقييـ ىذه الجمعيات كنشاطيا عمى 
ذات طابع اجتماعي إنساني أك ثقافي أك رياضي... إلخ، فيذه حسب اختصاصيا سكاء كانت 

التي تأسس ألجميا كنظرا ألف معظـ ىذه الجمعيات   الجمعيات تعمؿ جاىدة عمى تحقيؽ األىداؼ
تفتقر إلى مقرات كنقص في المكارد المالية ليا، فإنيا تؤثر سمبا عمى نشاط ىذه الجمعيات كفي العمـك 

يجابي لمنيكض كتثميف عمؿ المكاطنة لدل مختمؼ كمف خالؿ تقييمنا ليا يك كف ليا أثر مممكس كا 
 فئات المجتمع سكاء عمى المستكل المحمي أك الكالئي أك الكطني.

مف خالؿ العرض المقدـ حكؿ مجمؿ اإلجابات مف قبؿ المسؤكليف كالمؤطريف لجمعيات المجتمع  -
 ككداللة ككمفيـك ينطكم عمى شقيف:المدني ما يعني كيفسر لنا أف العمؿ الجمعكم كمعنى 

 :يتضمف النصكص التنظيمية كالقكانيف الجزائرية حكؿ مفيكـ الجمعية كيفية تأسيس  الشؽ القانكني
الجمعية كفؽ الشركط المعمكؿ بيا، باإلضافة إلى الدعـ المالي الممكؿ لمجمعيات في ظؿ اإلطار 

( حيث أكدت أف 6ت حكؿ السؤاؿ رقـ )التشريعي المعمكؿ بو، كىذا ما يتضح مف مجمؿ اإلجابا
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( لصالح كفائدة الجمعيات المحمية السيما الرياضية منيا (3%المشرع خصص نسبة قدرت بػ )
كالثقافية كىك عكس ما نجده في البيانات المتحصؿ عمييا عف طريؽ أداة االستمارة، حيث يكضح 

( 90( ما يعادليا )52,63 %) (: مصادر تمكيؿ الجمعيات قدرت بأكبر نسبة بػ:32الجدكؿ رقـ )
مفدرات عينة البحث ىي تمكيؿ شخصي، بينما التمكيؿ الحككمي يكاد ينعدـ استجابات مف مجمكع 

مفردات عينة استجابات ( ما يعادليا مف مجمكع 11,70 %حيث سجمت أقؿ نسبة قدرت بػ: )
أىداؼ الجمعية، حيث  ( يكضح الميزانية كافية كغير كافية لتحقيؽ34الدراسة ككذا الجدكؿ رقـ )

مفردات عينة البحث  استجابات  ( مف مجمكع129( ما يعادليا )6; 95 %قدرت أكبر نسبة بػ: )
بأف الميزانية كافية ما يعني كيفسر لنا ىذا التناقض كعدـ الشفافية كعدـ المصداقية في البيانات 

ألف الخطة االستراتيجية المتحصؿ عمييا بيذه الطريقة لف تصؿ إلى المستكل المطمكب تحقيقو، 
 المعمكؿ بيا تتخمميا عراقيؿ عديدة كىذا ما يجعؿ المسافة بعيدة لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة.

 :تأطره )رؤساء كأعضاء الجمعيات باإلضافة إلى أفراد المجتمع المحمي في إطار  الشؽ المعنكم
التعاكف كالتضامف االجتماعي العمؿ االجتماعي التطكعي الغير مربح كالمكرس لمبادئ المكاطنة ك 

باإلضافة إلى تفعيؿ كؿ المجاالت الثقافية االجتماعية اإلنسانية الرياضية، خمؽ فضاء حيكم مف 
 خاللو يتـ تكعية األفراد كتطكير الذات كغرس ركح االنتماء كالكالء لمكطف.

جزائر عمكما كفي العمكـ يمكف القكؿ بأف نجاح كتطكر كازدىار العمؿ الجمعكم أكثر في ال -
كالمجتمع المحمي السطايفي خصكصا ليس بالكـ، بؿ يتطمب تظافر جيكد الشقيف معا لتأدية الرسالة 

 الجمعكية اليادفة عمى أكمؿ كجو.
 عرض كتحميؿ كتفسير بيانات أداة اإلستمارة: – 03

 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس: (:18الجدكؿ رقـ )
 االحتماالت التكرارات النسب المئكية

 ذكر 81  %60
 أنثى 54  %40
 المجمكع 135 %100

 

 

 ذكر
60% 

 انثى
40% 

 النسب المئوية
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يتضح مف خالؿ مالحظة بيانات الجدكؿ أعاله، أٌف الذككر يمثمكف النسبة األكبر المقدرة بػ:     
مفردات عينة البحث، في حيف جاءت نسبة اإلناث  استجابات ( مف مجمكع81( ما يعادليا )%60,0)

مفردات عينة البحث، كلعؿ تحميؿ ارتفاع نسبة استجابات ( مف مجمكع 54( ما يعادليا )40,0%بػ: )
 الذككر راجع إلى سببيف رئيسيف ىما:

  أف ممارسة العمؿ الجمعكم بتعدد مجاالت نشاطاتو االجتماعية الثقافية/العممية السبب األكؿ:-
ف بينيا: تكفر الجيد، الطاقة الدينية، االقتصادية... يتطمب ضركرة تكفر جممة مف الشركط م

اإلنسانية، الكقت، اإلرادة، كالرغبة في التطكع االجتماعي الخيرم، الجرأة، االستقاللية، كالمشاركة 
كاالندماج في المجتمع أكثر لتمبية متطمباتو المتنكعة، كىذا ما نجده متاح أكثر لدل )الذككر( مف 

مفتكحا لمذككر فيما يككف محدكدا كمحصكرا في نطاؽ  الٌناحية السكسيكثقافية حيث ىامش الحرية يككف
محدد جدا مف قبؿ منظكمة القيـ لممجتمع العربي كالجزائرم بالنسبة لإلناث، بمعنى مشاركة العنصر 
الذككرم في الميداف الجمعكم أكثر، كلعؿ الدليؿ الذم يترجـ ىذا الكالـ قائمة الجمعيات الصادرة عف 

 .*عامة مكتب الجمعياتمديرية التنظيـ كالشؤكف ال
، منصب نحك العمؿ في المجاؿ  السبب الثاني:- أف اىتماـ معظـ النساء بالعمؿ الجمعكم في العمـك

التعميمي المخصص لألطفاؿ )رياض األطفاؿ(، كالمجاؿ الثقافي كتكعية النساء الماكثات بالبيكت 
طبخ... إلخ( كامتداد طبيعي كالمرأة الريفية خصكصا بمختمؼ النشاطات )كالحالقة، الخياطة، ال

لألدكار المخصصة ليف ضمف نسؽ تكزيع األدكار بيف الجنسيف، ىذا بالضبط ما يتكافؽ مع ما ذىب 
، العائمة في كتابو "التحكالت في المجتمع الجزائرم عػػػػػدم اليػػػػكارمإليو السكسيكلكجي الجزائرم 

تطرؽ إلى أسس تقسيـ األدكار بيف الجنسيف، ككذلؾ "، حينما كالرباط االجتماعية في الجزائر المعاصرة
ىذا ما يمكف  1تكزيع الفضاء العمكمي بينيما كعالقة ذلؾ بمنظكمة النسؽ القيمي لممجتمع الجزائرم

يشير  تبريره عمى صعيد الفكر السكسيكلكجي حينما يتـ ربط ىذا النسؽ بالتربية كالتنشئة االجتماعية، إذ 
إلى التربية بكصفيا عممية تتـ بيف طرفيف ىما  كتابو "التربية كعمـ االجتماع"،، في ػػػايـإيمػػػػػػيؿ دكركػػػػػػػ

صغار(، عبر نقؿ الخصائص المشتركة، حيث تأخذ )ىذه العممية الشباب )ال جيؿ الكبار كجيؿ
نيما الممارسة( باتجاه كاحد في عممية التأثير مف الكبار إلى الصغار، كال يمكف تصكر تفاعؿ كتبادؿ بي

كعمة ىذا النحك كنظرا لتعدد الخصائص كالمعاني فإف التربية تتعدد أيضا باختالؼ األكساط 

                                                           
*
  (.05أنظر الممحؽ رقـ: )  

1 Lahouari addi : les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans 
l’Algérie contemporaine, édition la découverte, paris XIIIe, 1999, p : 105.  
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ىذا ما تـ تسجيمو بالزيارة الميدانية، أيف تـ تطبيؽ أداة المالحظة مما يقمؿ مشاركة ، 1االجتماعية
ا قكرنت العنصر النسكم أكثر في الجمعيات ذات الطابع متعدد الخدمات في حيف نجد العكس إذ

 بمشاركة العنصر الذككرم.

 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير السف: (:19الجدكؿ رقـ )

 الفئات العمرية التكرار النسب المئكية
%23,0 31 35-40 
% 17,8 24 20-25 
%14,1 19 30-35 
%11,9 16 25-30 
%10,4 14 40-45 
 %8,1 11 45-50 
%7,4 10 50-55 
 كثرأفما  55 10 %7,4
 المجمكع 135 %100

 

 

 
                                                           

1 Emile Durkheim (2006): Education et Sociologie, librairie Félix Alcan, (1922), 9e Edition 
« quadrige », Paris, 2006, p : 47 

18% 

12% 

14% 
23% 

10% 

8% 

8% 
7% 

 النسب المئوية

 50فما أكثر من  50-55 45-50 40-45 35-40 30-35 25-30 20-25



  الميدانية لمبياناتكمية ككيفية -المعالجة  السكسيك  .. .........................الفصؿ السادس
 

 

235 

يالحظ مف خالؿ بيانات الجدكؿ أعاله، أٌف الفئات العمرية لمفردات عينة البحث يتكزعكف       
 كاآلتي:

 :استجابات  ( مف مجمكع31( ما يعادليا )23,0 %( بنسبة )40-35) الفئة العمرية األكلا 
 مفردات عينة البحث.

 :استجابات  ( مف مجمكع24( ما يعادليا )17,8 %( بنسبة )25-20) الفئة العمرية الثانية 
 مفردات عينة البحث.

 :مفردات  استجابات ( مف مجمكع24( ما يعادليا )11,9 %( بنسبة )30-25) الفئرة العمرية الثالثة
 عينة البحث.

 :عينة  مفردات استجابات ( مف مجمكع14( ما يعادليا )10,4 %( بنسبة )45-40) الفئة الخامسة
 البحث.

 :( مف مجمكع 10( ما يعادليا )7,4 %فما أكثر( بنسبة ) 55( بنسبة ) 50-45) الفئة السادسة
 مفردات عينة البحث.استجابات 

  حيث يمكف التنكيو بأف الفئة العمرية األكلى تبدك األكثر تفيما كاستيعابا لمفيـك كأىمية العمؿ
كبيرة الرتباطو بمكضكع الدراسة مف حيث أف نضج الجمعكم، باعتبار أف سف المبحكثيف لو أىمية 

الخبرة مف خالؿ الممارسة الميدانية، يُّيسر القياـ بدكر كبير في مجاؿ تقديـ خدمات في إطار 
 جمعيات المجتمع المدني، كيمكف تحميؿ كتفسير ذلؾ بالرجكع إلى:

 ة بضركرة االىتماـ بمختمؼ الكعي الديني كالنضج الفكرم ككذا االجتماعي الخيرم ليذه الفئة العمري
مستكيات الحياة االجتماعية، المترجمة في شكؿ برامج كنشاطات لمختمؼ المكاضيع التي تمس 
 بالدرجة األكلى مختمؼ شرائح المجتمع الجزائرم في العمكـ كالمجتمع المحمي السطايفي خصكصا.

 س ىذه الثقافة بيف أفراد أىمية الكعي في تعريؼ كترسيخ مبادئ المكاطنة كالعمؿ عمى نشر كتكري
المجتمع الكاحد، لو عالقة مباشرة بدكافع التأسيس أك العضكية لمفردات عينة البحث، فمف خالؿ 

                 ( تبيف بأف الدكافع اإلنسانية شكمت أكبر نسبة قدرت بػ:26القراءة اإلحصائية لمجدكؿ رقـ )
مفردات عينة البحث، تمييا الدكافع الدينية،  استجابات ( مف مجمكع97( ما يعادليا )27,95 %)

استجابات ( مف مجمكع 80( ما يعادليا )23,05 %ككذا الدكافع االجتماعية بنسبة قدرت بػ: )
 مفردات عينة البحث.

  كبالنظر إلى الفئات العمرية األخرل يمكف القكؿ بأنو عمى الرغـ مف كجكد تفاكت في النسب كيمكف
الفئات العمرية تتميز بجممة مف الٌسمات، السيما فئة الشباب كيرجع ذلؾ  تفسير ذلؾ بالقكؿ أف ىذه

 إلى عدة عكامؿ كالتي نذكر مف بينيا:
 اإلرادة الطكاعية كالرغبة في المشاركة المجتمعية كاالستقاللية. -1
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 إثبات الذات كالدافعية نحك اإلنجاز كحب االستطالع. -2
د لديو معرفة ما لو كما عميو مف كاجبات كحقكؽ شعكر الفرد باالنتماء كالكالء لمكطف مما يتكل -3

 تجاه كطنو، كبالتالي يساىـ في تقديـ خدمة كطنية اليدؼ منيا خدمة الصالح العاـ.
 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المستكل التعميمي: (:20الجدكؿ رقـ )

 االحتماالت التكرار النسبة المئكية
 جامعي 93 %68,9
 ثانكم 35 %25,9 
 متكسط 7  %5,2
 المجمكع 135 %100 

 

 
 

يظير مف خالؿ معطيات الجدكؿ الحالي، أف المستكل التعميمي لمفردات عينة البحث، كُّزع       
 حسب االحتماالت اآلتية ذكرىا:

 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 93( ما يعادليا )68,9 %بنسبة ) جامعي: -
 مفردات عينة البحث. استجابات ( مف مجمكع35( ما يعادليا )25,9 %بنسبة ) ثانكم: -
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 7( ما يعادليا )5,2 %بنسبة ) متكسط: -
نالحظ أف المستكل التعميمي الجامعي مثؿ أكبر نسبة لمفردات عينة البحث )رؤساء الجمعيات    

ف التعميـ يعد العامؿ كالكسيمة األساسية لقياـ الحضارات كاألعضاء(، كيمكف تفسير ذلؾ باعتبار أ
كتطكر المجتمعات كتقدميا، فيك يساىـ في تحقيؽ المشاركة المجتمعية الفعالة ألفراد المجتمع مف 
نارة العقكؿ، كما يساىـ في تنمية كتأكيد الذات كتكجيييا نحك اإلبداع  خالؿ: غرس المعرفة كطمبيا كا 

5% 

26% 

69% 

 النسبة المئوية 

 جامعً ثانوي متوسط 
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أجؿ تكفير حياة أكثر رفاىية كازدىار ألفراد المجتمع الكاحد، كعمى غرار ما  كاالختراع كالخمؽ، مف
تقدـ؛ كباإلشارة إلى المستكيات التعميمية )الثانكم كالمتكسط(، فيك مؤشر يكحي بالخطكرة النعداـ 
المستكل العممي المطمكب، ككذا الفشؿ في إعداد كاختيار البرامج كتنظيـ تسييرىا بالمستكل المرغكب 

يو، فكيؼ ليا إذف بالمساىمة بالشكؿ الفعاؿ كاالرتقاء إلى األحسف بتنمية كتطكير قدرات كميارات ف
أفراد المجتمع، السيما شريحة األطفاؿ كالتكعية كالتحسيس بمفيـك المكاطنة ضمف العمؿ الجمعكم 

الطالبة  بطريقة صحيحة، كىذا ما تـ الكقكؼ عميو مف خالؿ تطبيؽ أداة المالحظة كحضكر كمشاركة
 ألكثر مف نشاط لبعض الجمعيات المعنية بالدراسة الحالية.

 يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير النشاط/المينة: (:21الجدكؿ رقـ )

 

 
 

 يسجؿ الجدكؿ أعاله النشاط/المينة التي يمارسيا أفراد عينة البحث مكزعكف كاآلتي:
 :مفردات عينة البحث. استجابات  ( مف مجمكع65( ما يعادليا )48,1 %بنسبة ) كظيفية حككمية 
 :عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع مفردات 30( ما يعادليا )22,2 %بنسبة ) عمؿ حر 
 :)مفردات عينة البحث.استجابات  ( مف مجمكع25( ما يعادليا )18,5 %بنسبة ) طالب )ة 

19% 

11% 

22% 

48% 

 النسبة المئوية

 وظٌفة حكومٌة عمل حر بطال طالبة

 االحتماالت التكرار النسبة المئكية
 كظيفة حككمية 65 % 48,1
 عمؿ حر 30 % 22,2
 طالب )ة( 25 % 18,5
 بطاؿ )ة( 15 % 11,1

 المجمكع 135  %100
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 :)مفردات عينة البحث. استجابات ( مف مجمكع157( ما يعادليا )11,1 %بنسبة ) بطاؿ )ة 
  يمكف القكؿ بأف ىناؾ عالقة بيف الكظيفة الحككمية، كفيـ كاستيعاب الحياة االجتماعية بأبعادىا مف

العممية )المستكل التعميمي( كالعممية، حيث تعزز ىذه المتغيرات، سابقة الذكر، مف قدرة الفرد  الناحية
عمى المساىمة أكثر في اإلعداد كالتخطيط الجيد لمبرامج كالمكاضيع التي تمارسيا جمعيات المجتمع 

 ، مما يكسع نشاطاتيا أكثر، كىذا مف خالؿ:-بمدينة سطيؼ–المدني 
 ة )المينة( ككسيمة تمكيؿ مساعد في تقديـ مختمؼ متطمبات المجتمع، كىذا ما مف حيث ككف الكظيف

( 59,63 %( المعنكف بػ: مصادر تمكيؿ الجمعيات حيث مثمت أكبر نسبة )32يجسده الجدكؿ رقـ )
 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث ىي تمكيؿ شخصي.90ما يعادليا )

  تككف ذات صمة كثيقة مرىكنة بالمستكل التعميمي مف حيث أف الكظيفة الحككمية في غالب األمر
( 20الذم يعد ركيزة أساسية مف ركائز تنمية كاستقرار كتقدـ المجتمعات، كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ )

( مف 93( ما يعادليا )68,9 %المعنكف بػ: متغير المستكل التعميمي حيث سجمت أكبر نسبة بػ: )
 مجمكع مفردات عينة البحث.

 (: يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة المدنية:22ـ )الجدكؿ رق 

 االحتماالت التكرار النسبة المئكية 
 متزكج )ة( 83 %61,5
 عازب )ة( 48 35,6 % 
 مطمؽ )ة( 4 %3,0 
 المجمكع 135 %100 

 

 

36% 

61% 

3% 

 النسبة المئوية

 مطلق متزوج عازب
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 يمثؿ الجدكؿ المعطيات الخاصة بمتغير الحالة المدنية ألفراد عينة البحث كاآلتي:
  :)مفردات عينة البحث. استجابات ( مف مجمكع83( ما يعادليا )61,5 %بنسبة ) متزكج )ة 
  :)مفردات عينة البحث. استجابات  ( مف مجمكع48( ما يعادليا )35,6 %بنسبة ) عازب )ة 
  :)مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 4( ما يعادليا )3,0 %بنسبة ) مطمؽ )ة 

                    الشؾ أف ىناؾ اختالفا كبيرا كال مجاؿ لممقارنة بيف الشخص المتزكج )ة( كالشخص األعزب 
)ة(، كذلؾ لعدة اعتبارات مف بينيا: أف الحالة المدنية لمفرد ليا دكر كبير كتأثير قكم في تحديد مسار 

دراكو لما يحيط بو مف معرفة نابعة عف ال                 كعي، كالتجربة المكتسبةحياتو، كذلؾ لشعكره كا 
اجتماعيا، كتحمؿ المسؤكلية نحك )تككيف األسرة(، مما يجعؿ ىؤالء يتجيكف نحك ممارسة العمؿ 
                   الجمعكم سكاء كرؤساء لمجمعية أك أعضاء فييا، مف أجؿ بناء مجتمع يسكده الحرية
الديمقراطية، العدالة، المساكاة، بمعنى التعريؼ كالتكعية بحقكؽ اإلنساف، كربما ىذا ما يفسر ارتفاع 

 نسبة فئة المتزكجيف عف باقي الفئات األخرل.
كمف منطمؽ أٌف الحاجة ىي أـ االختراع؛ حيث المضطر تدفعو ظركفو إلى النضاؿ مف أجؿ    

تغييرىا كتحسينيا كبالتالي إحراز مكاسب حقكقية تحقؽ المعادلة مع الكاجبات؛ تمؾ التي لف تتحقؽ كلف 
كثر مف يحصؿ عمييا اال بالعمؿ الجمعكم كالنضاؿ السياسي، فإف ىذا األمر يشجع فئة المتزكجكف أ

سكاىـ لممشاركة كاالندماج في العمؿ التطكعي، ىذا يتكافؽ مع احدل نتائج الدراسة السكسيكلكجية 
حكؿ االنتحار لصاحبيا إميؿ دكركايـ، حيث تكصؿ إلى استنتاج أف نسبة االنتحار تقؿ لدل شريحة 

                  لية ىذهالمتزكجيف منيـ لدل شريحة العزاب كىذا إلحساسيـ أكثر بالمسؤكلية، ركح المسؤك 
  ليست، حسبو، بمعزؿ عف االلزاـ األخالقي المرتبط ببنية الجزاءات السمبية كالجزاءات االجتماعية
يقكؿ في ىذا الصدد: "..فقد اتضح اف الجزاء ىك نتيجة لمفعؿ، كلكنو نتيجة لـ تصدر عف مضمكف 

قاعدة مقررة مف قبؿ...فنحف نمتـز بعدـ ىذا الفعؿ، بؿ صدرت عف الفعؿ باعتباره أمرا ال ينسجـ مع 
ممارسة األفعاؿ التي تنيانا عنيا ىذه القكاعد...كىذا ما يسمى بالخصيصة الممزمة لمقاعدة االخالقية. 
كىكذا تكجد فكرة الكاجب كااللزاـ، عف طريؽ التحميؿ التجريبي الدقيؽ...فالجزاء لـ يصدر عف الفعؿ 

نما صدر عف اتساؽ الفعؿ ، كىنا يمكف أف نستنتج أف 1مع القاعدة التي رسمت لو الطريؽ" بالذات، كا 
قيـ المكاطنة يمكف أف تنتعش في حقؿ الممارسة االجتماعية إذا اتكأت عمى ما يساندىا مف قكاعد 

 أخالقية "جزاءات ايجابية" نابعة مف صميـ ثقافة المجتمع كأصالتو.
 
 
 

                                                           

   1 ايميؿ دكركايـ: عمـ االجتماع كالفمسفة، ترجمة: حسف أنيس، القاىرة، الطبعة األكلى، 1966، ص: 79.
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 غير سنة تأسيس الجمعية:(: يكضح أفراد عينة البحث حسب مت23لجدكؿ رقـ )ا
 سنكات التأسيس التكرار النسب المئكية

14,1 % 19 2014 
14,1 % 19 2013 
13,3 % 18 2015 
11,9 % 16 2009 
11,9 % 16 2010 
6,7 % 9 1992 
6,7 % 9 1936 
5,9 % 8 2005 

 %5,2 7 1989 
3,7 % 5 2012 
3,0 % 4 1931 
3,0 % 4 2017 

,7 0 %  1 1922 
 المجمكع 135 % 100

 

 
 
 

8% 

3% 
7% 

6% 

7% 

6% 

13% 13% 

4% 

15% 

15% 

3% 

 النسبة المئوية

1922 1931 1936 1989 1992 2005 

2009 2010 2011 2013 2015 2016 
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نشاء الجمعية ككاف تكزيعيـ  تبيف لنا مف خالؿ الجدكؿ تكزيع أفراد عينة البحث كفقا لتاريخ تأسيس كا 
 كاآلتي:
 - ( مف مجمكع مفردات عينة 19( ما يعادليا )14,1 %: بنسبة )2014كسنة  2013سنة

 البحث.
  مفردات عينة البحث.( مف مجمكع 18( ما يعادليا )13,3 %: بنسبة )2015سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة 16( ما يعادليا )11,9 %: بنسبة )2010كسنة  2009سنة

 البحث.
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث.9( ما يعادليا )6,7 %: بنسبة )1992كسنة  1936سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث.8( ما يعادليا )5,9 %: بنسبة )2005سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث.7( ما يعادليا )5,2 %ة ): بنسب1989سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث.5( ما يعادليا )3,7 %: بنسبة )2012سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث. 4( ما يعادليا )3,0 %: بنسبة )2017، 1931سنة 
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث. 1( ما يعادليا )0,7 %بنسبة ) :1922سنة 

مف القراءة اإلحصائية لبيانات ىذا الجدكؿ، نجد أف كؿ الجمعيػات المتناكلػة بالدراسػة الميدانيػة الحاليػة، 
تميزت بفترات متباعدة مف حيث التأسيس، كيرجع ذلؾ إلى نكع العينة المختارة لطبيعة المكضكع، حيث 

 القصدية لألسباب اآلتية ذكرىا:قصدت الباحثة العينة 
  سػػحب عينػػة مقصػػكدة ) الناشػػطيف فقػػط ( ػ الجمعيػػات التػػي تسػػتيدؼ فػػي برامجيػػا نشػػر ثقافػػة

 المكاطنة كتحسب عمى الجمعيات الفاعمة بمدينة سطيؼ ػ
  التنػػػكع النسػػػبي بػػػيف الجمعيػػػات ذات األقدميػػػة كحديثػػػة النشػػػأة، كذلػػػؾ منصػػػب عمػػػى الجمعيػػػات

أك مجػػاالت اجتماعيػػة ثقافيػػة عمميػػة دينيػػة، بكصػػفيا مػػنيال الكتسػػاب ثقافػػة الٌناشػػطة فقػػط كفضػػاءات 
% ( مػػػػف مجمػػػػكع مفػػػػردات عينػػػػة البحػػػػث تمثػػػػؿ  14,1المكاطنػػػػة حيػػػػث أشػػػػارت أعمػػػػى نسػػػػبة كىػػػػي ) 

، فػػػي حػػػيف مثمػػػت أقػػػؿ نسػػػبة  2014ك  2013الجمعيػػػات التػػػي تأسسػػػت خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػا بػػػيف سػػػنتي 
كيغمػب عمػى ىػذه الجمعيػات فػي العمػـك  1922سسػت سػنة ( مف مفػردات عينػة البحػث، التػي تأ0،7)

% ( مف مفردات عينة البحث، كما ىك مبيف ذلؾ في الجدكؿ المكالي،  71،1الطابع المحمي بنسبة )
المعنػػػكف ب: متغيػػػر طػػػابع الجمعيػػػة، حيػػػث يالحػػػظ أيضػػػا أف الجمعيػػػات ذات األقدميػػػة التػػػي تأسسػػػت 

( تزامنت مع األحداث السياسػية التػي مػرت  1989، 1936، 1931، 1822خالؿ السنكات التالية )
 04المػؤرخ فػي 90/31بيا الجزائر، حيث عرفت الحركة الجمعكية ازدىار كتطػكرا بصػدكر القػانكف : 

