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إلى العزيزة الغالية الحبوبة إيمان التي جعلها اهللا 
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  التشكرات

أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في 

وبشكل خاص األستاذ . إنجاز هذا العمل المتواضع

الذي كان لي نعم الموجه  المشرف بوكرزازة حسني

والرفيق في هذا العمل، مركز البحث في األنثروبولوجيا 

االجتماعية والثقافية بوهران وفرع قسنطينة بشكل خاص، 

أعضاء الجمعية العربية لعلم االجتماع التي تفضلت 

بمناقشة هذا العمل في شكله األولي وعلى رأسهم الدكتور 

لم أحس يوما أني  الطاهر لبيب، سكان عين قشرة التي

غريب وأنا بينهم وبشكل خاص أعضاء الجمعيتين؛ ترقية 

  .المعوق، واإلرشاد واإلصالح
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  :المبحث األول

  تقديم موضوع البحث 

  

سنحاول خالل هذا المبحث تقديم موضوع البحث من خالل عرض إشكالية البحث وأهم 

التساؤالت التي انطلقنا منها والدوافع التي وجهتنا إلى هذا الموضوع واألهداف والنتائج المرجوة 

ى تحقيقها من خالل هذه الدراسة مع عرض مبسط للتراث اإلمبريقي الذي تمكنا والتي نطمح إل

  .من االطالع عليه والذي يتناول موضوع البحث أو بعض جوانبه

  
  :اإلشكالية -01
  

أبعاد بنتناول في مشروع بحثنا هذا مقاربة أنثروبولوجية لواقع وعالقة العمل الجمعوي 

، حيث أن اإلشكالية الرئيسية لموضوع ةثقافيالسياسية وال، قتصاديةاال؛ المختلفة الواقع االجتماعي

الحركة الجمعوية في الجزائر وما يحكمها ويساهم  بمحاولة فهمسؤال يرتبط  تدور حولالدراسة؛ 

واالستراتيجيات التي يتخذها في تسييرها وبالتالي نجاحها أو فشلها، استمرارها أو انقطاعها 

لكيفية التي تمكننا من القراءة األنثروبولوجية لكل ذلك في ظل الفاعلون الجمعويين في ذلك، وا

  .التحوالت الكبرى التي يعرفها المجتمع الجزائري برمته

  
الدارس للمجتمع الجزائري يالحظ أن هذا األخير عرف سرعة كبيرة انطالقا من كون 

بالسريعة في وتيرة التحوالت االجتماعية خالل النصف قرن األخير، تحوالت يمكن وصفها 

التي تعرف انتقاال من  1والشاملة، هذه التحوالت التي مست ظروف الوجود وكذلك بنيات االنتماء

إلى وضعية عصرية تقوم على أسس  2وضعية تقليدية تقوم على أساس روابط الدم والعرق

بناء الحداثة، االنتماء فيها يستند إلى خاصيات مرتبطة بدور األفراد والجماعات ومكانتهم في ال

، وهو ما أثر في صيرورة العالقات التي أصبحت تعتبر جزءا من الصراع بين 3االقتصادي

                                                
وقائع الملتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا في ، )تنسيق(، في نذير معروف " اليةــإشك" عادل فوزي،  -  1

  .16، ص 2002، وهران CRASCمنشورات  ،1999نوفمبر  24، 23، 22الجزائر؟، تيميمون 
األزمة ، )وآخرون(سليمان الرياشي : ، في" سوسيولوجيا األزمة الراهنة في الجزائر" العياشي عنصر،  - 2

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2، طالجزائرية الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

 . 228، ص 1999أغسطس 
 .228نفس المرجع، ص  -  3
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التقليدي والحديث، وفي هذا الصدد باتت فردانية العالقات االجتماعية نتيجة حتمية لتفتيت القبائل 

ت وتفكيك العائالت الموسعة وهجر المؤسسات التقليدية التي بدأ يحل محلها شيء فشيء مؤسسا

وغيرها من المؤسسات التي بات االنتماء للجماعة ... عصرية كالمدرسة، المصنع، والجمعية

يعقد على أساسها ال على األسس التقليدية التي غذت مهجورة نوعا ما، وإن كانت عملية المرور 