)حقبة التسعينيات( كالتي تـ ذكره كاإلشارة إليو سالفا في الجانب النظرم، في مبحث:  1990/  12/ 
عػػزز انتشػػار الػػكعي الجمعػػكم كحريػػة ممارسػػتو اجتماعيػػا،  تػػاريخ الحركػػة الجمعكيػػة فػػي الجزائػػر، ٌمػػا

تماشػػيا مػػع تنميػػة الشػػعكر بالمكاطنػػة لػػدل أفػػراد المجتمػػع الجزائػػي عمكمػػا  قافيػا، عمميػػا، دينيػػا، سياسياػػػث
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 كالمجتمع المحمي كالسطايفي خصكصاػ
  (: يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير طابع الجمعية:24الجدكؿ رقـ )

المئكيةالنسبة   االحتماالت التكرار  
 محمي 96 %71,1 
 كطني 37 %27,4
 جيكم 2 %1,5
 المجمكع 135 %100 

 

 
يتبيف لمقارئ، مف خالؿ الجدكؿ أعاله، تسجيؿ البيانات حكؿ تكزيع المجاؿ الجغرافي لنشاط الجمعية 

 كاآلتي:
 مفردات عينة البحث.استجابات  ( مف مجمكع 96( ما يعادليا )71,1 %بنسبة ) محمي: -
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 37( ما يعادليا )27,4 %بنسبة ) كطني: -
 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث.2( ما يعادليا )1,5 %بنسبة ) جيكم:-

                  كىػػػػذا يعنػػػػي كيفسػػػػر أف ممارسػػػػة العمػػػػؿ الجمعػػػػكم فػػػػي المجتمػػػػع المحمػػػػي السػػػػطايفي تمثػػػػؿ أكبػػػػر نسػػػػبة
 % ( مجمكع مفردات عينة البحث كىي نسبة الجمعيات الناشطة عمى مستكل محمي ػ 71,1) 
 
 
 
 
 

64% 

25% 

11% 

 النسبة المئوية 

 وطنً جهوي محلً
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 :يكضح تكزيع أفراد عينة البحث حسب متغير مدة االنخراط في الجمعية (:25الجدكؿ رقـ )
 مدة اإلنخراط ) بالسنكات( التكرار  النسبة المئكية 

19,3 % 26 3 
17,8 % 24 1 

17,8% 24 2 
15,6 % 21 4 
8,1 % 11 5 
5,9 % 8 10 
3,7 % 5 9 
3,7 % 5 24 
2,2 % 3 8 
2,2 % 3 7 
1,5 % 2 14 
,70% 1 26 
,70 % 1 6 
,70 % 1 15 

 المجمكع  135 % 100
 

 
 يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ أعاله، مدة االنخراط في الجمعية كاآلتي:

 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 24( ما يعادليا )17,8 %سنة كسنتيف: بنسبة )-
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 21( ما يعادليا )15,6 %سنكات: بنسبة ) 4-

15% 

15% 

16% 
13% 

7% 

6% 

2% 

2% 

3% 
5% 

1% 6% 
3% 6% 

 النسبة المئوية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 24 26 
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 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 11( ما يعادليا )8,1 %سنكات: بنسبة ) 5-
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 8( ما يعادليا )5,9 %سنكات: بنسبة ) 10-
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 5( ما يعادليا )3,7 %سنة: بنسبة ) 24سنكات ك 9-
مفردات عينة  استجابات ( مف مجمكع157( ما يعادليا )2,2 %سنكات: بنسبة ) 8سنكات ك 7-

 البحث.
 مفردات عينة البحث.استجابات ( مف مجمكع 2يا )( ما يعادل1,5 %سنة: بنسبة ) 14-
مفردات عينة استجابات ( مف مجمكع 1( ما يعادليا )0,7 %سنة: بنسبة ) 26سنة ك 15سنكات ك 6

 البحث.
  مفردات عينة البحث ) رؤساء _ أعضاء (استجابات ( مف مجمكع  %19,3ما يعني أف نسبة )   

سنكات كىذا يدؿ عمى نمك الكعي مف خالؿ الممارسة كاالىتماـ أكثر  3مارسكا العمؿ الجمعكم لمدة 
بمتطمبات المجتمع، حيث أف أفراد العينة ىـ مف ذكم الخبرة كالمعرفة كالتجربة في ميداف العمؿ 

دينية ػ ػ ػ التي تعكد الجمعكم، األمر الذم يؤىميـ لتقديـ أفضؿ الخدمات االجتماعية، الثقافية العممية ال
بالنفع عمى أفراد المجتمع الكاحد، كذلؾ لمعرفة حقكقيـ كالعيش في محيط يسكده االستقرار كاألمف 

 كالديمقراطية. 
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 .*: يكضح دكافع التأسيس أك العضكية في مجاؿ العمؿ الجمعكم( 26جدكؿ رقـ)

 اإلحتماالت  التكرار النسبة المئكية
 الدكافع االنسانية 97 %27,95

 الدكافع الدينية 80 %23,05
 الدكافع االجتماعية 80 %23,05
 الدكافع ثقافية 69 %19,88
 الدكافع الشخصية 21 %6,05
 المجمكع 347 %100

 

 
  
مف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدكؿ تبيف لنا أف النسب المتحصؿ عميو في نسب متفاكتة كالمعبرة عف 

كبر نسبة أدكافع التأسيس أك العضكية لدل المبحكثيف في مجاؿ العمؿ الجمعكم، حيث قدرت 
 نيةمفردات عينة البحث، مثمتيا الدكافع اإلنسااستجابات ( مف مجمكع 97( ما يعادليا )% 27.95)

  مما يفسر لنا الرغبة كالحب في العمؿ االجتماعي الخيرم كخدمة المجتمع العاـ يتجمى مف خالؿ
اإلسيامات كاألنشطة اإلرادية لرؤساء كأعضاء الجمعيات بغرض تعريؼ أفراد المجتمع بكافة الحقكؽ 

ا ما بينو الجدكؿ )االجتماعية، الثقافية، الدينية..(، ما يبمكر الشعكر باإلحساف إلى اآلخريف، كىذ
( ما يعادليا % 31.04المكالي المعنكف بػ : معنى كدالالت العمؿ الجمعكم حيث سجمت أكبر نسبة )

 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث، كلعؿ ذلؾ يتطمب االلتزاـ بػ : 104)
                                                           

*
مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا تمثؿ التكرارات  

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

 الدوافع الدٌنٌة
24% 

 الدوافع اإلنسانٌة
30% 

 الدوافع االجتماعٌة
25% 

 الدوافع الثقافٌة
21% 

 النسبة المئوية
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  تفعيؿ كتدعيـ الخدمات كالنشاطات لنشر كتكريس ثقافة كمبادئ المكاطنة كتشجيع المشاركة
 عية.المجتم

 .تكفير فرص كتشجيع أفراد المجتمع عمى االنخراط كاالنضماـ في العمؿ الجمعكم 
  المشاركة التطكعية اإلرادية، تدفع بالعمؿ عمى تحقيؽ الديمقراطية، كالتكافؿ االجتماعي، كالتضامف

 كالتكامؿ، كالمساكاة، كالعدؿ، مما يعزز مفيـك المكاطنة لدل أفراد المجتمع.
( مف مجمكع مفردات عينة البحث مثمتيا الدكافع 80( ما يعادليا )%23.05لمقدرة بػ )كتمييا النسبة ا

الدينية كالدكافع االجتماعية، فالكازع الديني لألفراد يعد مؤشرا قكيا يؤدم بيـ إلى تقديـ أفضؿ الخدمات 
معيات باختالؼ أنكاعيا، كبرغبة صادقة نحك مختمؼ فئات المجتمعػ، فالغاية مف تأسيس كتككيف ج

ما  %( 19.88خدمة المجتمع العاـ كتحقيؽ التنمية االجتماعية، أما الدكافع الثقافية فقدرت بنسبة )
  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث ال تنفصؿ ىي األخرل عف باقي الدكافع السابؽ ذكرىا69يعادليا )

مستكل الثقافي لمختمؼ مف حيث الدكر التنشيطي لبرامج الجمعيات في المجاؿ الثقافي مف حيث رفع ال
شرائح المجتمع المحمي السطايفي خصكصا كالمجتمع الجزائرم عمكما، في حيف أف أقؿ نسبة قدرت بػ 

( مف مجمكع مفردات عينة البحث مثمتيا الدكافع الشخصية ما يعني أف 21( ما يعادليا )06.05%)
المكالي كالمتمثمة في ممارسة ممارسة العمؿ الجمعكم لو عدة اعتبارات شخصية جسدىا كذلؾ الجدكؿ 

ىكاية شخصية، تقميد لسمكؾ كراثي مف اآلباء أك أحد األجداد، الحصكؿ عمى تقدير اجتماعي .. 
باإلضافة إلى اعتبارات شخصية أخرل كإقامة عالقات شخصية مف خالؿ المقاء في النشاطات 

اعات تحسب ليـ لخدمة الجمعكية مع شخصيات بارزة في المجتمع كرجاؿ األعماؿ مف مختمؼ القط
 مصالحيـ الشخصية، أك ربما لخدمة الجمعية أيضا )مساعدات مالية، تبرعات كاألدكية كاأللبسة ..(.

الجدير بالذكر أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف احتماالت الجدكؿ أعاله، كبيف احتماالت الجدكؿ السابؽ، 
، حيث قدرت أعمى نسبة كيتضح ذلؾ مف خالؿ إجابات مفردات عينة البحث بالجدكؿ أعاله

( مف مجمكع مفردات عينة البحث، يمثميا االحتماؿ الذم مفاده أف 104( ما يعادليا )31.04%)
تفسير معنى كدالالت العمؿ الجمعكم ىك اإلحساف إلى اآلخريف في حيف سجمت أقؿ نسبة بػ 

مفاده ممارسة ( مف مجمكع مفردات عينة البحث مثميا االحتماؿ الذم 13( ما يعادليا )3.88%)
 ىكاية شخصية.

كما نالحظ أف ىناؾ تنكعا كتفاكتا بي نسب االحتماالت كما ىك كاضح بالجدكؿ، كيرجع ذلؾ إلى أف 
النسؽ القيمي ألفراد عينة البحث الذم يعبر عف الكالء كاالنتماء لمكطف كيعزز مف مبدأ المكاطنة 

متعددة بحسب كتحمؿ المسؤكلية مف خالؿ الرغبة كاإلرادة الحرة في القياـ بعدة نشاطات ليا منافع 
النسب المعبر عنيا بالجدكؿ في مجاالت مختمفة دينية كاجتماعية كثقافية كاقتصادية .. إلخ، تمثؿ في 
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مجمميا اإلطار العاـ كعمى أساسيا يمكف القكؿ بأف المشاركة المجتمعية الفعالة تعتبر كمطمب 
 كككسيمة ضركرية الستقرار كتقدـ المجتمع المحمي السطايفي الجزائرم.

 .*كمػػػػػػػػػػػػ(: يكضح معنا كدالالت العمؿ الجمع27لجدكؿ رقـ )ا
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية
 االحساف الى االخريف 104 %31,04
 الشعكر بالمسؤكلية تجاه المجتمع الجزائرم كاألكلياء لمكطف 71 %21,19
انسانيةتكسيع دكائر التعارؼ االجتماعي كتككيف عالقات  49 %14,63  
 شغؿ كقت الفراغ بعمؿ مفيد 33 %9,85
 الشعكر بالسعادة كاالرتياح 28 %8,36
 محاكلة تأكيد الذات  كاثبات الجدارة في المجاؿ االجتماعي 17 %5,07
 تقميد لسمكؾ كراثي مف االباء اك احد االجداد 17 %5,07
 ممارسة ىكاية شخصية 13 %3,88
اجتماعيالحصكؿ عمى تقدير  3 %0,90  
 المجمكع 335 %100

 

 
الجدير بالذكر، أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف احتماالت الجدكؿ أعاله، كبيف احتماالت الجدكؿ    

السابؽ، كيتضح ذلؾ مف خالؿ إجابات مفردات عينة البحث في الجدكؿ أعاله، حيث قدرت أعمى 
مفردات عينة البحث يمثميا االحتماؿ الذم  استجابات ( مف مجمكع104كما يعادليا ) %31.04نسبة 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 المعتمدة.مف العينة الفعمية 

31% 

4% 
8% 

10% 

6% 
1% 

5% 

14% 

21% 

 النسبة المئوية
 االحسان الى االخرٌن

 ممارسة هواٌة شخصٌة

 الشعور بالسعادة
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مفاده أف تفسير معنى كدالالت العمؿ الجمعكم ىك اإلحساف إلى اآلخريف في حيف سجمت أقؿ نسبة بػ 
( مف مجمكع مفردات عينة البحث، مثميا االحتماؿ الذم مفاده ممارسة ىكاية 13ما يعادليا ) 3.88%

 شخصية.
بيف نسب االحتماالت كما ىك كاضح في الجدكؿ، كيرجع ذلؾ إلى  كما نالحظ أف ىناؾ تنكعا كتفاكتا

أف النسؽ القيمي ألفراد عينة البحث الذم يعبر عف الكالء كاالنتماء لمكطف، كيعزز مف مبدأ المكاطنة 
كتحمؿ المسؤكلية مف خالؿ الرغبة كاإلرادة الحرة في القياـ بعدة نشاطات ليا منافع متعددة، بحسب 

نيا، بالجدكؿ في مجاالت مختمفة دينية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية .. إلخ، تمثؿ في النسب المعبر ع
مجمميا اإلطار العاـ كعمى أساسيا يمكف القكؿ بأف المشاركة المجتمعية الفعالة تعتبر كمطمب 

 كككسيمة ضركرية الستقرار كتقدـ المجتمع المحمي السطايفي الجزائرم.
 .*كثرىا ممارسةأىـ فضاءات العمؿ الجمعكم ك (: يكضح أبرز كأ28جدكؿ رقـ)

 المجاؿ األسرم/ الجكارم 53 25,48%
 نشاطات الجمعية تضـ ىذه المجاالت كميا 54 %25,96
 المجاؿ الثقافي 48 %23,08
 المجاؿ المدرسي/ التربكم 32 %15,38
 المجاؿ الديني 21 %10,10
 المجمكع  208 %100

 

 
 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 مف العينة الفعمية المعتمدة.
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 النسبة المئوية
 المجال األسري

 المجال المدرسً

 المجال الدٌنً

 المجال الثقافً

 نشاطات الجمعٌة تضم هذه مجاالت كلها



  الميدانية لمبياناتكمية ككيفية -المعالجة  السكسيك  .. .........................الفصؿ السادس
 

 

249 

الجدكؿ أعاله، الذم يبرز لنا أىـ فضاءات العمؿ الجمعكم كأكثرىا إف المالحظ عند قراءة  
ممارسة في الميداف، يقؼ أماـ النسب اإلجمالية لمفردات عينة البحث حسب المجاالت التي تنشط 
فييا جمعيات المجتمع المدني، حيث نجد أف نشاطات الجمعية التي تضـ كؿ المجاالت شكمت أكبر 

مف مجمكع مفردات عينة البحث، ما يعني أف جميع فضاءات  54عادليا ما ي %25.96نسبة قدرت بػ 
العمؿ الجمعكم تشكؿ بؤرة اىتماـ كبيرة لدل رؤساء كأعضاء الجمعيات نظرا ألىمية ىذه المجاالت 

"ىي مفيكـ يشغؿ حيزا غامضا في عمـ  كمدل تأثيرىا في حياة األفراد في مجاؿ التنشئة االجتماعية،
النسبة لمبعض كثانكم بالنسبة لمبعض اآلخر. في عمـ النفس االجتماعي يرمز الى االجتماع، مركزم ب

اآللية التي يتعمـ بكاسطتيا األفراد كيفية التصرؼ كالتفكير بخصكص محيطيـ، فيك يعمؿ عمى 
استيعابيـ الداخمي مف أجؿ إدماجيـ في شخصيتيـ ليصبحكا أعضاء مجمكعات يكتسبكف فييا حالة 

لتنشئة االجتماعية تعتبر في الكقت نفسو التدرب كالتجييز كالترسيخ، كلكف أيضا معينة لذا فإف ا
التكيؼ الثقافي، االستيعاب الداخمي كاإلدماج.  يجد المفظ مكانو إذف في التيارات النظرية المتنكعة مثؿ 

الجمعيات . كاندماجيـ اجتماعيا، كىذا يفسر كيترجـ لنا مدل فاعمية 1االنثربكلكجيا كالتحميؿ النفسي
كتعدد نشاطاتيا كتعبير حقيقي تمس كؿ فئات المجتمع، بمعنى تأطير جمعيات المجتمع المدني 
لممجتمع لمنيكض بو بغية تحقيؽ كرفع المستكل االجتماعي كالثقافي كالديني ... كبالتالي إشباع أفراد 

                 انة المجتمع لحاجاتيـ الضركرية مف خالؿ تقديـ مساعدات كخدمات متنكعة، كفتح حض
لألطفاؿ، االىتماـ بالطالب كتقديـ المساعدات ليـ التي تنير عقكليـ كالسير نحك البحث في العمـ 
كالمعرفة، مساعدة الفقراء، المحتاجيف، كىذا ما يكضحو الجدكؿ المكالي المعنكف بػ أكثر الفئات 

يـ مف خالؿ عرض كتقديـ نشاطات االجتماعية حاجة لدكر الجمعية، تقكية كغرس الكازع الديني ل
                    ذات طابع ديني تككف مكجية لكؿ فئات المجتمع، كتالكة القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية

مف  -سابقة الذكر–الشريفة، تقديـ جمسات دينية أك ندكات حكؿ مكاضيع تشمؿ جميع المجاالت 
يخ ثقافة المكاطنة كتكريسيا لدل أفراد المجتمع المحمي خالليا يفتح النقاش كالحكار حكليا، مف ثـ ترس

 السطايفي الجزائرم عبر : 

 .االىتماـ بالمجاؿ األسرم / الجكارم مف خالؿ التكعية كالتعريؼ بكؿ ما يتعمؽ بقضايا األسرة كالمرأة 
  رساء التنشئة االىتماـ بالمجاؿ الثقافي كمف خالؿ التكعية كالتعريؼ بكؿ ما يتعمؽ بنشر المعرفة كا 

 الثقافية مما يعزز التطكير كالتنمية الثقافية.
  االىتماـ بالمجاؿ المدرسي / التربكم مف خالؿ التكعية كالتعريؼ بكؿ ما يتعمؽ برفع المستكل

الدراسي كالتدريب كتنمية القدرات كالميارات التعميمية، مما يقمؿ مف نسبة األمية كانخفاضيا في 
 المجتمع.

                                                           
1 Gilles Ferréol (Sous la direction), Dictionnaire de Sociologie, 3 édition, ARMAND 

Colin, paris, 2002, p 199. 
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 لديني مف خالؿ التكعية كالتعريؼ بالديف اإلسالمي )القرآف الكريـ، السنة النبكية االىتماـ بالمجاؿ ا
الشريفة( كالرغبة الميؿ نحك غرس المبادئ الدينية األخالقية كاالنضباط بيف األفراد كالمعامالت، 

 التعاكف، المساىمة في بناء المساجد إلخ.. بغية تحقيؽ األىداؼ الدينية.
*اتيكضح أكثر الفئات االجتماعية حاجة لدكر الجمعي(: 29الجدكؿ رقـ )

.  
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية

 فئة الشباب 102 %23,39
 فئة االسر الفقيرة كالمحركمة 83 %19,04
 فئة االطفاؿ اليتاما 73 %16,74
 فئة نساء المطمقات 53 %12,16
 فئة المسنيف 45 %10,32
 االرامؿفئة األميات  43 %9,86
 فئة االطفاؿ المترسبيف د 37 %8,49
 المجمكع 436 %100

 

 
      
 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 مف العينة الفعمية المعتمدة.
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 فئة األمهات األرامل فئة األسر الفقٌرة فئة األطفال المتمدرسٌن فئة األطفال الٌتامى

 فئة المسنٌن فئة الشباب فئة نساء مطلقات
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 –يمثؿ الجدكؿ أعاله، بيانات حكؿ أكثر الفئات االجتماعية حاجة لمدكر الذم تمارسو الجمعيات  
كحسب االحتماالت الكاردة نجد أف فئة الشباب عمى غرار الفئات األخرل سجمت  –بمدينة سطيؼ 

مفردات عينة البحث، حيث  استجابات مف مجمكع 102ما يعادليا  %23.39قدرت بػ أعمى نسبة 
نالحظ أف التركيز أكثر كاف منصبا عمى فئة الشباب حيث تمثؿ ىذه األخيرة القاعدة األساسية 
المستقبمية لمنيكض بتطكر كتقدـ المجتمع، كلكف إذا ىيئت ليـ جميع الظركؼ المحيطة بيـ كتأىيميـ 

                س كالتعميـ ليـ ككذا التككيفلالندماج اجتماعيا كثقافيا كدينيا مف خالؿ تكفير فرص التدري
كالتدريب، مما يبرز الميؿ نحك تأكيد الذات كالشعكر باالستقاللية كالكالء كاالنتماء لمكطف، كتحمؿ 
المسؤكلية تجاه أنفسيـ كاتجاه مجتمعيـ، إف دكر ككظيفة جمعيات المجتمع المدني ىي بناء مجتمع 

كالعادات كالقيـ كالكعي االجتماعي الثقافي الديني الصحي  مف خالؿ غرس كتنمية جممة المعايير
إلخ.. بجميع شرائح المجتمع ىي الغايات التي يسعى رؤساؤىا كأعضاؤىا لتحقيقو عبر فتح المجاؿ 
لممشاركة كالتنسيؽ بيف بعض جمعيات المجتمع المدني، كىذا ما تـ مشاىدتو فعميا مف خالؿ بعض 

مف حيث التنسيؽ فيما بينيا في بعض النشاطات مثؿ : جمعية العمماء الجمعيات المتناكلة بالدراسة 
المسمميف، جمعية الكشافة اإلسالمية، الجمعية الخيرية، كافؿ اليتيـ الكطنية، جمعية اإلرشاد 
كاإلصالح، مركز الشياب لمبحكث كالدراسات، جمعية اإلنصاؼ، جمعية اإلخاء العممية كالثقافية.. مما 

رم كالكعي المدني نحك المشاركة المجتمعية، كىذا ما يعزز دكر جمعيات المجتمع يعكس النضج الفك
 المدني في تكريس مبادئ المكاطنة عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي.
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لممشاركة االجتماعية في  ( : يكضح العمؿ الجمعكم األىمي كتجسيده30الجدكؿ رقـ )
 : المجتمع

 االحتماالت  التكرار  النسبة المئكية
 نعـ 120 %88,9 
 ال 15 %11,1
المجمكع  135 %100  

 
يبيف الجدكؿ أعاله، البيانات المعبرة عف العمؿ الجمعكم األىمي كدكره في ترسيخ المشاركة  

مف مجمكع مفردات  120ما يعادليا  %88.9االجتماعية بيف أفراد المجتمع، حيث قدرت أكبر نسبة بػ 
عينة البحث التي أكدت كأقرت تفعيؿ المشاركة االجتماعية مف قبؿ جمعيات المجتمع المدني، ما يبرر لنا 
حرص رؤساء كأعضاء الجمعيات عمى مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة الجمعيات كالذم مف شأنو أف 

راد المجتمع المحمي السطايفي، فالعمؿ التطكعي يعكد يعزز تكثيؽ الثقة بيف جمعيات المجتمع كبيف أف
مطمبا ضركريا مف متطمبات الحياة االجتماعية بمختمؼ مستكياتيا عمى أساسو كمف خاللو يكفر لألفراد 
ثبات كجكدىـ كتحمؿ مسؤكليتيـ تجاه أنفسيـ، كتجاه مجتمعيـ المحمي كىذا  الفرص في تحقيؽ مكاىبيـ كا 

 يرجع إلى عدة اعتبارات :
 .أف تفعيؿ المشاركة المجتمعية تتطمب العمؿ الجماعي كااللتزاـ بالضكابط المعمكؿ بيا 
  أف تفعيؿ المشاركة المجتمعية تتطمب مف األفراد التحمي باألخالؽ كالقيـ النبيمة كاالحتراـ كالشفافية في

 العمؿ.
  الكطف كالكالء لو كتعزيز أف تفعيؿ المشاركة المجتمعية تتطمب مف األفراد اإلحساس كالشعكر بحب

 مبدأ المكاطنة.

97% 

3% 

 النسبة المئوية

 11,1 نعم
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، "لطالما تطرؽ  مف مجمكع مفردات عينة البحث 15ما يعادليا  %11.7في حيف تنفي عكس ذلؾ نسبة 
األدب السياسي بتشاؤـ إلى ديمقراطية مجتمعات أفريقيا الشمالية مثؿ تمؾ األكسع كالمتعمقة بمجتمعات 

ة لمتطكر لثالثة تيارات ذات أىمية غير متساكية، األكؿ تشاؤمي الشرؽ األكسط. كتنقسـ األنماط المحتمم
جذرم، يؤكد الفرؽ الكبير في السياسة كما ىك مفيكـ في "الغرب" كفي المجتمعات اإلسالمية، بحيث تبدك 
فكرة الديمقراطية ذاتيا غريبة عمى الثقافة السياسية لياتو األخيرة، كالثاني، عكس ذلؾ، فقد أراد أف يرل في 

 .1أكيد االختالؼ الثقافي، كخاصة في التيار اإلسالمي، كسائؿ االستياء عمى الديمقراطية"ت
( : يكضح تكسيع دكائر المشاركة المجتمعية يعد ضركرة  تتطمبيا مبادئ 31الجدكؿ رقـ )

 :المكاطنة
 االحتماالت  التكرار  النسبة المئكية

 عف طريؽ التحسيس+ عند طريؽ المساىمة 91 %67,4
 عف طريؽ التحسيس كنشر الكعي 24 %17,8
 عف طريؽ المساىمة في تنمية قيـ المكاطنة 17 %12,6
 عف طريؽ المساىمة في تنمية قيـ المكاطنة 17 %12,6
المجمكع  135 %100  

 
تشير إلى أف إف المالحظة مف خالؿ ما أفرزتو المعطيات اإلحصائية لمدراسة الميدانية الحالية  
عد ضركرة تتطمبيا مبادئ المكاطنة، حيث نجد مساىمة تتكسيع دكائر المشاركة المجتمعية عممية 

الجمعيات في تكريسيا ليذه المشاركة عف طريؽ التحسيس كنشر الكعي االجتماعي كعف طريؽ 
ما  %67.4المساىمة في تنمية قيـ المكاطنة عبر النشاطات التربكية، مثمتيا أعمى نسبة قدرت بػ 

مف مجمكع مفردات عينة البحث، حيث تكمف كتبرز أىمية المشاركة في جمعيات المجتمع  91يعادليا 
المدني مف خالؿ كثرة كارتفاع عدد الجمعيات باختالؼ نشاطاتيا كالناشطة في مجاالت مختمفة لتحقيؽ 

                                                           
1
 Jean –Noeil Ferrié, «  Les limites d’une Démocratisation par la société civile en Afrique du 

Nord »- Mai 2004, http://www.ceri-sciences-po-org,  P1 et 2 

%2,2 

%17,8 

%1,4 

 النسبة المئوية

 ال

 عن طرٌق التحسٌس و نشر الوعً

 المساهمة+ عن طرٌق التحسٌس
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ائر أىداؼ اجتماعية، ثقافية، دينية، كسياسية ذات طابع محمي أك جيكم أك إقميمي، كيفسر تكسيع دك 
 المشاركة المجتمعية ما يمي :

  تكثيؼ الحمالت التكعكية كالتنسيؽ بيف جمعيات المجتمع المدني في مختمؼ األنشطة كالبرامج
 المسطرة.

  تكريس ثقافة كمبادئ المكاطنة كتقكية العالقات كترسيخ التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع المحمي
 لتعاكف كالشفافية...السطايفي الجزائرم مف خالؿ االحتراـ كا

  االعتماد عمى أفضؿ الكسائؿ كاألساليب المنتيجة في تنظيـ كتسيير نشاطات جمعيات المجتمع
(، لغرض تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع 26-25-24المدني، كىذا ما تكضحو الجداكؿ اآلتية )

 المحمي السطايفي.
 .*ات( : يكضح مصادر تمكيؿ الجمعي32الجدكؿ رقـ )

 االحتماالت التكرار  النسبة المئكية
 تمكيؿ شخصي 90 %52,63
 تمكيؿ محمي 61 %35,67
 تمكيؿ حككمي 20 %11,70
المجمكع  171 %100  

 
مف خالؿ البيانات المكضحة أعاله تبيف أنو مف بيف مصادر تمكيؿ الجمعيات احتمت أكبر نسبة       

مف مجمكع مفردات عينة البحث، ىي تمكيؿ شخصي، ما يعني  90ما يعادلو  %52.63قدرت بػ 
حب كرغبة أرفاد العينة في ممارسة العمؿ التطكيرم الخيرم، ككذا المستكل االجتماعي كاالقتصادم 
)المستكل التعميمي، الدخؿ الشيرم( لو عالقة كثيقة بالتمكيؿ المادم لمجمعيات بينما التمكيؿ المحمي 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

%52,63 
%35,67 

%11,7 

 النسبة المئوية

 تموٌل شخصً

 تموٌل محلً

 تموٌل حكومً
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مف مجمكع مفردات عينة البحث، كلعؿ ما يعني مدل شفافية  61ما يعادليا  %35.67تو بػ قدرت نسب
              مصداقية رؤساء كأعضاء الجمعيات في تقديـ الخدمات كىذا ما يعطي صكرة إيجابية عف 
الجمعيات، مما يجعؿ أفراد المجتمع المحمي الجزائرم يساىمكف كيدعمكف جمعيات المجتمع المدني 
باستمرارية أك بصكة انتقائية بمعنى أف ىناؾ كال .. تأييد مف قبؿ المجتمع المحمي السطايفي الجزائرم 

( المعنكف بأكثر الفئات تعاكنا مع جيكد الجمعيات 44باختالؼ الفئات كىذا ما يبينو الجدكؿ رقـ )
مف  20ادليا ما يع  %11.70كسندا ليا ثـ يمييا تمكيؿ حككمي، حيث سجمت أقؿ نسبة قدرت بػ 

مجمكع مفردات عينة الدراسة، ما يعني نقص الدعـ مف الحككمة، كىك مؤشر خطير قد يقمؿ مف أداء 
الجمعيات ألدكارىا أكثر، ككذا االبتعاد عف معالجة القضايا األساسية لممجتمع المحمي السطايفي 

 الجزائرم.

يقا ألىداؼ مسطر عمييا عدة ركائز إف قياـ الجمعيات بكظائفيا كأدائيا ألدكارىا المنكطة بيا تحق
 كمقكمات أساسية كضركرية يتجمى فيما يمي : 

 .تأسيس الجمعية )البناء االجتماعي كالسياسي ليا( كاألىداؼ المراد تحقيقيا 
  الييكؿ التنظيمي لمجمعية مف حيث المؤسسيف ليا )الرؤساء كاألعضاء(، ككيفية تسيير النظاـ

 الداخمي بيا.
   المادم السيما الحككمي كتكيفو حسب الخدمات المقدمة مف طرؼ الجمعية.ضركرة التمكيؿ 
  ضركرة تمكيؿ العمؿ االجتماعي التطكعي بمعنى تكفير الكفاءات كالميارات المطمكبة التي تممؾ

 القدرة عمى اإلقناع كالتأثير في أفراد المجتمع المحمي السطايفي الجزائرم.
  الجيد ليا قبؿ تكظيفيا.الجدكدة في إعداد البرامج كالتخطيط 
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   ( : يكضح ممارسة مصدر التمكيؿ سمطة قانكنية كمراقب كمحاسب كمعاقب33الجدكؿ رقـ )
النسبة المئكية    االحتماالت  التكرار  

 ال 77 %57,0
 نعـ 58 %43,0
المجمكع  135 %100   

 

 
باعتبارىا المصدر الممكؿ كالسمطة يبرز لنا الجدكؿ أعاله، ممارسة الدكلة لمصدر التمكيؿ  

القانكنية لجمعيات المجتمع المدني، حيث تبيف لنا مف خالؿ البيانات أف النسبة األكبر قدرت بػ 
مف مجمكع مفردات عينة البحث تنفي ذلؾ، ما يفسر لنا ذلؾ ىك قمة أك نقص  77ما يعادليا  %.57

مف مجمكع مفردات  20ما يعادليا  % 11.70التمكيؿ، الدعـ المالي الحككمي كالمقدر نسبتو بػ 
عينات البحث، ىذا ما يبينو الجدكؿ السابؽ باإلضافة إلى أف الدعـ الحككمي المادم مكجو بنسبة 
أكبر نحك الجمعيات ذات الطابع الرياضي، باعتبارىا المجاؿ األكثر نشاطا لمحركة الجمعكية، كىذا ما 

ير الجمعيات المحمية أثناء إجراء المقابالت معيـ، في تكضحو إجابات المؤطريف كالمسؤكليف عف تسي
                مف مجمكع أفراد عينة البحث أكدت ممارسة الدكلة  58ما يعادليا  %43.01حيف أف نسبة 

لذلؾ، كىذا ما تبيف أيضا مف خالؿ المقابالت المعتمدة بالدراسة الحالية مع المؤطريف كالمسؤكليف عف 
جمعيات المجتمع المحمي السطايفي، حكؿ السؤاؿ المطركح عمييـ عف تفسير العالقة بينكـ )أم 

ايفي، حيث المكمفكف بتسيير الجمعيات المحمية( كبيف الجمعيات الناشطة في المجتمع المحمي السط
تبيف أف طبيعة عالقة العمؿ بينيـ ىي في إطار ما ىك قانكني سكاء مف حيث اإلعانة المالية الممكلة 
لمجمعيات أك مف حيث التنسيؽ معيـ في النشاطات المبرمجة حكؿ مكاضيع مختمفة، كأنو ال تكجد 

لقكاعد السارية المفعكؿ مشاكؿ كلكف إف كجد مشكؿ فالقانكف ىك الفاصؿ بينيـ،" القانكف ىك مجمكعة ا

43% 

57% 

 النسبة المئوية

 ال نعم
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القانكف الكتابي، تظير ىذه القكاعد في القكانيف )القانكف المدني، قانكف  مجتمعاتفي المجتمع. في 
 .1العمؿ ، قانكف الطريؽ...(، بينما في مجتمعات القانكف الشفيي فيتـ تكريثيا عف طريؽ التقاليد "

 كمحاسب كمعاقب تككف مف نتائجيا ما يمي: كلعؿ ممارسة مصدر التمكيؿ سمطتو القانكنية كمراقب  

  معرفة المزايا كالعيكب المكجكدة في الجمعيات، كمف ثـ تكفير كتقديـ ليا أنجح األساليب كالكسائؿ
 المساعدة ليا بمعنى تقييـ أداء العمؿ الجمعكم.

 كم(، معرفة متطمبات البرامج كالخدمات المقدمة مف حيث المكرد البشرم )المؤىميف لمعمؿ الجمع
 كمف حيث تكفير الدعـ المالي ليا.

  12/06االمتثاؿ كاالنضباط بالمعايير كالشركط المبينة كفؽ قانكف أساسي نمكذجي لمجمعيات رقـ 
 .12/01/2012المؤرخ في 
  اتكافية لتحقيؽ كتغطية أىداؼ الجمعيال(: يكضح الميزانية المالية 34الجدكؿ رقـ )

 االحتماالت  التكرار  النسبة المئكية

 غير كافية 129 %95,6 
 كافية 6 %4,4
 المجمكع 135 %100 

 

 
مف مجمكع  129ما يعادليا %95.6نالحظ مف خالؿ المعطيات في الجدكؿ أعاله، أف نسبة  

مفردات عينة البحث ترل بأف الميزانية غير كافية، كىذا ما يفسر لنا النتائج المتحصؿ عمييا استجابات 

                                                           
1 jean François couet, Anne Davie, Alice le flanchec: Dictionnaire de l’essentiel en 

sociologie, quatrième édition, édition liris, Paris,   

4% 

96% 

 النسبة المئوية

 غٌر كافٌة كافٌة
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السابقة المتعمقة بمصدر التمكيؿ كممارسة مصدر التمكيؿ السمطة القانكنية، فمف البدييي في الجداكؿ 
أنو كمما قمت كنقصت اإلعانة المالية الحككمية تقؿ ممارسة السمطة القانكنية عمى الجمعيات ألنيا 
ا غير كافية مما يؤدم إلى حدكث اختالؿ كتضارب في تقديـ كتغطية جميع البرامج التي تقكـ بي

ما  %4.4جمعيات المجتمع المدني، مف ثـ عدـ تحقيؽ منفعة عامة لممجتمع. في حيف نجد أف نسبة 
                  مفردات عينة البحث تقر كتصرح بتغطية الميزانية استجابات مف مجمكع 06يعادليا 

 بنشاطاتيا ، كربما يرجع ذلؾ لألسباب اآلتية :
 راد المجتمع المحمي كالسطايفي الجزائرم.المعكنة  كالمساعدات المقدمة مف أف 
 .المعكنة كالمساعدات المقدمة مف فئة رجاؿ األعماؿ في المنطقة أك خارج المنطقة 
  ممارسة نشاطات مربحة، غير معمف عنيا كمسطر عمييا في أىداؼ الجمعية رغـ أف ىذا يتعارض

عمى أنو يحدد نشاط  03المادة مع ما جاء بو القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات، حيث تنص 
إنساني ... إلخ يشترؾ المؤسسكف كالمنخرطكف في  –خيرم  –ثقافي  –الجمعية بدقة : اجتماعي 

تسخير معارفيـ ككسائميـ بصفة تطكعية، لغرض غير مربح مف اجؿ ترقية نشاطيا كتشجيعو في 
اس بالناظـ كاآلداب العامة إطار الصالح العاـ دكف مخالفة الثكابت كالقيـ الكطنية، كدكف المس

 كاألحكاـ القانكنية كالتنظيمات المعمكؿ بيا. 
  ات(: يكضح الحاجة إلا إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعي35الجدكؿ رقـ )

 االحتماالت  التكرار  النسبة المئكية
 ال 86 % 63,7
 نعـ 49 % 36,3
 المجمكع 135 % 100

 

 
 

                                                           
  ( القانكف األساسي النمكذجي لمجمعيات.07انظر: الممحؽ رقـ ) 

 نعم
36% 

 ال
64% 

 النسبة المئوية
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( 86( ما يعادليا )%63.7لمجدكؿ أعاله، سدلت أكبر نسبة، كالمقدرة بػ )مف خالؿ القراءة اإلحصائية 
مف مجمكع مفردات عينة البحث يركف عدـ الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعية، كلعؿ ما 

( يكضح األسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد الجمعيات محميا 36يفسر لنا ذلؾ الجدكؿ المكالي رقـ )
ف تفسير ذلؾ بنجاح بعض الجمعيات في تحقيقيا ألىدافيا مف حيث التعريؼ ككطنيا، كما يمك

بنشاطاتيا كبرامجيا، كالنجاح في غرس الثقة بيف أفراد المجتمع المحمي، ككسب تأييدىـ تنحك التطكع 
كتنمية كتكسيع المشاركة كتكسيع المشاركة في المجتمع لخدمة الكطف كتكريس مبادئ المكاطنة، في 

( مف مجمكع مفردات عينة البحث يركف 49( ما يعادليا )%36.30قؿ نسبة المقدرة بػ )حيف سجمت أ
الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعية، كيرجع ذلؾ إلى أف التخطيط المنيجي المعتمد في 

 ممارسة العمؿ الجمعكم، لـ يتـ بصكرة جيدة كأكثر فعالية ككفاءة مف حيث : 

 كمة مف حيث األىداؼ كالغايات المسطرة عمييا في عمؿ الجمعيات.العمؿ في ظؿ غياب خطة مح 
 عدـ تكظيؼ الكفاءات كالميارات المناسبة ليذه األىداؼ المراد تحقيقيا في الكاقع المعاش 
 .غياب المعرفة المعمقة عف أفراد المجتمع المحمي كما يتطمبو مف احتياجات ضركرية كأساسية 
  مما يعرقؿ عمؿ جمعيات المجتمع المدني.انعداـ التنظيـ كالتسيير الجيد 

 .*(: يكضح األسباب المؤدية إلا ارتفاع عدد الجمعيات محميا ككطنيا36الجدكؿ رقـ )

 االحتماالت التكرار  النسبة المئكية
 التعريؼ كالتكعية بأىمية الحركة الجمعكية 98 %47,34
 لغرض خمؽ مؤسسات المجتمع المدني 70 %33,82
 لتكريس الممارسة الديمقراطية 39 %18,84
 المجمكع 207 100 %

 

 
                                                           

*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 العينة الفعمية المعتمدة.مف 

47% 

34% 

19% 

 النسبة المئوية

 لغرض خلق مؤسسات المجتمع المدنً التعرٌف و التوعٌة بأهمٌة الحركة الجمعوٌة

 لتكرٌس الممارسة الدٌمقراطٌة
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( مف مجمكع مفردات عينة البحث 98( ما يعادليا )%47.34نالحظ أف أعمى نسبة قدرت بػ )      
يركف أف األسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد الجمعيات محميا ككطنيا يرجع إلى التعريؼ كالتكعية بأىمية 

فردات عينة م استجابات ( مف مجمكع70ما يعادليا ) %33.82نسبة  الحركة الجمعكية، في حيف أف
ما  (%14.84البحث يرجعكف السبب لغرض خمؽ مؤسسات المجتمع المدني، كأقؿ نسبة سجمت بػ )

مف مجمكع مفردات عينة البحث ما يعني أف مجمؿ األسباب الذككرة ىي في الحقيقة تعبر  39يعادليا 
ا ككطنيا بغض النظر عف التفاكت الحاصؿ في النسب المئكية، كىذا عف ارتفاع عدد الجمعيات محمي
م أف درجة فعالية انتشار الجمعيات محميا ككطنيا أ(، 35( كرقـ )34ما يبينو الجداكؿ السابقة رقـ )

 يرجع أيضا إلى أسباب أخرل يمكف حصرىا فيما يمي :
  ما يعني  1990-12-04في : المؤرخ  31/ 90ممارسة العمؿ الجمعكم في ظؿ صدكر قانكف رقـ

               تكسيع دكائر المشاركة المجتمعية، كانتشار عدد كبير مف الجمعيات ذات الطابع االجتماعي
 الثقافي، الديني كالرياضي ...كىذا ما تـ ذكره سابقا في الجانب النظرم مف الدراسة الحالية.

 " ،فف استخداـ المكارد الطبيعية إلرضاء االحتياجات  إف التقنية ىيتكفير اإلمكانيات المادية كالتقنية
المادية لإلنساف. التقدـ التقني ىك الكسيمة، التي يكفرىا العمـ، لزيادة عدد المكاد الصالحة لالستخداـ 

كذا المكرد البشرم ككيفية استغالليا كتكظيفيا لتفعيؿ النشاط ك  1كالحد مف العمؿ الضركرم لتحكيميا"
  .الجمعكم

 دأ المكاطنة كالديمقراطية الحقة، ضمانا لبقاء المكاطف في مجتمع مدني ديمقراطي ييتـ تكريس مب
 بقضايا حقكؽ اإلنساف.

  استقطاب الكافديف لمجمعيات يعتبر مؤشرا حقيقيا عف الصكرة اإليجابية المككنة مف جمعيات في
 أذىاف المستيدفيف اتجاىيا مما يعطييا مصداقية كشيرة أكبر 

 ماعية كالسمطة القائميف كالساىريف عمى النشاط الجمعكم،" الدكر السمكؾ المتكقع مف المكانة االجت
الفرد مف منطمؽ مكانتو االجتماعية... كؿ ما يتعمؽ بالحياة االجتماعية، بالمعنى الكاسع لمكممة، مف 

بطة االقتصاد، كعمـ االجتماع كالعمكـ السياسية ىي كؿ عمكـ اجتماعي تستيدؼ شرح األحداث المرت
ف السياسي كاالقتصادم بالحياة االجتماعية، عنيا تختمؼ عف العمكـ الطبيعية ،إننا نميز بي

 .2أم )االجتماعي(، يتعمؽ بالطبع لشركط الحياة كنمط الحياة االجتماعية" ، كىذا اآلخيركاالجتماعي
  كالتعاكف كالتآزر كتحمؿ خدمة الصالح العاـ )تحقيؽ المنفعة العامة( بسيادة قيـ االحتراـ كالتضامف

 المسؤكلية تجاه المجتمع.
 

                                                           
1
 Jean Fourastié : La civilisation de 1995, presses universitaires de France, Paris, 1974,  p94. 

2  Jean- François Couet, Anne Davie, Alice leflachec Moitre de conférences, op cite, p : 171.   
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 ( يكضح  معنا 37الجدكؿ رقـ : )المكاطنة في مخياؿ المكاطف في المجتمع المحمي  مفيـك
 .*السطايفي كفي المجتمع الجزائرم ككؿ

 
 االحتماالت  التكرار النسبة المئكية

 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفة الحقكؽ 73 %23,17

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي بالكاجبات 69 %21,90

 الكالء كاالنتماء لمكطف 64 %20,32

 احتراـ حقكؽ اآلخريف 63 %20,00

 الممارسة الديمقراطية بيف ألفراد 46 %14,60

 المجمكع 315 %100

 

 
يتبف مف قراءة بيانات الجدكؿ الحالي كالذم يتضمف تمثالت مفردات عينة الدراسة لمفيـك      

جابات إ( مف مجمكع 23المكاطنة حسب المخياؿ الثقافي الجزائرم؛ تأتي أكبر نسبة بمقدار )
كنكا مفردات العينة لتعبر عف أف المفيـك المكاطنة مرتبط  بجممة الحقكؽ الكاجب عمى األفراد أف يك

( مف 22عمى دراية كمعرفة بيا. فيما تـ تسجيؿ نسبة تكاد تقترب مما سبقيا، قدرت بما يقارب )
استجابات مفردات العينة؛ تشير إلى ارتباط المفيكـ كذلؾ بأداء بالكاجبات، في حيف تقترب نسبتاف 

                                                           
*
ة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العين  

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

 النسبة المئوية

 معرفة الحقوق

 الوعً بالواجبات

 الوالء و االنتماء للوطن

الممارسة الدٌقراطٌة بٌن 
 االفراد

 احترام حقوق االخرٌن
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عكساف عالقتو ( يعكساف مؤشرات الفيـ الصحيح لمفيـك المكاطنة، حيث ي20قدرتا بما يقترب مف )
بتنامي مشاعر الكالء كاالنتماء لمكطف، ككذلؾ احتراـ حقكؽ اآلخريف، ىذا عمى غرار ما تـ تسجيمو 
         كنسبة أقؿ مما سبقيا مف نسب تتعمؽ باستجابات أفراد العينة حكؿ الممارسة الديمقراطية بيف األفراد.

المتكسط، برغـ ككف أغمبيـ أعضاء  بالطبع تبدك جميع النسب مف أعالىا إلى أدناىا، أقؿ مف
منخرطكف في ممارسة العمؿ الجمعكم، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ضعؼ الكعي 
المكاطناتي بمفيكمو العممي، كغياب ثقافة المكاطنة في أكساط المجتمع الجزائرم ككؿ، ىذا عمى 

               مر قد يبدك مستبعدا الى حدصعيد الٌتصكر التجريدم؛ أما عمى صعيد الممارسة الكاقعية؛ فإف األ
ما، حيث ال يمكف أف تنسجـ قيـ المكاطنة المستكحاة مف منظكمة قيمية أساسيا غربي المنشأ مع نسؽ 
قيمي محمي جزائرم، ساحؽ عمى صعيد العالقات كمتجذر في كاقع الممارسات، يقكـ عمى سيادة نسؽ 

ىي: سيادة منطؽ القكة العسكرية عمى السمطة السياسية ، 1عالقات قرابي، يستند الى منطكقات أساس
كسيادة منطؽ األبكة )جيؿ الكبار عمى جيؿ الصغار( كسيادة منطؽ الذككرة) تفضيؿ الذككر عمى 
               االناث كعدـ المساكاة بيف الجنسيف(، كىنا يككف مف الصعب تكريس قيـ المكاطنة مف حيث

 الشفافية، المشاركة العامة كالديمقراطية لممكاطنيف.المساكاة، العدالة، الحرية، 
  ( يكضح 38جدكؿ رقـ :) االجتماعية كالثقافية كالدينية كفضاءات الجمعيات التي تتخذ مف المجاالت

 لتكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع المحمي السطايفي.
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية

 نعـ 95 %70,4
 ال 40 %29,6
 المجمكع 135 %100

 

 
                                                           

التحكالت في المجتمع الجزائرم،  :، ككتاب: عدم اليكارم1984نظر: مصطفى بكتفنكشت، تطكر األسرة الجزائرية أ 1
 مرجع سابؽ.

70% 

30% 

 النسبة المئوية

 ال نعم
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( االتجاه 70تمثؿ مجمؿ االستجابات المتضمنة في ىذا الجدكؿ آراء كالمقدرة أعمى نسبة فييا ب)   
محمية محددة كمجاؿ العمؿ  -نحك تكريس مبادئ المكاطنة مف خالؿ استثمار فضاءات سكسيك

( نحك عدـ اتخاذ أم تدابير 29االجتماعي كالثقافي كالديني، فيما تتجو النسبة األقؿ المقدرة ب)
تتعمؽ باستغالؿ أم فضاءات لممارسة نشاطيا المكاطناتي ربما بسبب تركيزىا عمى الجانب الخيرم 

 فحسب. 
كبتحميؿ ىذه المعطيات قد نستنتج أف ثقافة المكاطنة العالمية تتقاطع مع بعض مف القيـ       

كاألخكة كالعدالة كالتعاكف كالتكافؿ االجتماعي  اإلسالمية التي ٌشبت عمييا الشعكب العربية المسممة،
كاالىتماـ بشؤكف العامة كالمصالح العميا كالقيـ األخالقية النبيمة كالجياد في سبيؿ الديف كالكطف، كعمى 
ىذا األساس قد يختزؿ مفيكـ المكاطنة في بذؿ الجيكد مف أجؿ نشر بعضا مف ىذه القيـ كزرعيا في 

 لفضاءات ككذلؾ المناسبات الدينية كالكطنية. أكساط النشء عبر مختمؼ ا
  ( يكضح تصكر مفيـك المكاطنة39جدكؿ رقـ :)* : 

 االحتماالت التكرار النسبة المئكية

 يعني المشاركة االجتماعية 104 %48,15

 ىك رديؼ لمفيـك الكطنية 72 %33,33

 يعني المشاركة السياسية 40 %18,52

 المجمكع 216 %100

 

 
                                                           

*
المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة  

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

%33,33 

%18,52 

%48,15 

 النسبة المئوية

 هو ردٌف لمفهوم الوطنٌة

 المشاركة السٌاسٌة

 المشاركة االجتماعٌة
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  غرار ما يفيـ في العالـ المتقدـ كالديمقراطي مف ككف المكاطنة ىي تفعيؿ لجيكد مشتركة ىذا عمى
ألنماط مجتمع حي دينامي ىما: )المجتمع السياسي( كنظيره )المجتمع المدني(، عبر قنكات قانكنية 
ديمقراطية، يضعيا الدستكر تحدد األساليب كالكسائؿ كطرؽ التفاكض السممي لتفعيؿ المشاركة  

لعامة في صناعة القرارات المصيرية؛ نجد في العالـ المتخمؼ انحصار المفيـك في حدكد جد ا
( مف مجمكع 48ضيقة، السيما في المجاؿ الخيرم االجتماعي، كىنا نجد اكبر نسبة قدرت ب)

االستجابات، تمثؿ ىذا الرأم القائؿ باف المكاطنة رديؼ لمفيكـ المشاركة االجتماعية، كالتي تقتصر 
عؿ  النشاطات الخيرية االجتماعية في لدل اغمب الجمعيات في الجزائر، كىذا بالفعؿ ما  -عمميا–

قد ينـ نسبيا عف ضعؼ الكعي المدني، كيحكؿ دكف تفعيؿ دكر المجتمع المدني في تضامنو كتكافمو 
 مع المجتمع السياسي كتكريس الفعؿ الديمقراطي في أرض الميداف مستقبال. 