ت واالنتقال في الحالة الجزائرية من التقليدي إلى الحديث ال تزال تعاني من الكثير من الترسبا

وضعية . التي قد تقف عائقا أمام هذا االنتقال أو تكييف محتوى الحداثة مع تلك البنية التقليدية

تي ايضاف إليها تأثر الجزائر بالتحوالت الكبرى التي عرفها العالم عقب انهيار االتحاد السوفي

ة وحرية وتبني النظام السياسي في الجزائر لسياسة من أبرز سماتها تشجيع المبادرات الفردي

التعبير تحت ضغوط خارجية وأخرى داخلية، وهو ما تم بموجبه الترويج لمفهوم المجتمع المدني 

الذي أثمر ببروز عدد كبير من الجمعيات النشطة في مختلف الميادين، ولما كان ظهور تلك 

الجمعيات في الوقت الذي كان فيه النظام السياسي الجزائري يعيش أزمة حادة على جميع 

صعدة وبترويج منه، باإلضافة إلى النقص الكبير في تجربة الفرد الجزائري في العمل األ

الجمعوي وعدم تبلور مفهوم المجتمع المدني، وهو ما يجعل من العمل الجمعوي محل إشكالية 

  .في الحالة الجزائرية) طبيعة العمل الجمعوي(مرتبطة أساسا بطبيعته 

  
تماء لمثل هذه المؤسسات االجتماعية بصفة عامة ولنا هنا أن نتساءل عن طبيعة االن

ها من حيث والجمعيات بصفة خاصة في هذه الدراسة وعن القيم السائدة وراء مشاركة األفراد في

  ة؟ هي قيم تقليدية أو حداثي

  
حداثة موجودة في كل مجتمع كما تدل على ذلك كافة - ولما كانت الجدلية تقليد  

سيم المجتمع الجزائري الذي يعيش بين بنى قديمة متصدعة  ال 1الدراسات األنثروبولوجية

وهو ما يجعل الصراع بين مكونات هذا وذاك يظهر في  2ومعايير حداثية في طريق التكوين

جميع أبعاد الواقع االجتماعي المتصلة بعضها ببعض، ومن هذا المنطلق فدراسة الحركة 

  يحدث من تحوالت على مستوى العالقات  الجمعوية في الجزائر ال يمكن أن تكون منفصلة عما

                                                
1 -ALAIN TOURAINE, production de la société, ED LE SEUIL, PARIS, 1973, 

p.p.45.468 ديوان إشكالية العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقاربة سوسيولوجيةسموك على،  :في ،

 . 204، ص 2006المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية قسنطينة،
 .203نفس المرجع، ص  -  2
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سياسية للفعل -القراءة السوسيوالتقليدي والحديث أو بتعبير آخر بين المحلي والمركزي ألن بين 

أن بروز العدد الكبير من الجمعيات في بداية التسعينيات من القرن  توضحالجمعوي بالجزائر 

ك التحول الجدري في تعامل السلطة مع الماضي لم يكن حدثا منفصال ودون سوابق تنبأ عن ذل

والدولية عقب سقوط المجتمع برمته في سياق التحوالت الكبرى التي عرفتها الساحتين الوطنية 

تي والذي لحق به تحول حتمي في السياسات التنموية المعتمدة على توجهات يااالتحاد السوف

ضافة إلى تدعيم ثقافة من أهم سماتها اشتراكية والخضوع لبرنامج صندوق النقد والبنك الدوليين إ

وهو ما يمكن أن يعلل عليه بالترويج لمفهوم . 1توسيع قاعدة المشاركة وتدعيم المجتمع المدني

النصف في الساحتان اإلعالمية والسياسية في الجزائر برز على مستوى  الذيالمجتمع المدني 

دأ في الوقت الذي كان فيه النظام الثاني من ثمانينيات القرن الماضي حيث أن الحديث عنه ب

السياسي الجزائري يعيش أزمة حادة في قاعدته االقتصادية، وشرعية مؤسساته السياسية ونمط 

تسييرها المعتمد على الدولة كفاعل وحيد، ليس في المجال السياسي فقط بل حتى في المجال 