   يمتبس مفيكـ المكاطنة بمفيكـ الكطنية في المخياؿ االجتماعي   -ربما–بدك غريبا كبالطبع ال ي
الجزائرم، عمى اعتبار أف ركح الكطنية ىي ميزة الشعكب الحٌية التي عاشت تجربة الكفاح مف أجؿ 

( مف 33الحرية كالسيادة كاليكية، ىذا ما أثبتتو بيانات الجدكؿ أعاله، حيث تـ تسجيؿ ما يقدر ب)
  مكع االستجابات لمفردات العينة، كالتي ترل بعدـ كجكد فركؽ بيف المفيكميف )المكاطنة كالكطنية(مج

( مف مجمكع االستجابات ترل أف المكاطنة كمفيكـ ىك 19فيما تسجؿ نسبة أقؿ تكاد تقترب مف )
في الكجو االخر لممشاركة السياسية بأضيؽ معانييا كالتي قد تعني في غالب الظف المشاركة 

 التصكيت كاالنتخاب.
 ( يكضح عمؿ الجمعي40الجدكؿ رقـ :)عما تعزيز قدرات كميارات التكيؼ  ات

 : كاالندماج االجتماعي ألفراد المجتمع المحمي السطايفي بكفاءة عالية
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية
 نعـ 133 %98,5 
 ال 2 %1,5
 المجمكع 135 %100

 

 

98% 

2% 

 النسبة المئوية

 ال نعم
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في معطيات الجدكؿ اعاله؛ يحيؿ القارئ إلى التدبر في األساليب كالكسائؿ التي إٌف التمعف         
مف الممكف اعتمادىا لتمكيف الجمعيات محؿ الدراسة لتحقيؽ أىدافيا كلك بعد طكؿ مدة، حيث أف 

( أشارت إلى دكرىا في تعزيز قدرات كميارات أفراد المجتمع المحمي 98نسبة كبيرة جدا مقدرة ب)
مستكل الكفاءة مف أجؿ تحقيؽ اندماج أكبر ليـ في المجتمع، ما يعني تمكينيـ مف المشاركة في كرفع 

( مف استجابات مفردات العينة تنكر 1،5الحياة العامة، ىذا يقابمو نسبة ضعيفة جدا مقدرة ب ) 
 ذلؾ.
كاالجتماعية إف معظـ النشاطات التي تشرؼ عمييا أكثر ىذه الجمعيات، السيما الفكرية منيا      

كالدينية، تسيـ في نشر الكعي المكاطناتي، مف حيث التعريؼ بالحقكؽ كالكاجبات ككذا قكاعد ضبط 
حدكد حريات األفراد في المجتمع كمراعاة تغميب المصمحة العامة عمى المصالح الشخصية، عبر 

كأيضا المحاضرات  سمسمة الممتقيات كالندكات التي تنظميا بشكؿ دكرم )حالة جمعية الشياب مثال(،
جمعية جكد( عمى سبيؿ المثاؿ، إذ سعت كميا إلى  -المناسباتية )حالة جمعية اإلصالح كاإلرشاد

نسانية ككطنية عمى المدل البعيد كالقريب، ككمثاؿ كاقعي: ما قامت بو  تحقيؽ أىداؼ إصالحية كا 
حكؿ  2اع جامعة سطيؼمف تنظيـ يكـ دراسي بالتعاكف مع قسـ عمـ االجتم 2014جكد سنة الجمعية 

حيث تـ تكظيؼ األغنية الشبابية )الٌراب( مكجية المخدرات كالشباب الجامعي في الجزائر، مكضكع: 
لمشباب، كمسابقة رسـ، ىذا إلى جانب القاء محاضرات متنكعة كمتكاممة مف حيث التخصصات 

ؾ نجاحا كبيرا كالصكرة العممية، استيدفت تحقيؽ مآرب تحسيسية كتكجييية كتككينية، كقد نجت في ذل
 ادناه تكضح ذلؾ.
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*ات(: يكضح الكسائؿ كاألساليب المعتمدة في نشاط الجمعي41الجدكؿ رقـ )
. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا  

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

27% 

21% 24% 

14% 

14% 

 النسبة المئوية

 تنظيم خرجات و رحالت علمية و تاريخية الندوات و المؤتمرات و األيام الدراسية

 تحفيز النقاش و التحاور بين المختصين القيام بدورات تكوينية من طرف مختصين و خبراء

 توزيع المطويات التحسيسة

 االحتماالت   التكرار النسبة المئكية
ياـ الدراسيةالندكات كالمؤتمرات كاأل 97 %27  

 القياـ بدكرات تككينية مف طرؼ مختصيف كخبراء 87 %23,90
 تنظيـ خرجات كرح،ت عممية كتاريخية 79 %21,70
بيف المختصيف تحفيز النقاش كالتحاكر 51 %14,01  
 تكزيع المطكيات التحسيسية 50 %13,74
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 364 %100



  الميدانية لمبياناتكمية ككيفية -المعالجة  السكسيك  .. .........................الفصؿ السادس
 

 

267 

كفي سياؽ متصؿ بأىـ الكسائؿ كاألساليب المعتمدة مف قبؿ الجمعيات محؿ الدراسة الميدانية   
لتكريس قيـ كمبادئ المكاطنة في المجتمع المحمي؛ تشير بيانات الجدكؿ أعاله إلى تسجيؿ حجـ 

كرات االستخداـ ليذه الكسائؿ، حيث تـ استأثرت الندكات كالمحاضرات كاألياـ الدراسية، تمييا الد
التككينية، تمييا خرجات كرحالت عممية تاريخية تثقيفية بحصة أكبر قدرت احصائيا بحاصؿ تجميعي 

(73( :ميكزع تكاليا حسب ما يقترب مف النسب اآلتية ،)27( ثـ )24( ثـ )22 فيما .)
ات ( فيما يخص كؿ مف مجاؿ النقاش كتبادؿ الحكار كأيضا تكزيع المطكي14تتعادؿ نسبة قدرت ب)

 التحسيسية عمى المكاطنيف.
كبالطبع فإنو مف البدييي في ظؿ تكاضع اإلمكانات المادية كالكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة كقمة       

، أف يتـ االستناد في أداء رسالة العمؿ الجمعكم باعتماد  الفضاءات الخاصة بالجمعيات في العمـك
ا مف باحثيف جامعييف كمتخصييف في مجاؿ مثؿ ىذه الكسائؿ لضماف تبرع كتطكع المؤطريف لي

التدريب، كما يبدك كاضحا كمعمكما في الجزائر ككؿ البمداف المتخمفة، انتشار ظاىرة ضعؼ منسكب 
كثقافة المقركئية لدل أفراد المجتمع، كليذا ربما ال يتـ تحبيذ طبع كتكزيع المطكيات الكرقية حيث في 

دكف قراءة حتى. كما أف ثقافة الحكار تبدك متقيقرة حتى في أكساط العادة يتـ ٌرمييا بعد قراءتيا كربما 
أبناء النُّخبة الفكرية أنفسيـ ناىيؾ في المجتمع ككؿ، حيث يتـ التعصب لمرأم كاالختالؼ دكف الخركج 
بنتيجة جامعة كٌنافعة، كىنا يمكننا اإلشارة لممؤتمرات التي عادة ما تنظـ عمى مستكل مختمؼ 

 ة حيث يغيب التنسيؽ كالكصكؿ إلى تكصيات تتضمف حمكال مشتركة.   الجامعات الكطني
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 .*ات(: يكضح أىـ الفضاءات المناسبة لتنظيـ نشاطات الجمعي42الجدكؿ رقـ )
 االحتماالت   التكرار النسبة المئكية
 قاعة العرض كالمحاضرات بدار الثقافة 115 %45,82
 المؤسسات المدرسية 54 %21,51
 قاعة المحاضرات بالمتحؼ الكطني 49 %19,52
 مؤسسة التعميـ العالي 29 %11,55
 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الجمعية 4 %1,59
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 251 %100

 

 
    
كما تمت اإلشارة سابقا؛ فإف معظـ األساليب المعتمدة يقع اختيارىا في ضكء جممة مف الشركط     

لعؿ اىميا ىي اإلمكانات المتاحة سكاء مادية أك معنكية، كلذلؾ فإف أغمب الجمعيات ال تتكفر عمى 
عقد ممكية حت قاعات خاصة بتنظيـ النشاطات الفكرية كالثقافية كالتربكية، كما أف أغمبيا ليس لو 

لمقر الجمعية أيف يتـ المجكء عادة إلى كراء مقر ربما تضطرىـ الظركؼ إلى تغييره مف حيف إلى 
                آخر)حالة جمعية جكد مثال(. كليذه األسباب يككف األنسب ىك استئجار قاعة المناقشات 

كؿ منيما لو تكمفة خاصة حسب أك المحاضرات الكائنة أما بدار الثقافة لمدينة سطيؼ أك متحفيا، ك 
 سعة القاعة كمجاالت استخداميا )حيث أف األكلى أكبر مف الثانية(.

مف ىذا المنطمؽ يمكف أف تتـ قراءة ما تضمنو الجدكؿ الحالي مف معطيات؛ حيث ترجمت أكبر       
( مف مجمكع االستجابات مفردات العينة االتجاه التفضيمي نحك 46نسبة قدرت بما يقترب مف نسبة )
                                                           

*
رات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا تمثؿ التكرا 

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

57% 24% 

2% 

15% 2% 

 النسبة المئوية

 قاعة المحاضرات بالمتحف الوطني قاعة العرض و المحاضرات بدار الثقافة

 مؤسسة التعليم العالي المؤسسات المدرسية

 مقر الجمعية
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قاعة المحاضرات بدار الثقافة، نظرا التساعيا كأريحيتيا كتكفرىا عمى تجييزات الئقة كفضاءات 
 مجاكرة يمكف استغالليا، 

تمتيا نسبة أقؿ تكاد تككف النصؼ تقريبا عكست االختيار الثاني )المؤسسات المدرسية       
الث)قاعة المناقشة في متحؼ سطيؼ(، ربما المتاح لبعض الجمعيات التي يعد نشاطيا محصكرا كالث

جدا كخاصا، كلربما يككف اختيارا اضطراريا في حالة االستباؽ إلى حجز القاعة األكلى في التكقيت 
كالتاريخ نفسو مف قبؿ جمعيات أخرل، خاصة كأف معظـ ىذه الجمعيات تبرمج نشاطاتيا حسب 

اسبات الكطنية كالدينية كالعالمية. مما يجعؿ االعتماد عمييا مالئـ لطبيعة الظركؼ كاإلمكانات المن
 المادية كأيضا مكانة الجمعية كنسؽ العالقات لدييا كمقدار فاعميتيا في المجتمع مدينة سطيؼ.

يقترب مف فيما تشكؿ اضؼ النسب األكلى الخاصة بمؤسسات التعميـ الثاني بنسبة قدرت بما         
(12( كالثانية بمقر الجمعية نفسيا بنسبة ضعيفة جدا جدا تقدر بما يقترب مف نسبة )2 حيث ،)

تعتمد األكلى عمى مقدار التعاكف بيف الجمعيات بكصفيـ شركاء اجتماعييف كبيف مؤسسات التعميـ 
تزامف كمرحمة العالي بكصفيـ مؤسسات تركـ تحقيؽ أىداؼ التنمية الكطنية في المجتمع المحمي ت

إصالح التعميـ العالي كاعتماد نظاـ )ؿ. ـ .د( الذم يقكـ في جكىره عمى التككيف كاالعتماد المتبادؿ 
بيف مختمؼ المؤسسات األكاديمية كالتككينية كاالقتصادية االنتاجية، كىنا كجب التنكيو إلى أف حظكظ 

متاحة لمجميع بؿ تخضع العتبارات  الجمعيات في إبراـ عقكد اتفاقيات مع المؤسسة الجامعية ليست
عدة أىميا الكالء السياسي. فيما تبقى آخر نسبة لتعبر حقيقة عف فقر الجمعيات كمكانتيا المتدنية في 
المجتمع كأم مجتمع ينتمي إلى العالـ النامي يخطك خطكات ثقيمة اتجاه التحكؿ الديمقراطي كاالنتقاؿ 

 مف مجتمع تقميدم إلى مجتمع مدني. 
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 .*لمجمعيات(: يكضح المكقع اإللكتركني 43الجدكؿ رقـ )
النسبة 
 المئكية

 االحتماالت التكرار

 عرض بطاقة تعريؼ 70 %22,44
 فتح المجاؿ ل،شتراؾ في المكقع  49 %34,15
 ال 46 %23,90
 فتح المجاؿ الكتشاؼ الفاؽ لمعمؿ 40 %19,51
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 205 %100

 

 
ليس ىناؾ أفضؿ مف المُّجكء إلى اعتماد كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لتجسيد أىداؼ أم         

مؤسسة تستيدؼ نشر أفكارىا كتحقيؽ رسالتيا، السيما في عصر تكنكلكجيات األعالـ كاالتصاؿ 
كليذا فإف أغمب الجمعيات محؿ الدراسة اجابت  كشبكات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي المعركفة عالميا.
( مف مجمكع االستجابات، إذ ما يسعفيـ 78بمقدار رقـ احصائي تجميعي شكؿ الغالبية قدر ب)

دعـ عركض بطاقات اليكية كإثبات ىكية كالتعريؼ بالذات كبالخصكصيات، إنما ىك االشتراؾ في 
مكاقعيـ لككنيا األسيؿ في ايصاؿ المعمكمات كنشر المعارؼ كتعزيز التكاصؿ كالٌزبيكنية  لمجاؿ العمؿ 

 . -إف ٌصح التعبير –الجمعكم 
( مف مجمكع االستجابات، تمتيا الثانية بنسبة متقاربة 34األكلى قدرت نسبتيا ب) كىنا نجد      

( مف مجمكع االستجابات ال تبتعد عف ىدؼ فتح المجاؿ 24نسبيا قيدرت بما يقترب مف نسبة )
(، كلعؿ ىذا ما باب تعزيز 22الكتشاؼ آفاؽ العمؿ الجمعكم ليذه الجمعيات بنسبة قدرت ب)

 -الشباب خاصة–لمجمة كدعـ فرص كحظكظ استقطابيا لمعديد مف األعضاء الجدد التعريؼ بيكية ا
السيما ممف يمتمككف ميارات اجتماعية كمؤىالت عممية كثقافية، كبنية عالقات انسانية كرسمية 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا  

 ية المعتمدة.مف العينة الفعم

 ال
22% 

عرض بطاقة 
 تعريف
34% 

فتح المجال 
لالشتراك في 

 الموقع
24% 

فتح المجال 
الكتشاف افاق 

 للعمل
20% 

 النسبة المئوية
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كاسعة؛ تدعـ جيكد القائميف عمى تأسيس الجمعيات كتعيف في تكريس مآربيا المتعمقة بنشر قيـ 
 بمعانييا: األخكة، المساكاة كالعدالة. كمبادئ المكاطنة،

ىذا ما ثبت تأكيده مف خالؿ النسبة المتبقية كالمعبرة عف عدـ اكتراث بعض الجمعيات         
( مف مجمكع االستجابات، كربما قد تعكس الظركؼ 22بالمكاقع االلكتركنية. حيث شكمت النسبة )

 تكل الفكرم.المتدنية مف الٌناحية المادية كأيضا مف حيث المس
 .*كسندا ليا اتجيكد الجمعي(: يكضح أكثر الفئات تعاكنا مع 44جدكؿ رقـ )

 احتمػػػػػػػػػػػػػاالت التكػػػػػػػػػرار النسبة المئػػػػكية
 الػػػػػػباحثيف الجامعييف 102 %47,89
 فئة المتقاعػػػػػػػػػػػػػديف 50 %23,47
 فئة رجاؿ األعماؿ 34 %15,96
 الصحفييف اإلع،مييف 26 %12,21
 فػػػػػئة المػػػػػػػػػػػػسؤكليف 1 %0,47
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 213 %100

 

 
مف المعركؼ أف النخبة، بصفة عامة، تضطمع في أم مجتمع بدكر الرائد في مجاؿ التغيير       

               كاإلصالح كتكجيو جيكد السياسييف كاالقتصادييف ألجؿ صياغة استراتيجيات فعالة لتطكير
خفت ضياؤه المجتمع؛ كما أنو مف المعمكـ أيضا أف دكر ىذه النخبة في المجتمعات المتخمفة قد ي

ألسباب عدة. كحسب الجدكؿ الحالي فإف أغمب الجمعيات محؿ الدراسة الميدانية تستقبؿ كتستفيد مف 
( مف فئة الباحثيف  49تعاكف فئات اجتماعية مختمفة تتقدميا كأعمى نسبة مقدرة بما يقرب مف)

الفكرم عبر الجامعييف، بكصفيـ مثقفيف كيحظكف بمكانة مقبكلة في المجتمع، يقدمكف جيدىـ 

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

48% 

12% 

23% 

16% 1% 

 النسبة المئوية

 المسؤولٌن رجال االعمال المتقاعدٌن الصحفٌٌن الباحثٌن الجامعٌٌن



  الميدانية لمبياناتكمية ككيفية -المعالجة  السكسيك  .. .........................الفصؿ السادس
 

 

272 

المداخالت كالمشاركات في الممتقيات كاالياـ الدراسية كالتحسيسية، كبما جادت بو أقالميـ مف مقاالت 
ف قمت، تمييا فئة المتقاعديف بنسبة تقدر  كمساىمات )حالة مؤسسة أصالة مثال( الى جانب أمكاليـ كا 

ارسة أم نشاط اجتماعي ( مف مجمؿ االستجابات بكصفيـ يجدكف في مم23بما يقرب مف نسبة )
ذك طابع خيرم ديني؛ فرصة يشغمكف فييا أكقاتيـ كيييؤكف بيا مستقبميـ األخركم، مف حيث إثراء 
زادىـ مف األجر كالثكاب عند رحيميـ. فيما يسجؿ نسبة أقؿ تخص شريحة رجاؿ األعماؿ بنسبة قدرت 

كالتبرعات بالماؿ كالسمع. ( تمثؿ في معظـ األحياف مستحقات الزكاة إلى جانب الصدقات 16ب)
ىذا عمى غرا الصحفييف كاإلعالمييف كشريحة تجتيد كتناضؿ في سبيؿ نشر الحقيقة الكاممة 

ف كانت قميمة إال  انيا قد تعكس صدقيـ في أداء 12كالصحيحة، بنسبة مشاركة قدرت ب) (، كا 
 المجتمع. ( تمثؿ شريحة المسؤكليف في1كاجبيـ الميني، تيمييا أضعؼ نسبة مقدرة ب)

كبالطبع نالحظ أف مشاركة مف يمثمكف قاعدة المجتمع المدني، كالباحثيف كالمتقاعديف مف       
العماؿ كالمكظفيف، كرجاؿ األعماؿ ككذا الصحفييف، في مقابؿ مف يمثمكف، ربما النظاـ، مف حيث تقمد 

ترض اف يفرضيا مناصب السمطة، إذ نالحظ شحا كبيرا يعكس التناقض بيف المسؤكلية التي يف
 المنصب القيادم كبيف حجـ العطاء كتجسيد ىذا الكاجب فعميا. 

 : *ات(: يكضح النشاطات الثقافية التي تقـك بيا الجمعي45جدكؿ رقـ )
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية
 مسابقات فكرية خ،ؿ المناسبات الكطنية 89 %35,74

األياـ الكطنية كالعالمية التحسيسية في نشر الكعي الثقافي خ،ؿ  81 %32,53
 مختمؼ المجاالت

 مسابقات فكرية خ،ؿ المناسبات الدينية 79 %31,73
 المجمكع 249 %100

 
                                                           

*
كلذلؾ فإنيا  تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ،  

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

%35,74 

%31,73 

%32,53 

 النسبة المئوية

 مسابقات فكرٌة خالل المناسبات الوطنٌة

 مسابقات فكرٌة خالل مناسبات دٌنٌة

 نشر الوعً الثقافً خالل المناسبات الدٌنٌة
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في سياؽ متصؿ بما تـ تناكلو في الجدكؿ السابؽ مف معطيات؛ نقؼ في الجدكؿ الحالي عمى        
( تمثؿ 36بيانات تشرح مجاالت المشاركة كالتعاكف، حيث تـ تسجيؿ ما يقترب مف نسبة )

المسابقات الفكرية يتـ تنظيميا خالؿ مختمؼ المناسبات الكطنية كيكـ العمـ مثال، يؤطرىا باحثكف 
( تمثؿ جيكد تستيدؼ نشر 32جامعيكف، في مقابؿ نسبة أقؿ بقميؿ قدرت بما يقترب مف نسبة )

الكعي طكؿ اياـ السنة حسب ظركؼ كبرنامج كأىداؼ كؿ جمعية عمى حدل، كما تمثؿ النسبة نفسيا 
( جيكد القائميف عمى تنظيـ نشاطات باستثمار المناسبات الدينية بصفة عامة خاصة شير 32أم )
ضاف كعاشكراء كالمكلد النبكم الشريؼ إلى جانب العيديف )عيد الفطر كعيد األضحى( كىذا لدعـ رم

كتعزيز عمميات البناء االجتماعي كالتعاكف كالتضامف كالتكافؿ، إلى جانب غرس قيـ اإلسالـ لمرقي 
 ي كالحضارم. كاالرتقاء بالمستكل األخالقي كالمعامالتي لألفراد كالمجتمع إلى مصاؼ الكماؿ اإلنسان

  *ات( : يكضح الصعكبات عند تنظيـ النشاطات الثقافية كالتكعكية لمجمعي46جدكؿ رقـ )
 االحتماالت التكرار النسبة المئكية

 ال 59 %31,89
 تتعمؽ بالتكاليؼ  45 %24,32
 تتعمؽ بالحجز 41 %22,16
 تتعمؽ بالمؤطريف 20 %10,81
 تتعمؽ باعتبارات اجتماعية 20 %10,81
 المجمكع 185 %100

 

 
فيما يتعمؽ بالسؤاؿ حكؿ مجمؿ الصعكبات التي مف الممكف اف تعترض سبيؿ القائميف عمى         

                                                           
*
تمثؿ التكرارات مجمكع اختيارات العينة المبحكثة لعدد بدائمي التي يقترحيا السؤاؿ المنكه بو في الجدكؿ، كلذلؾ فإنيا   

 مف العينة الفعمية المعتمدة.

 ال
32% 

 تتعلق بالحجز
22% 

 تتعلق بالتكاليف
24% 

 تتعلق بالمؤطرين
11% 

تتعلق باعتبارات 
 اجتماعية

11% 

 النسبة المئوية
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تنظيـ نشاطاتيـ التكعكية مف مختمؼ الجمعيات محؿ الدراسة الحالية؛ أجاب األغمبية بعدـ كجكد 
ك التكاليؼ التي يتطمبيا تنظيـ ىذه النشاطات، كالسبب قد أصعكبات تعرقؿ عمميات حجز القاعات 

يرجع مف جية أكلى إلى أف عممية الحجز سكاء في دار الثقافة أك المتحؼ ىي بمقابؿ مادم كليست 
مجانا، فيما تضبط النشاطات حسب البرامج كحسب الغالؼ المالي المتاح لبعض الجمعيات كحسب 

ريف. ىذا الذم يؤكده ما تـ اإلدالء بو مف قبؿ البعض اآلخر الذيف منسكب التبرع مف قبؿ الٌناس الخيٌ 
( أك بعدـ 24كاجيتيـ صعكبات تتعمؽ سكاء بعدـ تكفر التكاليؼ المالية الالزمة بنسبة قدرت ب) 

( ككما نستنتج كالىما مرتبط بشكؿ عضكم. كما يتكافؽ  22القدرة عمى الحجز بنسبة قدرت ب ) 
حدل الجمعيات، في مقابمة مباشرة، بأف الغالؼ المالي الذم يمنح ىذا مع تصريحات رئيس إ

لمجمعيات ليس متساكيا لمجميع بؿ أف تحديده يخضع عديد االعتبارات مف أكثر مف مميار إلى عشريف 
االرتباط كالعضكية  –ألؼ دينار جزائرم، مف ضمنيا الكالء لغطاء سياسي مييمف، كالعالقات الدكلية 

كلية العالمية كمنظمة الصحة أك األليسكك أك اليكنسكك أك البيئة كمنظمة الشفافية ضمف المنظمات الد
كغيرىا كثير، دكف اغفاؿ  تدخؿ العالقات اإلنسانية كالنسؽ القرابي كالجيكم كااليديكلكجي في تسييؿ 

ر ( كؿ مف االعتبارات االجتماعية السالفة الذك11ىكذا اجراءات، حيث تمثؿ ما يقترب مف نسبة )
إلى جانب شخصيات المؤطريف القائميف عمى تنظيـ التظاىرات كالنشاطات أنفسيـ، مف جانب ما 
يفترض أف يتميزا بو مف طاقات ابداعية كميارات اجتماعية كفنية كقدرة تكاصمية كاندماجية كتأثيرية 

 )حالة الشخصيات الكاريزمية( مثال. 
متطاءىـ العمؿ الجمعكم لكف ألغراض كمصالح الفشؿ عمكما الى ا -ربما–فيما قد يعكد         

شخصية ليس ليا عالقة باألىداؼ المسطرة كإنشاء عالقات مع المسؤكليف أك الكصكؿ إلى السمطة أك 
 استغالؿ تبرعات المحسنيف أك الشيرة كغيرىا.

 

 

كاقع الظاىرة  إف اليدؼ مف أم دراسة عممية ىي الكصكؿ إلى نتائج عممية قيمة تحمؿ كتفسر لنا
المدركسة كبناء عمى ذلؾ سيتـ عرض كمناقشة كتفسير النتائج الجزئية التي تكصمت إلييا الدراسة 

 الحالية كاآلتي:

 

 

أكال: عرض كمناقشة كتفسير نتائ  الفرضية األكلا في ضكء تساؤالت الدراسة كتراثيا 
 النظرية لمدراسة . كالمقارباتالنظرم، كالدراسات السابقة 

عرض كمناقشة كتفسير النتائ  الجزئية في ضكء تساؤالت الدراسة كتراثيا ػػ  04
 النظرية لمدراسة: المقارباتكالدراسات السابقة ك النظرم 
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تتخذ جمعيات المجتمع المدني مف المجاؿ االجتماعي كالثقافي كالديني فضاءات لتكريس مبادئ " 
 ".-بمدينة سطيؼ –المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي 

 تبيف مف خالؿ تحميؿ البيانات األمييريقية أف:
  النسب المتحصؿ عمييا متفاكتة كالمعبرة عف دكافع التأسيس أك العضكية لدل المبحكثيف في مجاؿ

( مف مجمكع مفردات عينة 97( ما يعادليا )27,95 %العمؿ الجمعكم، حيث قدرت أكبر نسبة بػ: )
يفسر لنا الرغبة كالحب في العمؿ االجتماعي الخيرم كخدمة البحث، مثمتيا الدكافع اإلنسانية، مما 

المجتمع العاـ كيتجمى مف خالؿ اإلسيامات كاألنشطة اإلرادية لرؤساء كأعضاء الجمعيات بفرض 
تعريؼ أفراد المجتمع بكافة الحقكؽ )االجتماعية، الثقافية الدينية(، ما .... الشعب باإلحساف إلى 

( مف مجمكع مفردات عينة البحث مثمتيا 80( ما يعادليا ) 23مقدرة بػ: )اآلخريف، كتمييا النسبة ال
الدكافع الدينية كالدكافع االجتماعية فالكازع الديني لألفراد يعد مؤشرا قكيا يؤدم بيـ إلى تقديـ أفضؿ 
الخدمات باختالؼ أنكاعيا كبرغبة صادقة نحك مختمؼ فئات المجتمع، فالغاية مف تأسيس كتككيف 

                    خدمة المجتمع العاـ كتحقيؽ التنمية االجتماعية، أما الدكافع الثقافية فقدرت بنسبة جمعيات 
( مف مجمكع مفردات عينة البحث ال تنفصؿ ىي األخرل عف باقي 69( ما يعادليا )19,88 %)

مف حيث رفع  الدكافع السابؽ ذكرىا، مف حيث الدكر التنشيطي لبرامج الجمعيات في المجاؿ الثقافي
 المستكل الثقافي لمختمؼ شرائح المجتمع المحمي السطايفي خصكصا كالمجتمع الجزائرم عمكما.

كىذا ما يتفؽ مذع النتيجة التي تكصمت الييا الطالبة فتيحة أكىايبة في دراستيا كالمعنكنة بػػػ "دكر  
لجمعيات باعتبارىا مؤسسة اإلتصاؿ الجمعكم في ترسيخ قيـ المكاطنة في ظؿ الحاكمية "، عمى اف ا

الصالح العاـ، كىي مؤسسات التنشئة االجتماعية مف مؤسسات المجتمع المدني تتكجو  إلى تحقيؽ 
كالسياسية كمف ثـ فإف التدريب عمى المكاطنة الصالحة كالمشاركة ينبغي أف يككنأحد مصادره األساسية 

طالب بالديمقراطة كاحتراـ الشفافية ، ينبغي الجمعيات ، كما أبرزت النتائج بأف الجمعيات كىي تدعك كت
 أف تككف النمكذج الرائد .

كما تتفؽ أيضا الدراسة الحالية مع النتجة التي تكصؿ الييا الطالب حي بف أحمد الكمالي في دراستو  
المكسكمة بػػػ : دكر مؤسسات المجتمع المدني في دعـ المشاركة المجتمعة لتنمة المجتمعات المحمية 

ف أىـ األسباب التي دفعت لممشاركة في أنشطة  المؤسسة ىك حب الخير كالتطكر حيث عد عمى أ
األساسي لممشاركة في أنشطة المؤسسة ، النو يشعر المتطكع المشاركة بالحب كالدؼء ىذا الدافع 

 كالعالقة مع أخيو اإلنساف .
 ( مف مجمكع مفردات عينة 104( ما يعادليا )31,04 %قدرت أعمى نسبة ) البحث تمثميا االحتماؿ

 الذم مفاده أف تفسير معنى كدالالت العمؿ الجمعكم ىك اإلحساف إلى اآلخريف.
 ( :ما يعادليا 25,96 %أف نشاطات الجمعية التي تضـ كؿ المجاالت شكمت أكبر نسبة قدرت بػ )

اىتماـ  ( مف مجمكع مفردات عينة البحث، ما يعني أف جميع فضاءات العمؿ الجمعكم تشكؿ بؤرة54)



  الميدانية لمبياناتكمية ككيفية -المعالجة  السكسيك  .. .........................الفصؿ السادس
 

 

276 

كبيرة لدل رؤساء كأعضاء الجمعيات نظرا ألىمية ىذه المجاالت كمدل تأثيرىا في حياة األفراد في 
 مجاؿ التنشئة االجتماعية.

 ( :ما يعادليا 23,39 %أف فئة الشباب عمى غرار الفئات األخرل سجمت أعمى نسبة قدرت بػ )
           يز أكثر كاف منصبا عمى فئة( مف مجمكع مفردات عينة البحث، حيث نالحظ أف الترك102)

 الشباب، حيث تمثؿ ىذه األخيرة القاعدة األساسية المستقبمية لمنيكض بتطكر كتقدـ المجتمع.
 أف عمى الكمالي أحمد بف محمد بف يحي الطالب إلييا تكصؿ التي النتيجة مع تتفؽ النتيجة كىذه

 الخدمات تأدية في المشاركة فرصة لمشباب تمكف حيث كالجيد، بالكقت تككف الشباب مشاركة
 التطكعي فالعمؿ كالجيد الكقت مف يمتمككنو بما الشخصي بجيدىـ المشاكؿ كحؿ كحؿ، بأنفسيـ،
 .منو المرجكة النتائج يحقؽ منظما تمقائيا عمال يعد المؤسسات في لمشباب بالنسبة

 ( :مف مجمكع 120( ما يعادليا )88,9 %قدرت أكبر نسبة بػ ) مفردات عينة البحث التي أكدت
كأقرت تفعيؿ المشاركة االجتماعية مف قبؿ جمعيات المجتمع المدني، ما يبرر لنا حرص رؤساء 
كأعضاء الجمعيات عمى مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة الجمعيات كالذم مف شأنو أف يعزز تكثيؽ 

 في.الثقة بيف جمعيات المجتمع كبيف أفراد المجتمع المحمي السطاي
 مف استفادة ىناؾ أف الكمالي أحمد بف محمد بف يحي الطالب اليا تكصؿ التي النتيجة مع يتفؽ ما مع

 الكسائؿ أىـ مف التطكعي كالتنمكم االجتماعي العمؿ عد حيث المؤسسة، أنشطة في المشاركة
 أىـ مف التطكعي كالتنمكم االجتماعي العمؿ يعد حيث المؤسسة، أنشطة في لممشاركة المستخدمة

 .المجتمع بمكانة النيكض في لممشاركة المستخدمة الكسائؿ
 : بػػػ المعنكنة بالدراسة اليا المتكصؿ"  الحالية بالدراسة عميا المتحصؿ جةيالنت نفس أيضا نتفؽ كما 

 عمى الحديد  أبك عمى فاطمة" لمطالبة العشكائية المناطؽ في الفقر مكاجية الفي المدني المجتمع دكر
 اتوكى العممة كمراكزه ةيكالتنظيم القانكينة كمكاتبة كمنظماتو جمعياتو بجميع المدف المجتمع مساعدة اف

 .اإلنساني المجتمع بناء في كالمساىمة المشاركة مسؤكلية تحمؿ مف كالمينة النقابية
  أف تكسيع دكائر المشاركة المجتمعية يعد ضركرة تتطمبيا مبادئ المكاطنة، حيث نجد مساىمة

لجمعيات في تكريسيا ليذه المشاركة عف طريؽ التحسيس كنشر الكعي االجتماعي كعف طريؽ ا
( ما 67,4 %المساىمة في تنمية قيـ المكاطنة عبر النشاطات التربكية، مثمتيا أعمى نسبة قدرت بػ: )

( مف مجمكع مفردات عينة البحث حيث تكمف كتبرز أىمية المشاركة في جمعيات 91يعادليا )
المجتمع المدني مف خالؿ كثرة كارتفاع عدد الجمعيات باختالؼ نشاطاتيا كالناشطة في مجاالت 

 مختمفة لتحقيؽ أىداؼ اجتماعية، ثقافية، دينية...
دارية طنة اإل: جيمي ديمكف في دراستو المعنكنة بػ : المكاع النتيجة التي تكصؿ إلييا الطالبما يتفؽ م

أفريؿ   12أيضا مكاطف، مف النصكص الحديثة، كباألخص قانكف عمى أف اعترافا أف الرعية ىك 
دارية ال تختزؿ لعالقة استيالكية كتتضمف بعدا مدنيا، كيجب أف تمنح ، تعتبر أف العالقة اإل 2000
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  اإلدارة لممكاطنيف كسائؿ ممارسة مكاطنتيـ، كتشكؿ العالقة الغدارة احدل طرؽ الكصكؿ ليذه المكاطنة 
دكف مف يقة اإلدارية تتكاجد محكلة لمرعية الحؽ في المشاركة في النشاط اإلدارم كيستفف طبيعة العالأك 

خيرة يجب اف تقدـ لييـ تقاريرا، تكمف أىمية كفائدة ىذه الدراسة في حؽ الكصكؿ إلى اإلدارة، كىذه األ
فة كما ىي معتمد في فمس ،إعطاء الكجو الممارساتي عمى أكسع نطاؽ لتكريس مدلكالت المكاطنة

ف المكاطنة ليست مجرد شعارات أك منظمات بؿ أالممارسة الديمقراطية في المجتمعات الغربية، حيث 
ممارسات تخترؽ مجاالت المشاركة حتى في نطاؽ أشكاؿ الفعؿ اإلدارم باعتبار المظير كالسمة 

 كالميزة في المجتمعات التي تنتيج النيج العقالني في مجاؿ تسيير الحياة العامة.
 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث ىي 90( ما يعادليا )52,63 %ت أكبر نسبة قدرت بػ: )احتم

تمكيؿ شخصي، ما يعني حب كرغبة أفراد العينة في ممارسة العمؿ التطكعي الخيرم، ككذا المستكل 
 االجتماعي كاالقتصادم )المستكل التعميمي، الدخؿ الشيرم( لو عالقة كثيقة بالتمكيؿ المادم.

 رسة الدكلة لمصدر التمكيؿ باعتبارىا المصدر الممكؿ كالسمطة القانكنية لجمعيات المجتمع أف مما
( مف مجمكع مفردات عينة البحث 77( ما يعادليا )57 %المدني، تبيف أف النسبة األكبر قدرت بػ: )

 تكصمت التي النتيجة مع  كيختمؼ يتعارض ما، ر لنا ذلؾ ىك قمة أك نقص التمكيؿتنفي ذلؾ، ما يفس
 أف عمى الجزائر، في المدني المجتمع كاقع بػػػ المكسكمة دراستيا في جييدة أخكاف شاكش الطالبة ليا

 في تبدك بالدكلة عالقتيا أف كرغـ تمكيميا، في الدكلة عمى كتعتمد الحرية مف بيامش تتمتع الجمعيات
 غير كميا...  كاالستشارة كالتعاكف المادية المشاىدات تقديـ معايير أف غير تعاكف عالقة ظاىرىا
 كخضكع بتبعية عالقة العالقة ىذه يجعؿ ما كىك الرئيس شطارة عمى كتعتمد كاضحة، كغير محدكدة

نما لمييمنة آلية يشكؿ ال المدني المجتمع أف نجد ىنا كمف ال، كتعاكف شراكة عالقة ال  إليو ينظر كا 
 .تبعيتو تكريسو خالؿ مف كفكتو نمكه مف لمحد الدكلة تسعى كليذا لمدكلة كمنافس

 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث ترل بأف الميزانية غير كافية 129( ما يعادليا )95,6 %أف نسبة )
كىذا ما يفسر لنا النتائج المتحصؿ عمييا في الجداكؿ السابقة المتعمقة بمصدر التمكيؿ كممارسة 

 مصدر التمكيؿ السمطة القانكنية.
 ( مف مجمكع مفردات عينة البحث يركف 86( ما يعادليا )63,7 %لمقدرة بػ: )سجمت أكبر نسبة كا

 (:36الجدكؿ رقـ )عدـ الحاجة إلى إعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعية، كلعؿ ما يفسر لنا ذلؾ 
يكضح األسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد الجمعيات محميا ككطنيا، كما يمكف تفسير ذلؾ بنجاح بعض 

ىذه النتيجة لمدراسة الحالية ، يث التعريؼ بنشاطاتيا كبرامجياالجمعيات في تحقيقيا ألىدافيا مف ح
مفادىا: كمع  أيضا تتعارض كتختمؼ مع النتيجة المتحصؿ عمييا في دراسة شاكش اخكاف جييدة كالتي

أف ىذه الجمعيات تقكـ بعدة نشاطات متنكعة غير متقطعة كليست مستمرة ، كال تممؾ الجمعيات 
نما يسير كؿ شيء حسب الظركؼ كالمناسبات، كما أف أنشطة  برنامج عمؿ محدد ككاضح تمتـز بو، كا 

خرية...( كىي بذلؾ ىذه الجمعات تتمركز في مجاالت محدكدة )كالتكعية كالتطكع كتقديـ المساعدات ال
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تقترب مف األغراض التقميدية لمعمؿ الجمعكم ما يجعؿ اسياماتيا في التنمية محدكدة كتنحصر 
 محدكدة كتنحصر في ىذه القطاعات ال غير.

 ( :مف مجمكع مفردات عينة البحث يركف أف 98( ما يعادليا )47,34 %أعمى نسبة قدرت بػ )
يات محميا ككطنيا يرجع إلى التعريؼ كالتكعية بأىمية الحركة األسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد الجمع

 أفراد عينة البحث استجابات  ( مف مجمكع39) ( ما يعادليا18,84 %الجمعكية، كأقؿ نسبة سجمت )
 Emerالطالب   مثمتيا تكريس الممارسة الديمقراطية، كىذا ما يتفؽ مع النتيجة التي تكصؿ إلييا

Torus  في دراستو حكؿ : تحميال عف مساىمة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تركيا  
 عمى أف إسياـ المجتمع المدني في تكطيد الدمقراطية في تركيا محدكدة، كلكنيا ليست غائبة تماما.

 ( مف مجمكع إجابات مفردات العينة لتعبر عف أف73( ما يعادليا )23 %تأتي أكبر نسبة بمقدار ) 
، تتعارض ىذه االمفيكـ مرتبط بجممة الحقكؽ الكاجب عمى األفراد أف يككنكا عمى دراية كمعرفة بي

النتيجة مع النتيجة التي تكصؿ الييا الطالب منير مباركية في دراسة المعنكنة بػػػػػ : مفيكـ المكاطنة في 
نظرة غير متكاممة األبعاد الجزائر حيث ينظر في الجزائر إلى المكاطنة، كيتـ تجسيدىا في االغمب ب

كالجكانب، فالمكاطف الجزائرم ينظر إلييا كيسعى ليا باعتبارىا مجمكعة مف الحقكؽ الشخصية كالفردية 
فقط، في حيف تعرض أجيزة الدكلة عمى تحصيؿ حقكقيا مف المكاطف أم تحرص عمى أداء ىذا 

في حيف تتفؽ مع النتيجة التي  االخير لكاجباتو بغض النظر عما إذا كانت قد استكفى حقكقو ...
تكصمت ليا الطالبة صكنية العيدم في دراستيا المعنكنة بػػػ : كاقع الممارسة المكاطنية في ظؿ 
اإلصالح السياسي الحاصؿ في الجزائر عمى أف مفيكـ المكاطنة عند المكاطف المبحكث يرتسـ في 

 دد معالـ اليكية بكضكح تاـ عنده...ضكء المكركث الثقافي االجتماعي  كالتاريخي الثكرم الذم يح

( مػػا %70كىػػذه األخيػػرة تتفػػؽ أيضػػا مػػع النتيجػػة مػػف الدراسػػة الحاليػػة كالتػػي قػػدرت أعمػػى نسػػبة بػػػػػػػػ : )
( مػػف اسػػتجابات مفػػردات عينػػة البحػػث االتجػػاه نحػػك تكػػريس مبػػادئ المكاطنػػة مػػف خػػالؿ  95يعادليػػا )

كنفػس النتيجػة  ،محميػة محػددة كمجػاؿ العمػؿ االجتمػاعي كالثقػافي كالػديني –استثمار فضاءات سكسػيك 
لمدراسة الحالية نجػدىا تتفػؽ مػع النتيجػة التػي تكصػمت إلييػا الدراسػة التػي قامػت بيػا الطالبػة لينػدة لطػاد 

اح بف محرز ك المعنكنة بػ :المجتمع المدني كدكره في بناء الدكلة كالتحكالت السياسية في محاكلتيا اقتػر 
العربيػة كذلػؾ تصكر لممجتمع المدني كالذم يمكف تطبيقو في المجتمع الجزائرم ككذلؾ في المجتمعػات 

أف المجتمػع المػدني يضػـ مجمكعػة مػف المؤسسػات غيػر سياسػية تسػتطيع أف تمعػب : عمى النحك التالي
ييػر كممػا اتسػمت دكر الفاعؿ في عممية التغيير االجتماعي كالثقافي، ككمما تطكر دكرىػا فػي عمميػة التغ

 .في استجابتيا لمبنية االجتماعية بمركنة أكبر
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لغرض تكريس مبادئ "تعتمد جمعيات المجتمع المدني أحدث الكسائؿ كتنتي  أفضؿ األساليب 
 ."-بمدينة سطيؼ–المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي 

 تبيف مف خالؿ تحميؿ البيانات اإلمييريقية أف:
 ( :مػف مجمػكع اسػتجابات مفػردات عينػة البحػث، تمثػؿ 104( مػا يعادليػا )48 %نجد أف نسبة قدرت بػػ )

االجتماعيػة، كالتػي تقتصػر عمميػا عمػى النشػاطات ىذا الرأم القائؿ بأف المكاطنة رديؼ لمفيػكـ المشػاركة 
 الخيرية االجتماعية في لدل أغمب الجمعيات في الجزائر.

  :مف مجمكع استجابات أفراد عينة البحػث أشػارت 133( ما يعادليا )(98%أف نسبة كبيرة جدا مقدرة بػ )
اءة مػف أجػؿ تحقيػؽ انػدماج إلى دكرىا في تعزيز قدرات كميارات أفراد المجتمع المحمي كرفع مستكل الكفػ

 أكبر ليـ في المجتمع، ما يعني تمكينيـ مف المشاركة في الحياة العامة.
 ( مػف مجمػكع اسػتجابات مفػردات 97( مػا يعادليػا )27 %أكبر نسبة قػدرت إحصػائيا بحاصػؿ تجميعػي )

التكنكلكجيػة المتطػكرة عينة البحث كبالطبع فإنو مف البدييي في ظؿ تكاضػع اإلمكانػات الماديػة كالكسػائؿ 
كقمة الفضاءات الخاصة بالجمعيات في العمكـ، أف يتـ االستناد في أداء رسػالة العمػؿ الجمعػكم باعتمػاد 

امعييف كمتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ مثػػػؿ ىػػػذه الكسػػػائؿ لضػػػماف تبػػػرع كتطػػػكع المػػػؤطريف ليػػػا مػػػف بػػػاحثيف جػػػ
حمػػػد الكمػػػالي القائمػػػة بػػػأف أىػػػـ ك ىػػػذا مػػػا تكصػػػمت إليػػػو النتيجػػػة لمطالػػػب يحػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أ، التػػػدريب

المتطمبات الالزمة لتفعيػؿ المشػاركة فػي أنشػطة الجمعيػات تتمثػؿ فػي اإلعػالف يجعػؿ حيػز المشػاركة بػيف 
 األعضاء أكثر فاعمية حيث يقـك اإلعالف بحشد المتطكعيف ك بالتالي يزداد االىتماـ بأنشطة الجمعيات. 

 ( مػػف مجمػػكع اسػػتجابات 115( مػػا يعادليػػا )46 %ترجمػػت أكبػػر نسػػبة قػػدرت بمػػا يقتػػرب مػػف نسػػبة )
مفػػردات عينػػة البحػػث االتجػػاه التفضػػيمي نحػػك قاعػػة المحاضػػرات بػػدار الثقافػػة نظػػرا التسػػاعيا كأريحيتيػػا 

 كتكفرىا عمى تجييزات الئقة كفضاءات مجاكرة يمكف استغالليا.
 ( 78 %ة قػدر بػػ: )أف أغمػب الجمعيػات محػؿ الدراسػة أجابػت بمقػدار رقػـ إحصػائي تجميعػي شػكؿ غالبيػ

مػػف مجمػػكع االسػػتجابات، إذ مػػا يسػػعفيـ دعػػـ عػػػركض بطاقػػات اليكيػػة كإثبػػات ىكيػػة كالتعريػػؼ بالػػػذات 
مػػات كنشػػر المعػػارؼ كالخصكصػػيات، إنمػػا ىػػك االشػػتراؾ فػػي مػػكاقعيـ لككنيػػا األسػػيؿ فػػي إيصػػاؿ المعمك 

كىذا ما يتفؽ مع النتيجة المتحصؿ عمييا في دراسة الطالػب يحػي بػف محمػد بػف أحمػد  ،كتعزيز التكاصؿ
الكمػػػػالي ك القائػػػػؿ فييػػػػا أف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ىػػػػي التػػػػي تشػػػػكؿ مصػػػػادر المعرفػػػػة بالنسػػػػبة 
طػػػػػالع معظػػػػػـ المتطػػػػػكعيف عمييػػػػػا بشػػػػػكؿ يػػػػػكمي              لمؤسسػػػػػات المجتمػػػػػع المػػػػػدني، كذلػػػػػؾ يرجػػػػػع لتنكعيػػػػػا كا 

 ماد عمييا في تشكيؿ معرفتيـ تجاه مؤسسات المجتمع المدني.عتاالك 

ثانيا: عرض كمناقشة كتفسير نتائ  الفرضية الثانية في ضكء تساؤالت الدراسة كتراثيا 
 النظرية. كالمقارباتالنظرم كالدراسات السابقة  
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  إف أغمػػب الجمعيػػات محػػؿ الدراسػػة الميدانيػػة تسػػتقبؿ كتسػػتفيد مػػف تعػػاكف فئػػات اجتماعيػػة مختمفػػة تتقػػدميا
( مػف اسػتجابات أفػراد العينػة مػف فئػة البػاحثيف 102( مػا يعادليػا )48 %كأعمى نسبة مقػدرة بمػا يقػارب )

 مثقفيف كيحظكف بمكانة مقبكلة في المجتمع.الجامعييف بكصفيـ 
 ( مػف مجمػكع اسػتجابات العينػة تمثػؿ المسػابقات 89( ما يعادليػا )36 %تـ تسجيؿ ما يقترب مف نسبة )

 الفكرية يتـ تنظيميا خالؿ مختمؼ المناسبات الكطنية كيـك العمـ مثال، يؤطرىا باحثكف جامعيكف.
 ( :ما 32%أجاب األغمبية بنسبة قدرت بػ )( مف مجمكع استجابات عينة البحث بعػدـ كجػكد 59يعادليا )

صػػعكبات تعرقػػؿ عمميػػات حجػػز القاعػػات أك التكػػاليؼ التػػي يتطمبيػػا تنظػػيـ ىػػذه النشػػاطات، كالسػػبب فػػي 
ذلػؾ قػػد يرجػع مػػف جيػة أكلػػى إلػى أف عمميػػة الحجػػر سػكاء فػػي دار الثقافػة أك المتحػػؼ ىػي بمقابػػؿ مػػادم 

ت حسػػػب البػػػرامج كحسػػػب الغػػػالؼ المػػػالي المتػػػاح لػػػبعض الجمعػػػات كلػػػيس مجانػػػا، فيمػػػا تضػػػبط النشػػػاطا
 كحسب منسكب التبرع مف قبؿ الناس الخيريف.

            تفػؽ كالدراسػات السػػابقةاف ىػذه النتػائج سػابقة الػذكر لمدراسػة الحاليػة منيػا مػا أفػي العمػـك يمكػف القػكؿ بػ-
رية المعتمد بالدراسػة الحاليػة نجػد مػا قامػت النظ المقارباتلى إبالرجكع ك  ،اختمؼ معياكمنيا ما تعارض ك 

 :ياكر مف بينذيكلكجي عمى مجمكعة مف الفرضيات نعميو النظرية البنائية الكظيفية كاتجاه سكس

  ؛خرجزاء يعتمد كؿ منيا عمى اآلأنو يتضمف أم أالمجتمع ىك عبارة عف نظاـ 
 ال إمنفػػػردا  اف يفيػػػـ جػػػزءن أحػػػد أم أنػػػو ال يسػػػتطيع أجػػػزاء بمعنػػػى ف ىػػػذا الكػػػؿ النظػػػامي يػػػأتي قبػػػؿ األأ

كالػػػذم يشػػػكؿ جػػػزءا منػػػو كذلػػػؾ كالمعتقػػػدات الثقافيػػػة، المؤسسػػػات  ،كسػػػع الكمػػػيلػػػى النظػػػاـ األإبإرجاعػػػو 
 .خ.الاالجتماعية لمتنظيـ العائمي.. نماطك األأاالقتصادية، ك القانكنية 

 المحافظػػة عمػػى تػػكازف الكػػؿ ف ذلػػؾ الجػػزء يقػػـك بكظيفػػة ألػػى الكػػؿ يػػتـ باعتبػػار إف فيػػـ الجػػزء بإرجاعػػو إ
 .كىكذا فالعالقة بيف الجزء كالكؿ ىي عالقة كظيفية

جػػزاء كػػؿ جػػزء أمػػا يعنػػي التركيػػز عمػػى كػػؿ البنػػاء االجتمػػاعي لممؤسسػػة االجتماعيػػة كالمككنػػة مػػف      
فشؿ يفسر  كىذا ما خر فيحدث البناء االجتماعي التفاعميمنيا تككؿ لو ميمة ذات صمة مباشرة مع اآل

مػػؤطرم المؤسسػػات كالجمعيػػات كالبػػرامج التكعكيػػة، إذا خمػػت مػػف صػػفة كبعػػد التكامػػؿ كاالتسػػاؽ  جيػػكد
نػػو مػػف الميػػـ جػػدا بالنسػػبة لمختمػػؼ إكالتسػػاند الػػكظيفي فيمػػا بينيػػا، مػػف حيػػث األىػػداؼ كالجيػػكد، كمنػػو ف

ىػػػا، جيكدكحػػػد تتنسػػػؽ أىػػػدافيا ك ف أ ،بػػػرامج اليادفػػػة لتكػػػريس مبػػػادئ المكاصػػػمة فػػػي المجتمػػػع المحمػػػيال
  .تأثير ايجابي عمى المجتمع ككؿمف احداث االستمرار في كؿ متفاعؿ حتى يمكنيـ  متكاممة،

يضػػػا مػػػف خػػػالؿ نظريػػػة العقػػػد االجتمػػػاعي حيػػػث نجػػػد الفيمسػػػكؼ أكمػػػا يمكػػػف تفسػػػير ىػػػذه النتػػػائج      
نسػػاف عػػف حريتػػو الطبيعيػػة سػػاعده فػػي ف" تنػػازؿ اإلأالفرنسػي جػػاف جػػاؾ ركسػػك عنػػدما نشػػر كتابػػو ىػػذا بػػ
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"، فالحرية يجب أف تككف محفكفة بحقكؽ اآلخريف، مف منطمؽ  خالقيةالحصكؿ عمى حرياتو المدنية كاأل
رادة كؿ كاحدة مػنيـ تعتبػر إف أذ إف تعطى أيجب  ؛يوأسب ر يادة حكالسٌ  "،أنت حر ما لـ تضرمقكلة : "

رادة رادة العامػػة التػػي ىػػي اإلعناصػػر مجتمعػػة تكػػكف اإلالك  ،عنصػػرا جكىريػػا يخػػدـ تحقيػػؽ الصػػالح العػػاـ
 .الحرة في المجتمع"

التػي تعتقػد بضػركرة منػع رادة الجمعية إلىذه اككفؽ المقاربة المكاطنة مف المنظكر اإلسالمي فإف       
الحريػػات كاممػػة لألفػػراد بغيػػة تحقيػػؽ السػػعادة التػػي أبرميػػا النبػػي محمػػد صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ خيػػر دليػػؿ 

العػػدؿ، المسػػاكاة، مػػف خػػالؿ "كثيقػػة المدينػػة" حيػػث تضػػمنت اعمػػاد منظكمػػة قػػيـ رسػػاخ الحقػػكؽ إعمػػى 
حامػػد "يقػػكؿ الػػدكتكر  .غيػػر مسػػمميف كالسػػالـ بػػيف جميػػع المػػكاطنيف سػػكاء مسػػمميف أك خػػاءاإلك  التعػػاكف
كالكاجبػات بثباتيػا ألصػحابيا  ف مصدر الحقكؽأ" في كتابو االسالـ كحقكؽ االنساف ككاجباتو: "الرفاعي

نيمػػػا مػػػف مقكمػػػات كرامػػػة أسػػػالمية تنظػػػر لمحػػػؽ كالكاجػػػب عمػػػى اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى، فالشػػػريعة اإلىػػػك 
رادة اهلل تعػػالى، فػػالحؽ كالكاجػػب إداء الحقػػكؽ كالكاجبػػات كفػػؽ أنسػػاف. فيػػي المعيػػار لصػػحة كاسػػتقامة اإل

نيمػػا مقيػداف بمصػػمحة الجماعػة كعػػدـ أكمػا  ،رادة اهلل كمرضػاتوإفػي الشػريعة االسػػالمية مقيػداف بتحقيػػؽ 
مػكر حيػاتيـ، أف يتعػارفكا كيتفقػكا عمػى حقػكؽ ككاجبػات فيمػا اسػتحدث مػف أضرار باألخريف، كلمنػاس اإل

قامة العدؿ إ، كيحقؽ نساف كمصالحوكبما يضمف تحقيؽ كرامة اإل ،رادة اهلل كشرعتوبما ال يتعاض مع ا
 .بيف الناس"

 النتائ  العامة:
مبريقػػي ليػػذه الدراسػػة، اليادفػػة إلػػى انػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف الكاقػػع اإلمػػف خػػالؿ المعطيػػات كالبي     

المكاطنػػػة فػػػي المجتمػػػع  التعػػػرؼ عمػػػى جيػػػكد جمعيػػػات المجتمػػػع المػػػدني فيمػػػا يتعمػػػؽ كتكػػػريس مبػػػادئ
كالكشػػػؼ عػػػف دكر الجمعيػػػات مػػػف حيػػػث المجػػػاالت الناشػػػطة ليػػػا  -بمدينػػػة سػػػطيؼ –الجزائػػػرم المحمػػػي

كميػػػة –لنجاحيػػػا، كمػػػف حيػػػث الكسػػػائؿ المعتمػػػدة كاألسػػػاليب المنتيجػػػة، كمػػػف خػػػالؿ المعالجػػػة السكسػػػيك 
 :ككيفية لمبيانات الميدانية تـ الكقكؼ عمى ما تكصمت إليو الدراسة كاآلتي

                ، بدرجػػػػةنسػػػػانيةأف دكافػػػػع التأسػػػػيس أك العضػػػػكية فػػػػي مجػػػػاؿ العمػػػػؿ الجمعػػػػكم مثمتيػػػػا الػػػػدكافع اإل  -1
حسػػب أغمػػب  مػػاعي الخيػرم كخدمػػة المجتمػػع العػاـت، ممػػا يفسػػر لنػا الرغبػػة كالحػػب فػي العمػػؿ االجأكلػى

 .التصريحات
حيث تكمف كتبرز أىمية  ،مبادئ المكاطنةأف تكسيع دائرة المشاركة المجتمعية يعد ضركرة تتطمبيا  -2

ككػػذلؾ أىميػػة التكامػػؿ  المشػػاركة فػػي جمعيػػات المجتمػػع المػػدني مػػف خػػالؿ كثػػرة كارتفػػاع عػػدد الجمعيػػات
 .كالتنسيؽ كالتعاكف فيما بينيا كبيف الجيات اإلدارية المعنية

سكسػػػيكلكجية محميػػػة محػػػددة  فضػػػاءاتاالتجػػػاه نحػػػك تكػػػريس مبػػػادئ المكاطنػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتثمار  -3
 ماعي كالثقافي كالديني.تلمجاؿ العمؿ االج
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 االستناد في أداء رسالة العمؿ الجمعكم كاالعتماد عمى الكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة. -4
ىكيػػة ىػػك  أف أغمػػب الجمعيػػات محػػؿ الدراسػػة إنمػػا يسػػعفيـ دعػػـ عػػركض بطاقػػات اليكيػػة كإثبػػات -5

 األسيؿ في ايصاؿ المعمكمات كنشر المعارؼ كتعزيز التكاصؿ. لككنيا يـاالشتراؾ في مكاقع
مختمفػػة  اجتماعيػػةتسػػتقبؿ كتسػػتفيد مػػف تعػػاكف فئػػات  ،محػػؿ الدراسػػة الميدانيػػة ،أف أغمػػب الجمعيػػات -6

 كفئة الباحثيف الجامعييف بكصفيـ مثقفيف كيحيطكف بمكانة مقبكلة في المجتمع.
 افية.التمكيؿ الحككمي كالميزانية غير ك نقص -7

 أتي:الحالية النتيجة النيائية فيما يكفي ضكء ىذه النتائج، تسجؿ الدراسة 
 .ؽ الفرضية األكلى بنسبة معتبرةتحق -1
 اخفاؽ الفرضية الثانية. -2
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما يعني أف...