بشكل صريح في البداية ثم  مصادرتهفعملت السلطة على الترويج له و ،2االقتصادي واالجتماعي

بشكل ضمني، بنية جعله وسيلة جديدة، تنظيمية وسياسية لتوسيع قاعدة السلطة ومساعدتها على 

إنجاز عملية االنتقال والخروج من األزمة االقتصادية والسياسية للنظام األحادي القائم، ولقد تم 

جدد كقاعدة اجتماعية ذلك من خالل فرض خطاب سياسي جديد وإشراك فاعلين اجتماعيين 

وهو ما يضع هذه المؤسسات المشكلة للمجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات بشكل  3جديدة

 4خاص محل نقاش فيما يخص شرط مهم من شروط تحققها والمتمثل في استقالليتها عن الدولة

، وهو ما يتطلب تدخل الباحثين السوسيولوجيين أو تموضعها بين المحلي والمركزي

نثروبولوجيين لتعلقه بمسألة التمايز واالنفصال بين االجتماعي والسياسي، والسياسي واأل

واالقتصادي بشكل خاص في مجتمعات تعطي األولوية للسياسي فضال عن هيمنة البنية العائلية 

                                                
، مركز البحوث والدراسات دراسة ميدانية–قيم العمل األهلي في مصر ، خالد عبد الفتاح عبد اهللا -  1

 .14، ص 2005االجتماعية، القاهرة، مصر، 
: ، في الموقعالواقع واآلفاق–العالقة بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر عبد الناصر جابي،  -  2

www.dz.undp.org   
 .عبد الناصر جابي، نفس المرجع - 3
 لبنان، مركز دراسات العربیة، بیروت، ،1، طبناء المجتمع المدني المؤشرات الكمیة والكیفیةحسنین توفیق،  -  4

 .70-69، ص ص 1992

http://www.dz.undp.org
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الجزائر وإن عرف المجتمع التجربة الديمقراطية فالمجال  إلى أنه في افةباإلض، 1بشكل عام

فيما يتعلق بالتداخل بينه وبين المجال  فترة حكم الحزب الواحدقى متأثرا بمظاهر االجتماعي يب

من الغموض واللبس من  ، هذا الواقع جعل العمل الجمعوي في الجزائر محاط بالكثير2السياسي

موضوع للدراسة  ، وهو ما يجعل منهحيث طبيعته وميكانيزمات اشتغاله واستراتيجيات تموضعه

دراستنا هته التي تدور حول إشكالية فهم واقع الحركة الجمعوية في منطقة  كما هو الحال في

عين قشرة من خالل فهم الكيفية التي تتواجد بها، وتستمر بها الجمعيات النشطة في المنطقة، 

  : وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية

  
  :تساؤالت الدراسة -02

 
يداني والموجه لنا في بحثنا هذا، والتي حاولنا تعتبر هذه التساؤالت وليدة البحث الم

جعلها تصب عند جمعها في سياق إشكالية فهم واقع الحركة الجمعوية بمنطقة عين قشرة، ولقد 

 :رأينا أن تكون هذه األسئلة كالتالي

  

ما هي السمات الوظيفية االيجابية التي تميز هل توجد بالمنطقة جمعيات نشطة ؟  -

 ؟ ع بها إلى النمو واالستمرار في أداء وظائفها هذه الجمعيات وتدف

كيف ظهرت الجمعيات بمنطقة عين قشرة ؟ وما هي العوامل التي أدت إلى  -

 ظهورها ؟ وكيف يبدو المشهد الحالي للحركة الجمعوية بهذه المنطقة ؟ 

كيف يتم تنظيم العالقات من هو الفاعل الجمعوي ؟ وما هي خصائصه العامة ؟ و -

 ؟  طراف المعنية حول المشروع الجماعي لهذه الجمعياتبين األ

كيف يستجيب الفاعلون في الجمعيات النشطة ببلدية عين قشرة للطلب االجتماعي  -

وكيف يعملون على تحقيق األهداف التي اجتمعوا من أجلها، وكيف تحدد عالقتها 

سية بعين قشرة باإلدارة العمومية وبمختلف السلطات والحساسيات االجتماعية والسيا

                                                
  .15خالد عبد الفتاح عبد اهللا، مرجع سابق ص  - 1
 أحمد زاید و عروس الزبیر: ، في  Ə  ǚ)     ǚ Ғ Ǜ ү (   Ǜ   ǚ  ǛҰ  ǚ      Ǜ Қү ǚ  ǛҰ  ǚ  أحمد زیاد،  - 2