كرا معتبػػرا نسػػبيا فػػي تكػػريس كترسػػيخ مبػػادئ المكاطنػػة فػػي دأف لجمعيػػات المجتمػػع المػػدني 
لػدل المػكاطنيف التعريػؼ كالتكعيػة جيكد  حيث مف ،بمدينة سطيؼالمجتمع الجزائرم المحمي 

 في المجاالت االجتماعية، الثقافية، الدينية. ـإدماجيمحاكلة حقكؽ، ك البكافة 

جممػة مػف حيػث يتكقػؼ  ؛استجابة أفػراد المجتمػع المحمػي السػطايفي ليػذه الجمعيػاتغير أّف 
األنشػػطة جػة تنسػػيؽ كتكامػؿ الجيػػكد ك ، عمػػا در األدكار الفعميػة المجسػػدة فػي الفعػػؿ الجمعػكم

 .كالخدمات المتعددة كالكسائؿ كاألساليب المعتمدة لتحقيؽ المنفعة العامة
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 :ؿػػػػػػػػػػػالفص ،صػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخ
بعػػد عػػرض كتحميػػؿ كتفسػػير البيانػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف الجانػػب الميػػداني يمكػػف أف نخمػػص        

بالقكؿ أف جمعيات المجتمع المدني ليا أدكارا متعددة في مجاالت مختمفة تؤدييػا كبػدرجات متفاكتػة فػي 
تكػػػػريس مبػػػػادئ المكاطنػػػػة بػػػػيف األفػػػػراد فػػػػي المجتمػػػػع الجزائػػػػرم عمكمػػػػا كالمجتمػػػػع المحمػػػػي السػػػػطايفي 

صكصا، كلكي تقكـ بمياميا اكثر يتطمب دراسة كتقييـ بعض النقائص كجكانػب الضػعؼ التػي تعػاني خ
منيػػا الجمعيػػات، سػػكاء عمػػى مسػػتكل صػػعيد المػػكرد البشػػرم مػػف حيػػث المػػؤطريف لمبػػرامج كتنقيػػتيـ ألىػػـ 

ادية ػ ػ ػ ػالخ المكاضػيع المتعمقػة بمختمػؼ أبعػاد الحيػاة االجتماعيػة، كالثقافيػة كالعمميػة كالدينيػة كاالقتصػ
كتكعيتيـ بيا، ىذا مف جية كمف جية أخرل، معرفة ما مدل استيعاب المستفيديف لمػدكر الػذم تقػكـ بػو 
جمعيات المجتمع المدني كتكريسيا كمبادئ المكاطنػة أك عمػى مسػتكل صػعيد رقابػة الدكلػة ليػذه البػرامج 

 اػكالنشاطات المقدمة مف طرؼ الجمعيات ككذا الميزانية المخصصة لي
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػخ -01
 اإلقتراحات التكصيات ك  -02
 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمراجالمصادر ك  قائمة -03
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 :ةػػػػػػػػػػػػػػػػخاتم -10

كلػػػى نحػػػك تكػػػريس ال مػػػراء فػػػي أف الجزائػػػر، كغيرىػػػا مػػػف بمػػػداف العػػػالـ النػػػامي، تخطػػػك خطكاتيػػػا األ   
المػدني ال  ف انفتاؽ بػذكر المجتمػعتعيش مرحمة التحكؿ الديمقراطي؛ فإ، كبكصفيا الديمقراطية الممارسة

 تقدمو ال يزاؿدرجة ف المكاطنة كمظير يؤشر عمى ارتقاء المجتمع ك إتزاؿ في مرحمتيا الجنينية، كليذا ف
 أيضا. أسيسفي طكر الت

منػػذ  ،رفػػت بيػػا تشػػريعات الدكلػػة اإلسػػالميةكلػػئف كػػاف العمػػؿ التضػػامني التطػػكعي أمػػرا بػػؿ كقاعػػدة عي    
فػػػي المجتمعػػػات  ؛ فػػػإف تكريسػػػو قانكنيػػػا كبشػػػكمو الغربػػػيأربعػػػة عشػػػر قرنػػػا فػػػي جميػػػع الخالفػػػات الراشػػػدة

، حيػث اسػتمر فػي النطػاؽ العربػي ، عبر منظمات المجتمع المدني لـ يجعؿ منو ظاىرة مبتكػرةالعممانية
 طار تنظيمي معيف.إك مييكال ضمف أسكاء كاف عشكائيا ىالي ىمي بيف األكيستمر العمؿ األ

حػػػدكد يتجػػػاكز بكصػػػفو  ،بمفيػػػـك المكاطنػػػةاألىمػػػي مػػػف العمػػػؿ بالػػػذات ف ربػػػط ىػػػذا النػػػكع أغيػػػر       
حد بعيد، مػا يسػتدعي  لىإغريبا مطمبا )لدل المجتمعات العربية( يجعمو ىك مف  ،العالميةلى المجتمع إ

عػػادة النظػػر فػػي ا  ك  لتتجػػاكز النسػػؽ القرابػػي كالجيػػكم كالقػػكمي، تكسػػيع رقعػػة المشػػاركةتغييػػر المفػػاىيـ، ك 
مكانػػػػات كالكسػػػػائؿ تاحػػػػة اإلإ الفئػػػػات االجتماعيػػػػة، ككػػػػذلؾبػػػػيف مختمػػػػؼ جنسػػػػيف ك دكار بػػػػيف التقسػػػػيـ األ

  كاألساليب المتطكرة المرافقة لثقافة مكاطناتية متطكرة لمتمكيف مف تكريسو في كاقع الميداف.

دكر جمعيػات المجتمػع المػدني فػي الحاليػة تجسػد محاكلػة تبحػث فػي الدراسػة  فإمف ىذا المنطمؽ فػ      
المكاطنة في المجتمع الجزائرم في العمـك كالمجتمع المحمي السطايفي خصكصػا، بغػرض  تكريس مبادئ

تقػػديـ خػػػدمات ضػػركرية يتطمبيػػػا أفػػراد المجتمػػػع مػػف جيػػػة كفػػتح المجػػػاؿ لتكسػػيع كتفعيػػػؿ دائػػرة المشػػػاركة 
في إطار التكاصؿ كالتنسيؽ المستمر مػع مختمػؼ المػؤطريف كالمسػؤكليف عػف  ،المجتمعية مف جية أخرل

عيػػات المجتمػػع المػػدني كاألعضػػاء المؤسسػػيف لمجمعيػػات لمتعريػػؼ برسػػالة التػػي تحمميػػا الجمعيػػات مػػف جم
كػػػػالتعمـ كالتػػػػدريب لالرتقػػػػاء بػػػػالمجتمع اجتماعيػػػػا ثقافيػػػػا دينيػػػػا  ،يػػػػدةفخػػػػالؿ قياميػػػػا بأعمػػػػاؿ كنشػػػػاطات م

رة، كالكفاءات دايستجد إال مف خالؿ رسـ سياسة محكمة يخطط كينظـ ليا مف حيث اإل تعميميا...كىذا ال
 نشطة، األخذ بالرأم الصكاب...المطمكبة، البرامج كاأل كالميارات

كفي العمكـ تكشؼ نتائج الدراسة عمى امتداد جذكر التعاكف في أعماؽ مشاعر الجزائرييف عمكما كحػبيـ 
لفعؿ الخير كالمساعدة اإلنسانية، في الكقػت الػذم تكشػؼ فيػو أيضػا عػف ضػعؼ التعمػؽ فػي إدراؾ أبعػاد 
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كمدلكالت مفيكـ المكاطنة بصيغتو الغربية، كىنا يقع اإلشكاؿ كربما القطيعػة فػي أداء ىػذا الػدكر مػف قبػؿ 
كثير مف مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية ككػذلؾ فشػؿ اسػتقطاب الكثيػر مػف أفػراد المجتمػع 

 المحمي.

 عممية نجد:كلعؿ مف أىـ الصعكبات التي كاجيت الدراسة الحالية كأم دراسة 

  عطػػػػاء القيمػػػػة العمميػػػػة المطمكبػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ بعػػػػض رؤسػػػػاء كأعضػػػػاء عػػػػدـ االىتمػػػػاـ بالمكضػػػػكع كا 
 الجمعيات.

  صػػعكبة تحديػػد مكاعيػػد اسػػتقباؿ مػػع الجيػػات الرسػػمية اإلداريػػة لمحصػػكؿ عمػػى القػػكائـ كالكثػػائؽ ذات
 كمتطمباتو.الصمة بمكضكع الدراسة نظرا النشغاالتيـ كليس لعدـ تعاكنيـ مع البحث 

 ألف األعضػػاءمبريقيػػة مػػع انشػػغاالت أفػػراد عينػػة الدراسػػة ) الرؤسػػاء ك تػػزامف فتػػرة انجػػاز الدراسػػة اإل ،
  . - مدينة سطيؼ –أغمبيـ يمارسكف كظيفة حككمية كمنيـ مف يمارسيا خارج 
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 :االقتراحاتالتكصيات ك  - 02

ب ف ىناؾ نقائص يتطمأنظرا لما تـ عرضو مف نتائج الدراسة العامة حكؿ تحقؽ كاخفاؽ الفرضيات تبيف 
 كثر في المستقبؿ كتحقيؽ التنمية االجتماعية أمعالجتيا لتثميف العمؿ الجيكم 

 تي:مف بيف التكصيات كاالقتراحات المقدمة لمدراسة كاآل

كثر بيف المسؤكليف عف جمعيات المجتمع المدني كبيف أكتكطيد العالقة  العمؿ الجمعكم، تثميف -1
  .المؤسسيف ليا

  .ف تككف محكمة معمقةأعمى  اتعادة تخطيط منيجية عمؿ الجمعيإضركرة  -2

 .كثر عمى الكسائؿ المتاحة لذلؾأضركرة نشر ثقافة كمبادئ المكاطنة باالعتماد  -3

نشػر الػكازع الػديني بػيف  مف خػالؿكالدينية ضركرة الكعي بمختمؼ المجاالت ) االجتماعية، الثقافية،  -4
 .(نيحضكر النشاطات كالفعاليات التي تنظميا جمعيات المجتمع المدك  أفراد المجتمع،

ثقافػػة التطػػكع لمتحفيػػز عمػػى المشػػاركة فػػي مختمػػؼ النشػػاطات مػػف خػػالؿ )نشػػر الػػكازع  سضػػركرة غػػر  -5
 .(الديني بيف افراد المجتمع الكاحد

  .ضركرة تنظيـ دكرات تككينية كتدريبية لرفع الكعي بأىمية الحركة الجمعكية -6

 .االىتماـ بكافة الفئات المستيدفة كمتطمباتيـ الضركرية -7

 .الجمعيات عمىرفع الدعـ المالي لمجمعيات كمقابؿ ذلؾ ممارسة مصدر التمكيؿ السمطة القانكنية  -8

ف أضركرة مشاركة جمعيات المجتمع المدني في مجاؿ السياسي نظرا لتكريسيا كثقافة المكاطنة ك  -9
   .خيرة تعني المشاركة السياسيةمفيكـ ىذه األ

إعادة النظر في المستكل التعميمي لمؤسسيف كأعضاء الجمعيات مع ضركرة مراعاة التخصص  -10
 المطمكب. 

 ؿ الجمعكم في مختمؼ البرامج.إعطاء صكرة إعالمية حقيقية عف كاقع العم -11
 النظر في كؿ المعكقات التي تقؼ عائقا أماـ تطكر كازدىار جمعيات المجتمع المدني في الجزائر. -12
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  :المراجعالمصادر ك  قائمة - 03

 .القرالف الكريـ 

 :القكاميس ك المعاجـ
، بيركت، لبناف، 1، الدار العربية لممكسكعات، ط مكسكعة عمـ االجتماعإحساف محمد الحسف:  .1

1999. 
، 01، مكتبة لبناف ناشركف، طقامكس المصطمحات السياسية كالدستكرية كالدكليةأحمد سعيفاف :  .2

 . 2004بيركت، 
 .2008، 01المجمد األكؿ، عالـ الكتب، ط، معجـ المغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر:  .3
 .1998، دار الكتاب العربي أكاديميا، بيركت، قامكس المعيف الكافيإميؿ يعقكب كليمى فياض:  .4
األردف،  –، عماف 01، دار أسامة، دار المشرؽ الثقافي، طمعجـ عمـ االجتماععدناف أبك مصمح :  .5

2006. 
  :الكتب بالمغة العربية

مقاربػة سكسػيك تاريخيػة لكضػعية التنظيمػات االجتماعيػة الثقافيػة. نمػكذج: الجمعيػات أحمد بككػابكس:  .1
 التي تنشط في ميداف الشباب

أحمػػػػػد شػػػػػكر الصػػػػػبيحي: مسػػػػػتقبؿ المجتمػػػػػع المػػػػػدني فػػػػػي الػػػػػكطف العربػػػػػي، مركػػػػػز دراسػػػػػات الكحػػػػػدة  .2
 .2008، بيركت،2العربية،ط

حػػاج اسػػماعيؿ: مركػػز دراسػػات  ترجمػػة: حيػػدر مقالػػة فػػي تػػاريخ المجتمػػع المػػدني،آدـ فيرغسػػكف:  .3
 .2014بيركت  1الكحدة العربية، ط 

، ديػػكاف المطبكعػػات الجامعيػػة، مسػػارات التحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي المنطقػػة العربيػػةاسػػماعيؿ معػػراؼ:  .4
 .2013الجزائر، 

، اعتنػػى بػػو عبػػد اهلل بػػف عبػػد ريػػاض الصػػالحيفاإلمػػاـ أبػػي زكريػػا يحػػي بػػف شػػرؼ النػػككم الدمشػػقي،  .5
 ىػ، بيركت، لبناف.676 -631، مؤسسة فؤاد بعينك لمتجميد، المحسف التركي

، بيػت األفكػار الدكليػة، األردف، دط، المناى  في شرح مسمـ بف حجاج، باب الطيػارةاإلماـ النككم،  .6
 . 223دت، رقـ الحديث 

  .2011األردف، –،عماف 1، دار كائؿ ،طالمكاطنة العالميةأماني جرار:  .7
، المجتمع المدني كبديؿ سياسي لنشر قيـ المكاطنة في المجتمعبمقاسـ سالطنية، أسماء بف تركػي:  .8

مخبػػػػر التغيػػػػر االجتمػػػػاعي كالعالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر، المجتمػػػػع المػػػػدني، أشػػػػراؼ: أ. د بمقاسػػػػـ 
 .2014، بسكرة، 1سالطنية، د. سامية حميدم: ط
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، مشػػركع اطيػػة، ككاقػػع األحػػزاب فػػي البمػػداف العربيػػة: مفيػػـك األحػػزاب الديمقر بكحنيػػة قػػكم كآخػػركف .9
 .2012-2011، بيركت، 2، ط1دراسات الديمقراطية في البمداف العربية ط

، دراسػػة اتحػػاد  الكتػػاب المجتمػػع المػػدني كالدكلػػة السياسػػية فػػي الػػكطف العربػػيتكفيػػؽ المػػدني:  .10
 .1997العرب، دمشؽ، 

، المؤسسػة الجامعيػة لمدراسػات كطرؽ تدريسيا الدراسات االجتماعية المتجددةتكما جكرج خكرم:  .11
 .1988، بيركت 2كالنشر، ط 

دراسة في اإلص،ح كالتحػديث فػي العػالـ -المجتمع المدني كالتنمية السياسيةثامر كامؿ محمػد:  .12
 .2010مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، ط أبك ظبي، -العربي

 .2007دار المعرفة،  ،سكسيكلكجيا المجتمعجماؿ مجدم حسنيف:  .13
، 1، ترجمػػة: محمػػد العػػدلكني اإلدريسػػي، كسػػؼ عبػػد المػػنعـ: دار الثقافػػة، ط الدكلػػةجػػكرج بػػكردك:  .14

2007. 
دار  المجتمػػػع المػػػدني كأبعػػػاده الفكريػػػة،الحبيػػب الجنحػػػاني كسػػػيؼ الػػػديف عبػػػد الفتػػاح اسػػػماعيؿ:  .15

 2003الفكر، دمشؽ، 
مكتػب الدراسػات كاالستشػارات اليندسػية، مصػر،  الجمعيػات كالمؤسسػات األىميػة،حسيف جمعػو :  .16

2004. 
، 1، دار الكتػػاب الحػػديث، طمنػػاى  البحػػث فػػي المكاطنػػة كقػػيـ المجتمػػعحسػػيف حسػػني مكسػػى،  .17

 .2011القاىرة، 
، مجػػػد لممؤسسػػػة الجامعيػػػة إشػػػكالية بنػػػاء ثقافػػػة المشػػػاركة فػػػي الػػػكطف العربػػػيحسػػػيف عمػػػكاف:  .18

 .2009، بيركت، 1لمدراسات، ط 
دليػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني األردنػػي خالػػد مكسػػى الزعبػػي، كمػػاؿ أحمػػد المشػػرقي كآخػػركف:  .19

 األردف.-، عماف2010، لتطكير السياسات الحككمية مؤسسة األرض كاإلنساف لدعـ التنمية
دليػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني األردنػػي خالػػد مكسػػى الزغبػػي، كمػػاؿ أحمػػد المشػػرقي كآخػػركف:  .20

 .2010 -األردف-عماف ككمية مؤسسة األرض كاإلنساف لدعـ التنمية،لتطكير السياسات الح
المجتمػػع المػػدني الجزائػػرم، شػػعارات ظاىريػػة كممارسػػات خفيػػة ضػػاعت بينيمػػا دريػػدم شػػنيتي:  .21

 . 2016، الجزائر اليكية الجزائرية
، ، دكر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي التكعيػػة األمنيػػةجامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك األمنيػػة:  .22

 . 2010، الرياض، 01مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط
، مخبػػػر عػػالـ اجتمػػػاع االتصػػاؿ لمبحػػػث كالترجمػػة، قسػػػنطينة، سكسػػػيكلكجيا الدكلػػػةرابػػح كعبػػاش:  .23

2006. 
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: مخبػػر عمػػـ اجتمػػاع االتصػػاؿ لمبحػػث كالترجمػػة، قسػػنطينة، عمػػـ اجتمػػاع التنظػػيـرابػػح كعبػػاش:  .24
2006. 

لبحػث العممػي فػػي العمػكـ االجتمػػاعي، دار ىكمػة، الجزائػػر، رشػيد زركاتػي: تػػدريبات عمػى منيجيػػة ا .25
 2002، 1ط
ة، النظرية المعاصرة فػي عمػـ االجتمػاع تمػدد الفػاؽ النظريػة الك،سػيكيرث كاالس أسكف ككلؼ:  .26

 .2010، عماف، 1ترجمة: محمد عبد الكريـ الحكراني: دار مجدالكم، ط 
رشػػات عمػػؿ، النقابػػات المينيػػة كتحػػديات الحريػػات العامػػة كالمجتمػػع المػػدني، ك زيػػاد المطارنػػة :  .27

األردف،  –، مركػػػػز األردف الجديػػػػد لمدراسػػػػات، دار سػػػػندباد، عمػػػػاف التحػػػػكؿ الػػػػديمقراطي فػػػػي األردف
2000. 

القػػاىرة : مركػػز القػػاىرة لدراسػػات   10،  سمسػػمة تعمػػيـ حقػػكؽ اإلنسػػافسػػامح فػػكزم :المكاطنػػة ، .28
 .2007حقكؽ اإلنساف،

جتمع المدني كالدكلة في الجزائر كالكطف العربي، محاكلة قراءة المسعيد سبعكف، نعيمة زغالش:  .29
، إشػػراؼ أ. د. بمقاسػػـ سػػالطنية، د. سػػامية حميػػدم: المجتمػػع المػػدني، منشػػكرات مخبػػر سكسػػيكلكجية

كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة، جامعػػة  1التغيػػر االجتمػػاعي كالعالقػػات العامػػة فػػي الجزائػػر، ط 
 2014 -بسكرة-محمد خيضر

المجتمع المدني كتأثيره في التعدي،ت الدسػتكرية قػراءة فػي ضػكء كاقػع المجتمػع سمير شػعباف:  .30
 المدني في الجزائر

، األردف، 1، دار أسػػػػامة، دار المشػػػػرؽ الثقػػػػافي، ط مبػػػػادئ عمػػػػـ االجتمػػػػاعسػػػػمير عبػػػػد الفتػػػػاح:  .31
2006. 

 .2016، ، دار المعارؼ، القاىرةالمكاطنة مف منظكر إس،ميسيد محمكد عمر يكسؼ:  .32
شكالية المكاطنة قراءة في مفيـك المكاطنة العربيػةسيدم محمد كلػديب:  .33 ، دار كنػكز، ط الدكلة كا 

 ، عماف.2012، 1
 ػ 1989حقكؽ اإلنساف في الجزائر بػيف الحقيقػة الدسػتكرية كالكاقػع المفقػكد ) شطاب كمػاؿ :  .34

 .2005دار الخمدكنية ، الجزائر،  (، 2003
، الػػدار المصػػرية مجتمػػع المػػدني العربػػي: العصػػبة كالسػػمطة كالغػػربإشػػكالية الصػػالح السنكسػػي:  .35

 .2011، القاىرة، 1المبنانية، ط
، الجيكد التنمكية لممجتمع المدني بيف متطمبات الكاقع ك الكاقعصباح سميماني، شكقي قاسمي:  .36

 المنطقة العربية نمكذجا.
، األنظمػػة الديمقراطيػػة إصػػ،ح األحػػزاب السياسػػية دكر قػػادة األحػػزاب فػػيصػػباح صػػبحي حيػػدر:  .37

 دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر، اإلمارات.-سياسية-دراسة تحميمية
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دار  المجتمػػع المػػدني كمسػػتقبؿ التنميػػة )الجمعيػػات األىميػػة نمكذجػػا(،صػػفاء عمػػي رفػػاعي نػػدا :  .38
 .2013، اإلسكندرية، 01الكفاء، ط

، مؤسسػة طيبػة، بية الكطنيػة "اتجاىػات عالميػة كعربيػةالمكاطنة كالتر طارؽ عبد الرؤكؼ عػامر:  .39
 . 2011، القاىرة، 1ط 
دكر المنظمػػػات الجمعكيػػػة ذات الطػػػابع المػػػدني فػػػي الطػػػاىر براىيمػػػي ، عبػػػد المطيػػػؼ بكػػػكش:  .40

، إشػراؼ أ.د بمقاسػـ سػالطنية، سػامية حميػدم: المجتمػع استراتيجيات تنميػة ثقافػة األمػف االجتمػاعي
، كميػػػػة العمػػػػـك 1التغيػػػػر االجتمػػػػاعي ك العالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر، طالمػػػػدني ، منشػػػػكرات مخبػػػػر 

 .2014اإلنسانية ك االجتماعية، جامعة محمد خيضر ػ بسكرة، 
دكر المنظمػػػػات الجمعكيػػػػة ذات الطػػػػابع المػػػػدني فػػػػي الطػػػػاىر براىيمػػػػي، عبػػػػد المطيػػػػؼ بكػػػػكش:  .41

االجتماعي كالعالقات العامػة فػي ، منشكرات مخبر التغير استراتيجيات تنمية ثقافة األمف االجتماعي
، المجتمػػػػع المػػػػدني، إشػػػػراؼ : أ.د : بمقاسػػػػـ سػػػػالطنية، د : سػػػػامية حميػػػػدم، بسػػػػكرة، 01الجزائػػػػر، ط

2014. 
 ، مكتبة رحاب، مطبعة المعارؼ، الجزائر.اإلنساف في القرالف الكريـعباس محمكد العقاد،  .42
 .2008، القاىرة، 1ار الفجر، ط، داإلدارة الجزائرية مقاربة سكسيكلكجيةعبد الحميد قرفي:  .43
 .1999، الجزائر، 2، ديكاف المطبكعات الجامعية، طكيؼ يتحرؾ المجتمععبد العزيز رأس ماؿ:  .44
المكاطنػػػة كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي ميػػػزاف الػػػديف كاألكطػػػاف )اإلسػػػ،ـ عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد دكيػػػدار:  .45

 .2011اإلسكندرية،  نمكذجا(،
 .1999، منشكرات جامعة باتنة، الفكر السياسيمحاضرات في تاريخ عبد المجيد عمراني:  .46
دراسػة  –تفعيػؿ المكاطنػة فػي إطػار الميبيراليػة كالديمقراطيػة عبد المسيح فمى نظيـ، ساح سامى:  .47

، سمسػمة حالة لدكر برلمػاف الشػباب كمركػز التكػكيف الصػحفي كتنميػة الكػكادر البريػة بجريػدة كطنػا
ى : المكاطنػػة عبػػر العمػػؿ االجتمػػاعي كالعمػػؿ المػػدني، العمػػكـ االجتماعيػػة، األب كلػػيـ سػػيدىـ اليسػػكع
 مكتبة االسرة، الييئة المصرية لمكتاب القاىرة

الممارسة الديمقراطية داخؿ األحػزاب الجزائريػة بػيف إرث الماضػي كتحػديات :  عبد الناصر جابي .48
 ، مشركع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية. المستقبؿ

دكر منظمات المجتمع المدني فػي الرقابػة عمػا أداء الجيػاز اإلدارم عبد الكىاب راغب الراعػي:  .49
 .2015، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية -دراسة تطبيقية–بالدكلة 

دكر منظمات المجتمع المدني فػي الرقابػة عمػا أداء الجيػاز اإلدارم عبد الكىاب راغب الراعػي:  .50
-أطركحػات الػدكتكراه-المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربيػة-ة تطبيقية، دراسبالدكلة
 .2015 -القاىرة

 العكلمة أم عالقة؟-الديمقراطية-: تربية المكاطنة العربي فرحات .51
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، 7، المركػز العربػي لألبحػاث ك دراسػة السياسػات، طالمجتمع المػدني دراسػة نقديػةعزمي بشارة:  .52
 .2013بيركت ، 

مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة،  مفيػػـك المكاطنػػة فػػي الدكلػػة الديمقراطيػػة،مػػي خميفػػة الكػػكارم: ع .53
 ، بيركت.2004، 2المكاطنة كالديمقراطية في البمداف العربية، ط 

 .2011، عماف، 1، دار الكنكز، طكالمكاطنةعمي سالمة عيد الخضكر، االنتماء  .54
، 1، مجػػػد المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات، ط المجتمػػػع المػػػدني كالديمقراطيػػػةعمػػػي عبػػػاس مػػػراد:  .55

 .2009لبناف، -بيركت
 .2009، اليازكرم، األردف، حقكؽ اإلنسافعمي عبد الرزاؽ الزبيدم، حساف محمد شفيؽ:  .56
، مكتبػة االنجمػك المصػرية، المجتمع المػدني العربػي قضػايا المكاطنػة كحقػكؽ االنسػافعمي ليمة:  .57

 .2007، القاىرة،1ط
حقػػػكؽ اإلنسػػاف كحرياتػػػو كدكر شػػرعية اإلجػػػراءات مػػػي عميػػاف أبػػك زيػػد: عمػػي محمػػد الػػدباس، ع .58

الشرطية في تعزيزىا، دراسة تحميمية  لتحقيؽ التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كحرياتػو كأمػف المجتمػع 
 .2009، عماف 1، دار الثقافة، ط تشريعا كفقيا كقضاء

األساسػيات ك المنػاى  ك  البحػث فػي العمػـك االجتماعيػة، الػكجيز فػيعمي معمر عبػد المػؤمف :  .59
 .2008، 1أكتكبر، ط 07، منتدل سكراالزبكية، منشكرات جامعة التقنيات

60.  : شػراؼ أ.د، ناديػة سػعيد عيشػكر: منيجيػة العينة في الدراسات االجتماعيػةميدم عكاـر ، إعػداد كا 
 2017البحث العممي في العمكـ االجتماعية، منشكرات حسيف راس الجبؿ، الجزائر، 

)المسػؤكلية الدكليػة، المنازعػات الدكليػة الحمايػة  محاضرات في القانكف الدكلي العاـعمر صدكؽ:  .61
 .1995الدكلية لحقكؽ اإلنساف(، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

، مركػز الديمقراطية في األحزاب المصرية بيف البنػاء الػداخمي كالبيئػة المحيطػةعمرك الشكبيكي:  .62
 دراسات الكحدة العربية 

، اتحػاد الكتػاب العػرب، سمسػمة الدراسػات المجتمع المدني المكاطنػة كالديمقراطيػةى الشماس: عيس .63
 .2008(، دمشؽ، 18)
دراسػة -دكر المجتمع المدني في مكاجية الفقر فػي المنػاطؽ العشػكائيةفاطمة عمي أبك الحديػد:  .64

  2012، دار المعرفة، مصر، ميدانية في القاىرة الكبرل
، ترجمػػة: عبػد السػػالـ حيػدر: الييئػػة المػػدني النظريػػة كالتطبيػؽ السياسػػي المجتمػػعفرانػؾ آدلػكؼ:  .65

 2009المصرية، مكتبة األسرة، القاىرة  
، المكاطنػػة كالعكلمػػة تسػػاؤؿ الػػزمف الصػعب، مركػػز القػػاىرة لدراسػػات حقػػكؽ اإلنسػػافقايػد ديػاب:  .66

 .2007، القاىرة، 1( ط 9سمسمة أطركحات جامعية )
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، المركػػز الصػػناديؽ الكطنيػة لػػدعـ منظمػػات المجتمػػع المػػدنيكػاتريف شػػيء كنيمػدابكليف كآخػػركف:  .67
 .2010(، ICNLالدكلي لقكانيف منظمات المجتمع المدني )

دكر اإلسػػػػ،ـ فػػػػي غػػػػرس القػػػػيـ الكطنيػػػػة كأثػػػػره فػػػػي تكثيػػػػؽ الصػػػػمة بػػػػيف الفػػػػرد كمػػػػاؿ لػػػػدرع:  .68
 كدكلتو...........

المػػدني ك دكره فػػي بنػػاء الدكلػػة ك التحػػكالت السياسػػية دراسػػة المجتمػػع لينػػدة لطػػاد بػػف محػػرز:  .69
 .2016، القاىرة 1، دار الكتاب الحديث، طتطبيقية ػ الجزائر أنمكذجا

  كاالقتصػادم سكسيكلجية المجتمع المدني: دكره في التفعيؿ االجتماعي، الثقافيمحمد سػعيدم:  .70
 فيالدلفيا الثقافية.

)حالػػػة األردف :  الحككميػػػة كقضػػػية العنػػػؼ السياسػػػي المنظمػػػات غيػػػرمحمػػػد عػػػارؼ الشػػػيكاف :  .71
 .2005األردف،  –(، عماف 2000 - 1989

، المكتب الجػامعي الحػديث، الجمعيات األىمية النسائية كتنمية المجتمعمحمد عبد الفتاح محمد:  .72
 .2006اإلسكندرية، 

 نيضة مصر.، 18، المكسكعة السياسية لمشباب المجتمع المدني كالدكلةمحمد عثماف الخشب:  .73
، 1، دار الرايػة، ط حقػكؽ اإلنسػاف بػيف السػمطة الكطنيػة كالسػمطة الدكليػةمحمد قػدكر بكمػديف:  .74

 .2001عماف، األردف، 
دار المعرفػة، الجزائػر، فػي حػكار مػع  األزمة الجزائرية كالبدائؿ المطركحة،محمد مصدؽ يكسفي:  .75

تكركنيتسػػكف: احتكػػار السػػمطة كقمػػع الباحػػث النركيجػػي بالمعيػػد الػػدكلي لمسػػالـ بجامعػػة أكسػػمك، جػػكف 
 الحريات... كراء العنؼ.

، دار المعرفػػػػػػػة، السياسػػػػػػػة كالسػػػػػػػمطة فػػػػػػػي الفكػػػػػػػر الغربػػػػػػػيمحمػػػػػػػد نصػػػػػػػر مينػػػػػػػا كآخػػػػػػػركف:  .76
 .2014اإلسكندرية،

محمػػكد شػػاكر "مكسػػكعة الحضػػارات القديمػػة كالحديثػػة كتػػاريخ األمػػـ "الجػػزء الثػػاني ، دار أسػػامة ،  .77
 .2011االردف ، عماف،

، مركز دراسات إشكالية الدكر:  المجتمع المدني كالتحكؿ الديمقراطي في الجزائرمرزكقي عمر:  .78
 .2001الكحدة العربية، بيركت ، 

، إعػداد ك إشػراؼ أ. د، ناديػة  spssمراد بمخيػرم: تحميػؿ البيانػات باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي  .79
، منشػكرات حسػيف راس الجبػؿ، الجزائػر، سعيد عيشكر، منيجية البحث العممػي فػي العمػكـ االجتماعيػة

2017. 
، ديػػػكاف المطبكعػػػات عمػػػـ االجتمػػػاع المعاصػػػر بػػػيف االتجاىػػػات كالنظريػػػاتمصػػػطفى بػػػكجالؿ:  .80

 .2015الجامعية، 



 خـــــــــــاتًــــــــــــــت 
 

 
294 

إشػػػكاليات المجتمػػػع العربػػػي، قػػػراءة مػػػف منظػػػكر التحميػػػؿ مصػػػطفى صػػػفكاف، عػػػدناف حػػػب اهلل:  .81
عبػػد المسػػيح عمػػي نظػػيـ، سػػامح سػػامي:   2008المغػػرب،  1، المركػػز الثقػػافي العربػػي، ط النفسػػي
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األب كلػيـ سػيدىـ اليسػكعي: المكاطنػة عبػر العمػؿ -الصحفي كتنمية الككادر البشػرية بجريػدة كطنػي
عيػة، مكتبػة األسػرة، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، االجتماعي كالعمؿ المػدني سمسػمة العمػكـ االجتما

 .2007القاىرة، 
ػػ تػػدريبات عمميػة ، ترجمػػة: بكزيػػد منيجيػة البحػػث العممػػي فػػي العمػػـك اإلنسػػانية مػكريس انجػػرس:  .82

 2004صحراكم ك آخركف ، دار القصبة، الجزائر،
دراسػات الكحػدة العربيػة، "، مركػز الدكلػة الكطنيػة كالمجتمػع المػدني فػي الجزائػرالمنصؼ كنػاس:  .83

 .1999، بيركت 2األزمة الجزائرية، ط
، بدعـ مف دكر منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعيةمنظمة ىاريكار غير الحككمية:  .84

ICSP2007دىكؾ، آذار، -، كالمجتمع المدني العراقي، مطبعة زانا. 
 عاصػرة كحالػػة المكاطنػة فػػي الجزائػػر،مفيػػـك المكاطنػة فػػي الدكلػة الديمقراطيػػة الممنيػر مباركيػة:  .85

 .2013، بيركت، 1مركز دراسات الكحدة العربية ط
، دار الصػػراع االجتمػػاعي اإلتجاىػػات التنظيريػػة، التقميديػػة كالسكسػػيكلكجيةناديػػة سػػعيد عيشػػكر:  .86

 .2013، 1مجدالكم، ط 
(، دار 1ي )، سمسػمة الصػراع االجتمػاعالصراع االجتماعي بيف النظرية كالممارسةنادية عيشكر:  .87

 .2008بياء الديف، قسنطينة، 
، قسػػنطينة، الجزائػػر، 1، منشػػكرات مكتبػػة إقػػرأ، طمحاضػػرات فػػي التربيػػة المقارنػػةناديػػة عيشػػكر:  .88

2012. 
، إعػػداد ك إشػػراؼ أ . د ، ناديػػة تقنيػػات ككسػػائؿ البحػػث السكسػػيكلكجي ككسػػائطوناديػة عيشػػكر:  .89

سػػعيد عيشػػكر: منيجيػػة البحػػث العممػػي فػػي العمػػكـ االجتماعية،منشػػكرات حسػػيف راس الجبػػؿ، الجزائػػر، 
2017  

القنػػػاة الجزائريػػػة األكلػػػى، حػػػب الػػػكطف مػػػف اإليمػػػاف، نجيػػػة خثيػػػر، سػػػعدم عبػػػد اليػػػادم كآخػػػركف:  .90
 الجزائر 

 .2013(، منشكرات ليجكند، جتماعيةالكجيز في عمـ االجتماع )نظريات انذير زريبي:  .91
، دار 1998-1962السمطة الحاكمة كالخيارات التنمكيػة بػالمجتمع الجزائػرم، نكر الديف زماـ:  .92

 .2002الجزائر  1الكتاب العربي، ط 
ترجمػػة : عبػػد الحميػػد عبػػد العػػاطي، مركػػز المحركسػػة،  أكىػػاـ المجتمػػع المػػدني،نيراتشػػاندىكؾ :  .93

 .2009، القاىرة، 01ط
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، إشػراؼ : دراسة لتككيف النخب النقابية كممارستيا –نخب المجتمع المدني نيرة محمد عمػكاف :  .94
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األردف،  –جتمػع المػدني فػي األردف، مركػز األردف الجديػد لمدراسػات، دار سػندباد، عمػاف منظمات الم
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 الممتقيات ك المج،ت العممية 

المنظـ بالتعاكف مع قسمي عمـ الممتقى الدكلي الثاني التربية العربية كالديمقراطية، أحمد حمكاني:  .1
النفس كعمـ االجتماع حكؿ: العكلمة كالنظاـ التربكم في الجزائرم كباقي الدكؿ العربية، مخبر: المسألة 
-التربكية في ظؿ التحديات الراىنة، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر

 (.2005)العدد األكؿ: ديسمبر  -بسكرة
/  12النظاـ القانكني لمجمعيات في الجزائر ػ قراءة نقدية في ضكء القانكف صر بكطيب: بف نا .2

 (. 2014ػ ، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف ) العدد العاشر  جانفي  06
كاقع الحركة الجمعكية في المجتمع الجزائرم، مجمة الدراسات بف يحي فاطمة كطعاـ عمر:  .3

 (.2015، جكاف  11ػ جامعة الشييد حامة لخضر، الكادم ) العدد  كالبحكث االجتماعية
، مجمة اإلذاعات العربية ، المجتمع المدني الجزائرم: كثرة في العدد كعقـ في الحراؾبكحنية قكم :  .4

 (.2011ػ  04مجمة فصمية تصدر عف اتحاد إذاعات الدكؿ العربية )العدد 
، مركز دراسات راطية ككاقع األحزاب في البمداف العربيةمفيـك األحزاب الديمقبكحنيو قكم كآخركف:   .5

 2012-2011، بيركت، 2، ط1الكحدة العربية، ط
، أشغاؿ الندكة العممية الشباب كاالنتخابات، دراسة في محددات العزكؼ االنتخابيحسيف حبيس:  .6

كتنسيؽ: أ. د. الكطنية حكؿ: المشاركة السياسية لممرأة الجزائرية دراسات كأبحاث، إشراؼ كمراجعة 
 ، قسنطينة.2016مارس  15نادية سعيد عيشكر: منشكرات حسيف راس الجبؿ. يكـ 

المرأة رجاء أبك غزالة: مشاركتيا في كقائع الندكة التي نظميا مركز األردف الجديد لمدراسات حكؿ: " .7
سندباد، بالتعاكف مع المركز الثقافي كالممكي، دار  05/07/1993" في: األردنية كالعمؿ السياسي

 .1996عماف، األردف، 
، مجمػة التربيػة )مجمػة معايير تخطػيط كبنػاء المنػاى  الدراسػية كتطكيرىػا"صبحي حمداف أبك جاللة:  .8

(، العػدد:  ، مطػابع قطػر 165فصمية محكمة تصدر عف المجنة الكطنية القطريػة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك
 .2008الكطنية، الدكحة، قطر، 

، تنسيؽ نتخابات السياسية في الجزائر: بيف انقسامية النخبة كقطاعية الدكلةاال عبد الناصر جابي:  .9
كتقديـ: عبد القادر لقجع: أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ عمـ االجتماع "عمـ اجتماع كالمجتمع في 

 .2004ػ دار القصقة، الجزائر، 2002مام  6ك 5-4الجزائر: أية عالقات؟، كىراف، أياـ 
دكر الجامعات األردنية في تدعيـ قيـ المكاطنة، المجمة عصمت حسف، حسف أحمد الحيارم:  .10

 .2014، 04، )عدد : 10، المجمد األردنية في العمـك التربكية
 الحكـ الرشيد، المؤسسات غير الرسمية في مصر الجمعية الشرعية نمكذجا،عمي محمد المكاكم:  .11

الحكـ الرشيد كاستراتيجيات التغيير في العالـ النامي، الجزء  بحكث كأكراؽ عمؿ الممتقى الدكلي حكؿ:
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 : الثاني، عمـ االجتماع، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية جامعة فرحات عباس سطيؼ، المنعقد يـك
 .2007أفريؿ  09-09
، مجمة الظاىرة الجمعكية في ظؿ اإلص،حات الجارية في الجزائر: كاقع ك الفاؽعمر دراس:  .12

 . 2005جكاف  –، أفريؿ 28) عدد إنسانيات 
العيدم صكنية: المجتمع المدني... المكاطنة كالديمقراطية "جدلية المفيكـ كالممارسة"، مجمة كمية  .13

، جامعة محمد 2008جكاف -اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدداف الثاني كالثالث، جانفي
 بسكرة، -خيضر

، في ترسيخ ىيئات المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة دكر الييئات الرسميةكنزة عيشكر :  .14
إشراؼ كمراجعة  –أشغاؿ الندكة العممية الكطنية المشاركة السياسية لممرأة الجزائرية، دراسات كأبحاث 

 .2016كتنسيؽ : أ.د : نادية سعيد عيشكر، مؤسسة حسيف راس الجبؿ، قسنطينة، 
 البحث السكسيكلكجي، تصكرات نظرية كنماذج تطبيقية"،الفرضيات العممية في كنزة عيشكر: " .15

أشغاؿ الندكة العممية حكؿ : منيجية البحث العممي في العمكـ االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، 
: شراؼ: أ . د: نادية سعيد عيشكر، منشكرات حسيف رأس الجبؿ، 2016مام  05يـك .إعداد كا 

 .2017قسنطينة ،
، بحػػكث كأكراؽ عمػػؿ الممتقػػى مػػدني فػػي تأسػػيس الحكػػـ الرشػػيددكر المجتمػػع الكيحػػؿ مصػػطفى:  .16

الدكلي حكؿ: الحكـ الرشػيد كاسػتراتيجيات التغييػر فػي العػالـ النػامي، الجػزء األكؿ، قسػـ عمػـ االجتمػاع، 
 .2077أفريؿ  09-08كمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية، جامعة فرحات عباس سطيؼ، يكمي 

جتمع المدني كالمكاطنة في العالـ العربي أية ع،قة في ظؿ الم : مالؾ شعباني ، كنزه  عيشكر .17
؟، مجمة عمـك اإلنساف كالمجتمع، دكرية دكلية محكمة تصدرىا كمية العمكـ مرحمة التحكؿ الديمقراطي

 .2017: مارس  22اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر )العدد 
دراسػػة -ىميػػة فػػي دعػػـ حقػػكؽ أطفػػاؿ الشػػكارع"دراسػػة تحميميػػة لػػدكر الجمعيػػات األمحمػػد حػػالكة: " .18

حكليات أداب عيف شمس، دكرية عممية محكمة، البحػكث كالدراسػات -مطبقة عما محافظة اإلسكندرية
 .2017يكنيك  –، العدد الثاني أبريؿ 45العربية، المجمد 

، مجمة االلتزامات الدكلية الجزائرية في مجاؿ حماية حقكؽ كحريات اإلنسافمحمد ىشاـ فريجة:  .19
(كمية 2010المنتدل القانكني، دكرية تصدر عف قسـ الكفاءة المينية لممحاماة، ) العدد السابع، أفريؿ 

 الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.
، المجتمع المدني كالثقافة السياسية المحمية في الجزائر، بيف الكاقع كالنظريةمنصكر مرمكقة:  .20

عممية محكمة، العدد الثامف(، مخبر المسألة التربكية في الجزائر في ظؿ  دفاتر المخبر )دكرية
 .2011 -بسكرة-التحديات الراىنة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر
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سمكؾ المكاطنة فػي المجتمػع الجزائػرم بػيف الليػات التنشػئة الثقافيػة كقكاعػد المغػة :  نادية عيشػكر .21
داب كالعمػػػكـ االجتماعيػػػة، مجمػػػة دكريػػػة عمميػػػة محكمػػػة متخصصػػػة فػػػي األبحػػػاث ، مجمػػػة اآلالسياسػػػية

كالدراسػػات األدبيػػة كاالجتماعيػػػة، تصػػدرىا كميػػػة اآلداب كالعمػػكـ االجتماعيػػة، العػػػدد السػػادس، السداسػػػي 
 .203-200دار اليدل، ص -سطيؼ-، جامعة فرحات عباس2008األكؿ، 

، مجمة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية، اصرةاإلس،ـ كحاجات اإلنسانية المعنادية عيشكر:  .22
(، دار اليدل، 17)دكرية أكاديمية متخصصة محكمة تعنى بالدراسات اإلسالمية كاإلنسانية، العدد 

 .2004قسنطينة، 
، أشغاؿ الندكة العممية المداخؿ، المناى  كالمفاىيـ في المبحث السكسيكلكجي"نادية عيشكر:"  .23

شراؼ: أ. د نادية سعيد عيشكر كآخركف: حكؿ: منيجية البحث ال عممي في العمكـ االجتماعية، إعداد كا 
 .2017 -مؤسسة حسيف رأس الجبؿ، قسنطينة

المعيػار، دكريػة دكر فيـ المكاطنة في تنميػة ع،قػة الفػرد بالدكلػة، نبيؿ حميدشة، نبيؿ عمػي زكم:  .24
أصػػكؿ الػػديف كالشػػريعة، كالحضػػارة  عمميػػة محكمػػة تعنػػي بالدراسػػات اإلسػػالمية كاإلنسػػانية تصػػدرىا كميػػة

اإلسػػػالمية )العػػػدد الكاحػػػد كالعشػػػركف، الجػػػزء الثػػػاني(، عػػػدد خػػػاص بأعمػػػاؿ: ممتقػػػى ىيبػػػة الدكلػػػة لػػػدل 
، جامعػة األميػػر عبػػد 2009ديسػػمبر  09-08-07المػكاطف الجزائػػرم ماضػيا كحاضػػرا كمسػػتقبال، أيػاـ 

 .2010القادر لمعمـك اإلسالمية، قسنطينة، 
، المعيػػار ؤكليات أخػػ،ؽ المكاطنػػة فػػي تػػدعيـ السػػمطة السػػيادية: حالػػة الجزائػػرمسػػنبيػػؿ كػػريبش:  .25

دكريػػػة عمميػػػة محكمػػػة تعنػػػي بالدراسػػػات اإلسػػػالمية كاإلنسػػػانية، تصػػػدرىا كميػػػة أصػػػكؿ الػػػديف كالشػػػريعة 
كالحضػػارة اإلسػػالمية )العػػدد الكاحػػد كالعشػػركف، الجػػزء الثػػاني(، عػػدد خػػاص بأعمػػاؿ ممتقػػى ىبػػة الدكلػػة 

، جامعػة األميػر 2009ديسػمبر  09-08-07طف الجزائرم ماضيا كحاضرا كمسػتقبال، أيػاـ: لدل المكا
 .2010عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، قسنطينة، 

"، بحكث كأكراؽ الممتقى الدكلي حكؿ: دكر الحكـ الرشيد في التنمية "النيباد نمكذجانسيمة عكا:  .26
امي، الجزء الثاني، قسـ عمـ االجتماع، كمية اآلداب الحكـ الرشيد كاستراتيجيات التغيير في العالـ الن

 .2007أفريؿ  09-08يـك  -سطيؼ–كالعمـك االجتماعية، جامعة فرحات عباس 
فقو المكاطنة في الفكر : فكرة المكاطنة  في القرالف كالسنة، الممتقا الدكلي السادسكينة مكمني:  .27

كالعمكـ اإلسالمية، مكتبة قرفي، جامعة الحاج  ، كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةاإلس،مي المعاصر
 .2013نكفمبر  19-18لخضر، باتنة، 

 الرسائؿ ك األطركحات الجامعية 
 –النظاـ السياسي الجزائرم كدكره في تفعيؿ قيـ المكاطنة كاالنتماء لدل الشباب أسماء بف تركي :  .1

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة بسكرة  –دراسة ميدانية عما عينة مف طمبة جامعة محمد خيضر 
دكتكراه العمـك في عمـ االجتماع، تخصص : عمـ اجتماع التربية، إشراؼ : أ.د بمقاسـ سالطنية، كمية 



 خـــــــــــاتًــــــــــــــت 
 

 
299 

-2012بسكرة،  –العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة محمد خيضر 
2013. 

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في بركات كريـ: مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة .2
، تخصص: القانكف، إشراؼ: أ. د: رداؼ أحمد: الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة  العمـك

 .2014-2013مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
تنظيـ ممارسة حرية التجمع في القانكف الجزائرم) الجمعيات ك األحزاب السياسية رحمكني محمد:  .3

، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ، اشراؼ: أ .د. عزاكم عبد الرحمف، جامعة ف( أنمكذجي
 .2015ػ  2014ابى بكر بمقايد ػ تممساف ػ ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، 

تأثير المتغيػرات االجتماعيػة عمػا المشػاركة السياسػية لممػرأة فػي المجتمػع سالمة فائز سعد خميفة:  .4
اسة ميدانيػة عمػى عينػة مختػارة فػي مدينػة الشػاطئ، بحػث مقػدـ لنيػؿ درجػة الػدكتكراه فػي عمػـ در الميبي، 

االجتماع، إشراؼ: أ. د. منى السيد حػافظ عبػد الرحمػاف، د. محمػد أحمػد الػدكماني، كميػة اآلداب، قسػـ 
 .2012عمـ االجتماع، جامعة عيف شمس، 

دراسػة ح السياسػي الحاصػؿ فػي الجزائػر، كاقع الممارسة المكاطنيػة فػي ظػؿ اإلصػ،صكنية العبدم:  .5
كسػػكيكدة، أطركحػػة مقدمػػة لنيػػؿ شػػيادة دكتػػكراه -باتنػػة-ميدانيػػة بػػبعض كاليػػات الشػػرؽ الجزائػػرم، بسػػكرة

عمػػػـك عمػػػـ االجتمػػػاعي السياسػػػي، تخصػػػص عمػػػـ االجتمػػػاع السياسػػػي، جامعػػػة محمػػػد خيضػػػر، بسػػػكرة، 
2014-2015. 

" أطركحة مقدمة لنيؿ سياسية "الجزائر-ة سكسيكدراس-المجتمع المدني كالدكلةالطيب بمكصيؼ:  .6
شيادة دكتكراه العمـك في عمـ االجتماع، تخصص عمـ االجتماع السياسي، إشراؼ: أ. د. مصطفى 

 .2013-2012عكفي، عمـ االجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
االجتماعية في  الحركة الجمعكية في الجزائر ك دكرىا في ترقية طرؽ الخدمةعبد اهلل بكصنكبرة:  .7

، كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، مجاؿ رعاية الشباب ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك
  .2011ػ  2010جامعة قالمة، إشراؼ: أ . د نصيب نعيمة، 

: سكسيكلكجيا التنمية البشرية في الجزائر دراسة في سياسات التشغيؿ، أطركحة مقدمة  .8 ميدم عكاـر
، في عمـ االجتماع، تخصص: إدارة المكارد البشرية، اشراؼ: أ. د، زركاتي لنيؿ شياد ة الدكتكراه عمـك

رشيد، كمية العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة محمد لميف دباغيف سطيؼ 
 2017ػ  2016، 02

، رسالة مقدمة لنيؿ ميةدكر االتصاؿ الجمعكم في ترسيخ قيـ المكاطنة في ظؿ الحاكفتيحة أكىابية:  .9
 شيادة دكتكراه عمكـ، إشراؼ: أ" تخصص: عمـك االعالـ كاالتصاؿ، جامعة باجي مختار، عنابة.

دراسة –دكر اإلذاعة المحمية في نشر ثقافة المكاطنة لدل المرأة الجزائرية العاممة كنزة عيشكر :  .10
اجستير في عمـ االجتماع، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الم -ميدانية لبعض ثانكيات مدينة سطيؼ
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تخصص : عمـ االجتماع االتصاؿ كالعالقات العامة، إشراؼ : أ.د عبد العالي دبمة، كمية العمكـ 
  2012-2011بسكرة،  –االنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة محمد خيضر 

لمشاركة المجتمعية دكر مؤسسات المجتمع المدني في دعـ ايحي بف محمد بف أحمد الكمالي:  .11
رسالة مقدمة لمحصكؿ  دراسة ميدانية في محافظة مسقط،-لتنمية المجتمعات المحمية بسمطنة عماف

عمى درجة الدكتكراه في عمـ االجتماع إشراؼ: أ. د. عبد الكىاب، جكدة الحايس، د. إيماف الشحات، 
 .2017كمية اآلداب الدراسات العميا، قسـ عمـ االجتماع، جامعة عيف شمس، 

 منشكرات الجريدة الرسمية 
 .1988لسنة  05الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .1
 .1987لسنة  31الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .2
ينػػاير سػػنة  15، المػػؤرخ فػػي  02الجميكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية، الجريػػدة الرسػػمية : العػػدد .3

2012  
 المكاقع اإللكتركنية 

، مجمػػػػػػػػػة إنسػػػػػػػػػانيات مػػػػػػػػػاىك المجتمػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػدني؟ الجزائػػػػػػػػػر أنمكذجػػػػػػػػػاالعياشػػػػػػػػػي عنصػػػػػػػػػر:  .1
tps://journals.openedition.org/insaniyat/11257 

ات المحميػػة لمجميكريػػة الجزائريػػة لالسػػتزادة أكثػػر أنظػػر المكقػػع اإللكتركنػػي: الػػكزارة الداخميػػة كالجماعػػ .2
  18:55، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة : 14/05/2018تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع : 

http://www.interieur.gov.dz/index.php 
 http://www.thecompact.org.ukفي المممكة المتحدة تسمى الكثيقة "االتفاؽ" أنظر:     .3
" ك)مفيػػػػػػػػػػـك تطػػػػػػػػػػكير المجتمػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػدني االسػػػػػػػػػػتكني( أنظػػػػػػػػػػر:     EKAKكفػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتكنيا تسػػػػػػػػػػمى " .4

hrrp://www.ngo.ee/1030 
مػػػة ؟، مج تطػػػكير ع،قػػػة " البرلمػػػاف بػػػالمجتمع المػػػدني... البرلمػػػاف المػػػدنينػػػكر الػػػديف حػػػاركش:  .5

آنظػر  147بسكرة ،  –المفكر، العدد العاشر، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة محمد خيضر 
 http://fdsp.univ-biskra.dz   14.15، سا :  11/2017/ 27المكقع: التاريخ: االطالع: 

الممتقػػػى الػػػكطني حػػػكؿ:  دكر حركػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي تعزيػػػز الحكػػػـ الراشػػػد،بكحنيػػػة قػػػكم:  .6
ت السياسية، اشكالية التنمية في الجزائر كاقع كتحديات، كمية العمـك القانكنية كاإلدارة، جامعة التحكال

 أنظر المكقع: 2008ديسمبر  17-16الشمؼ، يكمي:  –حسيف بف بكعمي 
7. http :www.univ-cglef.dz   14.00    2017/11/27 
نقال عف المكقع  ة األداء التنمكمالحركة الجمعكية في الجزائر بيف الفاعمية ك صكريعزاكم حمزة:  .8

 chlef.dz/eds/wp-http://www.univ-اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:

http://www.interieur.gov.dz/index.php
http://www.interieur.gov.dz/index.php
http://www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/2016/06/article-18-N3.pdf
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N3.pdf-18-content/uploads/2016/06/article  : 2018أفريػػػػػػػػؿ  13تػػػػػػػاريخ اإلطػػػػػػػالع 
 12.22عمى الساعة 

دكر المدرسة الجزائرية في تنشئة الفرد عمػا قػيـ المكاطنػة، قػراءة تحميميػة لػبعض بمعسمة فتيحػة،  .9
، أمارابػػػػػاؾ، مجمػػػػػة عمميػػػػػة محكمػػػػػة تصػػػػػدر عػػػػػف األكاديميػػػػػة األمريكيػػػػػة العربيػػػػػة لمعمػػػػػـك الدراسػػػػػات

  //:www.amarabac.comhttp/. 2017، 25، العدد 8كالتكنكلكجيا، المجمد 
10. http://www:oic_iphrc.org/ar/data/docs//egal_instruments/international/U

DHR%20_%20av.pdf  
 تصادية كاالجتماعية كالثقافية أنظر:النص الكامؿ لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االق .11
12. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
 النص الكامؿ لمعيد الدكلي الخاص لالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف أنظر: .13
14. http://hrli:brary.umn.edu/arab/am2.html/  
 لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية أنظر:النص الكامؿ  .15
16. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 
 النص الكامؿ لالتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية أنظر: .17
18. http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/10/20 
 النص الكامؿ لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب أنظر: .19
20. File:///c:/usersdownoalds/....1420837286.pdf  

 
 

 

http://www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/2016/06/article-18-N3.pdf
http://www.amarabac.com/
http://www:oic_iphrc.org/ar/data/docs/egal_instruments/international/UDHR%20_%20av.pdf
http://www:oic_iphrc.org/ar/data/docs/egal_instruments/international/UDHR%20_%20av.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
file:///c:/usersdownoalds/....1420837286.pdf
file:///c:/usersdownoalds/....1420837286.pdf
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 داة الم،حظة الػ فيرس جدكؿ  01

 الصفحة عنكاف الجدكؿ الرقـ
  معنية بالدراسة  ػ بمدينة سطيؼ المالحظة الخاصة بالزيارات الميدانية لمجمعيات ال  01
 داة المقابمة كدليؿ الػػ فيرس جدكؿ  02

 الصفحة  عنكاف الجدكؿ  الرقـ 
المقابالت المعتمدة بالدراسة الحالية مع المؤطريف ك المسؤكليف عف جمعيات  02

 المجتمع المدني في المجتمع المحمي السطايفي
 

 

 دليؿ المقابمة 

كيؼ يمكف أف تؤسس الجمعية كفؽ اإلطار التنظيمي المعمكؿ بو عمى المستكل المحمي بمدينة  /1س 
 سطيؼ؟

 كيؼ تفسر )يف(  معنى كدالالت العمؿ الجمعكم؟./ 2س

 كـ ىك عدد الجمعيات عمى المستكل المحمي بمدينة سطيؼ؟ /3س

ما ىك عدد الجمعيات الناشطة عمى المستكل المحمي بمدينة سطيؼ؟ كما ىك الطابع الغالب  /4س
 عمييا؟

 ىؿ تعتقد )يف( أف ىذه الجمعيات في نشاط مستمر كفي عالقة مباشرة مع المحيط المتكاجدة فيو؟  /5س

 يات؟ىؿ تساىمكف في ظؿ اإلطار التشريعي المعمكؿ بو في تمكيؿ كدعـ مالي ليذه الجمع /6س

مف خالؿ المكتب الخاص بالجمعيات ما ىي أىـ النشاطات التي تقـك بيا الجمعيات عمى  /7س
 مستكل التنسيؽ معكـ؟

حسب اعتقادؾ كتجربتؾ في الميداف: ما ىك المجاؿ الذم يمكف أف يككف أكثر نشاطا لمحركة  /8س
 الجمعكية؟

 ما ىي أىـ فئات المجتمع المنتسبة ليذه الجمعيات؟ /9س
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كيؼ تفسر )يف( العالقة بينكـ كمصمحة كبيف الجمعيات الناشطة في المجتمع المحمي  /10س
 السطايفي؟ 

حسب اعتقادؾ ىؿ الحركة الجمعكية الناشطة عمى المستكل المحمي ليا تأثير كمكانة في  /11س 
 المجتمع المحمي السطايفي؟

كاطنة في المجتمع المحمي ىؿ تعتقد )يف( أف الحركة الجمعكية تساىـ في نشر مبادئ الم /12س
 السطايفي؟ 

ىؿ تكاجيكف مشاكؿ مف قبؿ الجمعيات المتكاجدة عمى المستكل المحمي بمدسنة سطيؼ؟ كما  /13س
 مصدر ىذه المشاكؿ؟ 

 كيؼ تقيـ )يف( الحركة الجمعكية الناشطة عمى المستكل المحمي بمدنية سطيؼ؟  /14س
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 ػػ دليؿ أداة االستمارة 03
 الديمقراطية الشعبية ةالجميكرية الجزائري

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر

 كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية
 قسـ: عمـ االجتماع
 استمارة مكضكع بحث:

 

 

 

 

 

 

 شيادة دكتكراه عمـك في العمـك االجتماعيةرسالة مكممة لنيؿ 

 تخصص: عمـ اجتماع االتصاؿ كالع،قات العامة 

 إشراؼ األستاذ الدكتكر: مالؾ شعباني -إعداد الطالبة: كنزة عيشكر                  - 

 

 

 

 

 

 

 -دراسة ميدانية ببعض الجمعيات الكائنة بمدينة سطيف -

2017-2018  

 م،حظة: 

( في خانة  xبيانات ىذه االستمارة سرية كال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. مف فضمكـ عالمة)
 اإلجابة المناسبة. 
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 الجنس/ ذكر  )  (  أنثى )  ( (1
 السف )  (  (2

 سنة )  (  20-25 -
 سنة )  (  25-30 -
 سنة )  ( 30-35 -
 سنة )  (  35-40 -
 سنة )  ( 40-45 -
 سنة )  ( 45-50 -
 سنة )  (  50-55 -
 سنة فأكثر )  (55 -
 ػ المستكل التعميمي: .......................     3
 ػ النشاط / المينػػػة )الكظيفة (: 4

 ػ طالب )ة( )  (       ػ بطاؿ )ة( )  (      ػ عمؿ حر) (  ػ  كظيفة حككمية ) (    
 ..............أخرل أذكرىا:.................... -
 ػ الحالة المدنية: 5

 عازب )ة()   ( -
 )   (متزكج )ة( -
 مطمؽ)ة( )   ( -
 )   (  أرمؿ)ة( -
 ػ في أم سنة تأسست الجمعية : ........   6
 ػ ىؿ جمعيتكـ تحمؿ طابع ؟   7

 ػ محمي ) (
 ػ جيكم ) ( 
  ػ كطني ) (

 ....................ػ مدة االنخراط  في الجمعية: 8
 
 
 

: 
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ػػػ مػػف فضػػمكـ ىػػؿ يمكػػف أف نتعػػرؼ عمػػا دكافػػع التأسػػيس أك العضػػكية لػػديكـ فػػي مجػػاؿ العمػػؿ 09
 الجمعكم؟ ىؿ مردىا إلا؟

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكافع الدينية: ) ( -
 الػػػػػػدكافع اإلنسانية: )  ( -
 الدكافع الشخصية:  )  ( -
 دكافع اجتماعية     )  (  -
 دكافع ثقافية        )  ( -
: الخرل الذكرىا -

....................................................................................................  

 ػ كيؼ تفسركف معنا كدالالت العمؿ الجمعكم؟ ىؿ يعني في اعتقادكـ؟10

 اإلحساف إلا اآلخريف: ) (                                   -
                             ممارسة ىكاية شخصية: ) (         -
 الشعكر بالسعادة كاالرتياح: ) (                                  -
 شغؿ كقت الفراغ بعمؿ مفيد: ) (                                 -
 تقميد لسمكؾ كراثي مف اآلباء أك أحد األجداد: ) (                -
 الحصكؿ عما تقدير اجتماعي: ) (                              -
 محاكلة لتأكيد الذات كاثبات الجدارة في المجاؿ االجتماعي: ) (   -
 تكسع دكائر التعارؼ االجتماعي كتككيف ع،قات إنسانية:   ) (   -
 الشعكر بالمسؤكلية تجاه المجتمع الجزائرم كالكالء لمكطف:  ) (    -

   .................................................................................:أذكرىاأخرل 

 

 انذينيتتخذ جًعياث انًجتًع انًذني ين انًجال االجتًاعي وانثقافي وانثــــــــاني:انًحىر 

 .ًحهي بًذينت سطيفان انجشائزي فعاءاث نتكزيس يبادئ انًىاغنت في انًجتًع
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 حسب تجبرتكـ في الميداف، ما ىي أبرز كأىـ  فضاءات العمؿ الجمعكم كأكثرىا ممارسة؟  -11

 الجكارم  ) (     -المجاؿ األسرم -
 التربكم ) (     -المجاؿ المدرسي -
 ) (         المجاؿ الديني   -
 ) (        المجاؿ الثقافي    -
 نشاطات الجمعية تضـ ىذه المجاالت  كميا ) ( -

 ؟الجمعياتػػ  مف ىي أكثر الفئات االجتماعية حاجة لدكر  12
 فئة األطفاؿ اليتاما ) (   -
 فئة األطفاؿ المترسبيف دراسيا  ) (       -
 فئة االسر الفقيرة كالمحركمة   ) (       -
 فئة األميات األرامؿ  ) (   -
 فئة النساء المطػػػػمقات  ) ( -
 فئػػة الشػباب ) (                 -
 فئػة المسنيػػف ) (                -
 ىؿ ىؤالء كميـ معنيكف في جمعيتكـ ) ( -

:.............................................................................................تعميػػػؽ
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................   
ػ في اعتقادكـ ىؿ أف العمؿ الجمعكم األىمي يجسد المشػاركة االجتماعيػة فػي المجتمػع؟ نعػـ )  ( 13

 ال )  (
 في حالة اإلجابة بنعـ كيؼ ذلؾ؟ -

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................   
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 ػ  ىؿ تؤمف بأف تكسيع دكائر المشاركة المجتمعية يعد ضركرة تتطمبيا مبادئ المكاطنة؟ نعـ) ( 14
 ال ) ( 
 في حالة اإلجابة بػ نعـ: كيؼ تساىـ جمعيتكـ في تكريس ىذه المشاركة؟ػ 

 ػ عف طريؽ التحسيس كنشر الكعي االجتماعي ) (
 عف طريؽ المساىمة في تنمية قيـ المكاطنة عبر النشاطات التربكية  )  (  -
 ..........................................................أخرل أذكرىا: ..................... -

 ؟ ىؿ ىي ؟ الجمعياتما ىي مصادر تمكيؿ   -15
 ) (    تمكيؿ شخصي  -
 )  (       تمكيؿ محمي  -
 )  (      تمكيؿ حككمي -
  ........................................................................... أخرل أذكرىا: -
               كمراقب كمحاسب كمعاقب؟ يمارس مصدر التمكيؿ سمطة قانكنية، ىؿ حسب تجربتكـ  -16

 ككيؼ ذلؾ ؟                نعـ ) (  ال ) ( 
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
كافية لتحقيؽ كتغطية أىداؼ  حسب تجربتكـ في مجاؿ االنفاؽ، ىؿ تعتبر الميزانية المالية  -17

 ؟الجمعيات 
 كافية ) (   غير كافية ) (

ا إعػػادة تخطػػيط منيجيػػة عمػػؿ تجػػربتكـ فػػي الميػػداف ، ىػػؿ الحظػػتـ أف  ىنػػاؾ حاجػػة إلػػبعػػد  –18
 ؟اتالجمعي

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

................................................................................................ 
....................................................................................................

.................................................................................................. 
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يات محميػا ككطنيػا ؟ ىػؿ راجػع ذلػؾ ارتفاع عدد الجمع إلا حسب رأيكـ ما ىي األسباب المؤدية  –19
 إلا؟

 )  (  التعريؼ كالتكعية بأىمية الحركة الجمعكية -
 ) (لغرض خمؽ مؤسسات المجتمع المدني  -
 )  ( لتكريس الممارسة الديمقراطية  -

 ..............................................................................أخرل أذكرىا:  -

الصعيد الكاقعي المحمي كحسب خبرتكـ في الميداف، ماذا يعني مفيـك المكاطنة في مخياؿ عما  -20
 المكاطف في المجتمع المحمي السطايفي كفي المجتمع الجزائرم ككؿ؟ ىؿ يعني ؟

 )  (        معرفة الحقكؽ    -
 )  (       الكعي بالكاجبات   -
 )  ( الكالء كاالنتماء لمكطف   -
 )  (  الديمقراطية بيف األفرادالممارسة  -
 )  (     احتراـ حقكؽ اآلخريف    -

   ..................................................................................ػ أخرل أذكرىا: 

تتخػػػذ مػػػف المجػػػاالت االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة كالدينيػػػة  أف الجمعيػػػات حسػػػب رأيكػػػـ، ىػػػؿ تػػػركف  –21
 ريس مبادئ المكاطنة في المجتمع المحمي السطايفي؟كفضاءات لتك

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
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 كيؼ تتصكركف مفيـك المكاطنة؟ ىؿ ىك؟- 22
 رديؼ لمفيـك الػػػػػػػػػػػػػػػػكطنية   )  (  -
 يعني المشاركة السياسيػػػػػة     )  ( -
 المشاركة االجتماعية   )  (يعني  -

  ....................................................................................أخرل أذكرىا:.
عما تعزيز قدرات كميارات التكيؼ كاالندماج االجتماعي ألفراد المجتمع  الجمعياتىؿ تعمؿ  -23

 ال )  (              (نعـ )         المحمي السطايفي بكفاءة عالية؟
 في ك، الحالتيف كضح ذلؾ: -

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 
 ؟ ىؿ ىي؟الجمعيات  ػ ما ىي الكسائؿ كاألساليب المعتمدة لديكـ في نشاط  24

 عقد الندكات كالمؤتمرات كاألياـ الدراسية )  (  -
 تنظيـ خرجات كرح،ت عممية كتاريخية )  (  -
 القياـ بدكرات تككينية مف طرؼ مختصيف ك خبراء في إطار مجاالت الجمعية ) (  -
 تحفيز النقاش كالتحاكر بيف المختصيف كبيف أفراد المجتمع )  (  -
 (   يقة عرضية عشكائية )تكزيع المطكيات التحسيسية كالمعرفية بطر  -
 .......................................................................................:أخرل أذكرىا -

 ؟ ىؿ ىي؟ت الجمعيات مف فضمكـ أذكر أىـ الفضاءات المناسبة لتنظيـ نشاطا -25
 قاعة العرض كالمحاضرات بدار الثقافة  )  ( -
 تحؼ الكطني )  ( قاعة المحاضرات بالم -
 المؤسسات المدرسية  )  (  -
 مؤسسة التعميـ العالي )  ( -

تنتهج أفعم األسانيب نغزض تكزيس وانًحىر انثانج: تعتًذ جًعياث انًجتًع انًذني أحذث انىسائم، 

 بًذينت سطيف.انًحهي  انجشائزي يبادئ انًىاغنت في انًجتًع

 
 



 اللمـــــــــــــ حـــــــــــــق 
 

 
312 

  ..............................................................................أخرل أذكرىا:  ...... -
 ىؿ تممككف مكقعا الكتركنيا خاص بجمعيتكـ لمتعريؼ بيكيتكـ كنشاطكـ؟ نعـ )  ( ال )  ( -26

 حالة اإلجابة بنعـ، كيؼ تحققكف أىدافكـ عبره؟ ىؿ يككف مف خ،ؿ؟في  -
 عرض بطاقة تعريؼ عف أىدافكـ كنشاطاتكـ الجمعكية )  (  -
 فتح المجاؿ ل،شتراؾ في المكقع لغرض استقطاب أعضاء جدد كمساىميف في دعـ جيكدكـ )  ( -
 اركات )  ( فتح المجاؿ الكتشاؼ افاؽ لمعمؿ الجمعكم عبر تمقي الم،حظات كالمش -
 كـ ىك عدد المشتركيف في المكاقع؟ عدد قميؿ )  (  عدد مقبكؿ )  (  عدد كبير )  ( -
 ..................................................أخرل أذكرىا...................................... -

 العنكبكتية لمتعريؼ بكـ كلدعـ جيكدكـ؟ػ في حالة اإلجابة بػ ال، فمماذا ال يتـ استخداـ تقنية الشبكة 
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................  
 كسندا لكـ؟ ىؿ ىي؟ الجمعيات   ما ىي أكثر الفئات تعاكنا مع جيكد -27

 فئة الباحثيف الجامعييف )  (  -
 فئة الصحفييف اإلع،مييف )  (  -
 فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتقاعديػػػػػػػػػػػػػػػػػف )  (  -
 فئة رجاؿ االعماؿ في المنطقة )  ( -
 فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المسؤكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف )  (  -
  .......................................................................................:أخرل أذكرىا -

 ؟  الجمعياتػ  ماىي النشاطات الثقافية التي تقـك بيا  28
 ) (ػ مسابقات فكرية خ،ؿ المناسبات الكطنية  
 ػ مسابقات فكرية خ،ؿ المناسبات الدينية ) ( 

 ػ نشر الكعي الثقافي خ،ؿ األياـ الكطنية ك العالمية التحسيسية في مختمؼ المجاالت ) (
  ..................................................................: .................أخرل أذكرىا 
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 ؟ نعـ )  ( ال )  (لمجمعيات  الثقافية كالتكعكية النشاطات تنظيـػ ىؿ تجدكف صعكبات عند  29
 في حالة اإلجابة بنعـ فيما تتمثؿ؟ -
 صعكبات تتعمؽ بحجز قاعة لتنظيـ النشاط ) (  -
 صعكبات تتعمؽ بتكاليؼ كراء القاعة لغرض تنظيـ النشاط )  (  -
 كالتثقيفية )  (صعكبات تتعمؽ بالمؤطريف ليذه النشاطات الفكرية كالعممية  -
 صعكبات تتعمؽ باعتبارات اجتماعية )  ( -
 ........................................................أخرل أذكرىا:.............................. -

 ىك تقييمؾ لمعمؿ الجمعكم في الجزائر ؟  ػػ ما 30
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................  

 شكرا عما تعاكنكـ
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  :ػػ فيرس جدكؿ قائمة المحكميف 04

اسـ ك لقب  الرقـ
 المحكـ

 الجامعة   القسـ  تاريخ التحكيـ الرتبة 

 أستاذ التعميـ العالي ػػ مالؾ شعباني 01

فيفرم  15
2018 

جامعة محمد  عمـ االجتماع
خيضر ػ بسكرة 

 ػ 
جامعة محمد  عمـ االجتماع أستاذ التعميـ العالي  ػػ نادية عيشكر  02

لميف دباغيف ػػ 
 ػػ 02سطيؼ 

جامعة محمد  عمـ االجتماع أستاذ التعميـ العالي ػػ األزىر العقبي  03
خيضر ػ بسكرة 

 ػ
ػػ عبد الكىاب  04

 الحايسجكده 
ديسمبر  18 أستاذ التعميـ العالي

2017 
جامعة عيف  عمـ االجتماع

شمس ػ القاىرة 
 ػ 

 أساتذ محاضر ' ب ' ػػ ميدم عكاـر  05
فيفيرم  15

2018 

جامعة برج  عمـ االجتماع
 بكعريريج 
 ػ الجزائر ػ 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية:

المدني في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم" مف خالؿ تبحث ىذه الدراسة عف "دكر جمعيات المجتمع 
 محاكلة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي فيما ىك آت:

* ىؿ تؤدم جمعيات المجتمع المدني دكرا فعاال في تكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي بمدينة 
 سطيؼ؟

 كم تحتو التساؤالت الفرعية التالية:طكتن

ىي أبرز الفضاءات اتي تستيدفيا جمعيات المجتمع المدني لتكريس مبادئ المكاطنة في المجتمع الجزائرم  * ما
 المحمي بمدينة سطيؼ؟

* فيما تتجمى أىـ الكسائؿ كاألساليب المعتمدة لدل جمعيات المجتمع المدني لتجسيد دكرىا في مجاؿ تكريس مبادئ 
 دينة سطيؼ؟المكاطنة في المجتمع الجزائرم المحمي بم

كمف أجؿ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت، تـ إجراء دراسة ميدانية عمى عينة قصدية "الجمعيات التي تستيدؼ في 
برامجيا نشر ثقافة المكاطنة، التي تمارس نشاطا قارا كتحسب عمى الجمعيات الحية كالناشطة في المدينة، جمعيات 

في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي، كأدكات جمع البيانات )المالحظة ذات أقدمية نسبيا كحديثة النشأة، كقد اعتمدنا 
االستمارة(، ذات العالقة المباشرة بمحاكر الدراسة كمعالجتيا كميا ككيفيا كصكال إلى صياغة النتائج  –المقابمة  –

 العامة لمدراسة.

Le résumé de l’étude en français : 

      La présente étude traite « le rôle des associations de la société civile dans la 

consolidation des principes de la citoyenneté dans la société algérienne" en essayant de 

répondre à la question principale comme suit : 

* Les associations de la société civile jouent-elles un rôle actif dans la consolidation des 

principes de la citoyenneté dans la société algérienne locale de la ville de Sétif?  

Laquelle question comprend les questions  incidentes suivantes : 

* Quels sont les espaces les plus importants ciblés par les associations de la société 

civile pour consacrer les principes de la citoyenneté dans la société algérienne locale de 

la ville de Sétif? 

* Quels sont les moyens et les  méthodes les plus importants adoptés par les 

associations de la société civile pour refléter leur rôle dans le maintien des principes de 

la citoyenneté dans la société algérienne locale de la ville de Sétif? 

Afin de répondre à ces questions, une étude sur le terrain a été réalisée sur l'échantillon 

des «associations dont les programmes visent à diffuser une culture de la citoyenneté, 

qui exerce une activité stable et qui en est calculée sur les associations vivantes et 

actives de la ville, des associations relativement anciennes et nouvellement créées, nous 

avons adopté dans cette étude l'approche descriptive et les outils de collecte de données 

(observation, interview, fiche), qui sont directement liés aux chapitres de l'étude et qui 

sont traités quantitativement et qualitativement, arrivant à la formulation des résultats 

généraux de l'étude. 

 

 
 

 

 

 