مركز البحوث في االقتصاد التطبیقي من أجل  :نشر مشترك ،حالة الجزائر ومصر -النخب االجتماعیة ،)تحریر( 

  .13ص ، 2004التنمیة بالجزائر، مع الناشر دار مدبولي، مصر، 
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وتتميز عنها ؟ أو ما هي اإلستراتيجية التي تتخذها الجمعيات بعين قشرة والتي 

  تمكنها من االستمرار وتمنحها الشرعية االجتماعية ؟

 

  :أسباب ودوافع اختيار الموضوع -03

بدافع إنجاز مذكرة لنيل شهادة الماجستير والتحكم في تقنيات البحث العلمي، أسباب 

حركة الجمعوية بعين قشرة كانت أسباب موضوعية محض وبتوجيه من المعطيات اختيار ال

الميدانية حيث توجه اهتمامنا في البداية للظاهرة الجمعوية انطالقا من المالحظات العفوية التي 

 - جاءت في خضم المشاركة المتواضعة وحضور بعض نشاطات الجمعيات بمدينة وهران

وهو ما أثار  ذي كنت فيه بصدد البحث عن موضوع للبحث،في الوقت ال - بالغرب الجزائري

عندنا نوع من الفضول في اكتشاف المزيد عن الظاهرة الجمعوية ومحاولة اكتشافها وعقد نوع 

وكذلك اإلطالع على بعض  -مدينة سكيكدة–من المقارنة في مدينة أخرى بالشرق الجزائري 

شاريع البحث ومواضيع اهتمام الباحثين في األعمال والكتابات حول الظاهرة واإلطالع على م

العلوم االجتماعية بالجزائر وما حظيت به الظاهرة من أهمية لدى مختلف السلطات التي تراهن 

عليها للتقرب من المواطن وإنجاز مختلف مشاريعها إضافة إلى إلحاح العديد من البرامج 

والجمعيات كصندوق النقد الدولي  والمؤسسات الدولية على فسح المجال أمام المجتمع المدني

مثال كلها أسباب تجعل من الجمعية موضوع جدير بالدراسة، أما عن سبب اختيار منطقة عين 

قشرة فلقد كان نتيجة للدراسة االستطالعية التي كشفت لنا على تمركز عدد كبير من الجمعيات 

نات الرسمية التي تمكنا من الحصول بهذه الدائرة مقارنة بباقي الدوائر الريفية للوالية حسب البيا

عليها في بادئ األمر من حيث الكم والنوع، ثم أن المعاينة الميدانية وضعتنا أمام إشكالية مدى 

تعبير البيانات على الواقع استنادا على خلفية تالشي عدد كبير من الجمعيات الموجودة في 

بالمقابل اكتشاف الوجود الفعلي لبعض البيانات الرسمية أو دخولها في مرحلة تثبيط لنشاطها و

الجمعيات أمام غيابها في البيانات الرسمية وفي لغة بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية 

والتي لها عالقة مباشرة بالقطاع ممن تمكنا من الحديث معهم حول الموضوع وهو ما وجهنا إلى 

ومكننا من بناء إشكالية البحث خاصة  التساؤل عن العالقة بين هذه الجمعية والسلطات العمومية

بعدما حاولنا تقريب الموضوع من خالل قراءة األعمال التي كتبت حول الموضوع وتسليط 

الضوء على بعض نشاطات الجمعيات في المنطقة وعلى المستوى الوطني والتي تبرز مميزات 

  . وخصائص العمل الجمعوي عند جمعيات المنطقة
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 :لدراسـةداف اـأه – 04

" qualitative"نهدف من خالل هذا البحث بالدرجة األولى إلى القيام بدراسة نوعية 

واقع و األبعاد األنثروبولوجية لإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية أي التعرف على

استراتيجيات ورهانات الجمعيات النشطة ببلدية عين قشرة من إلى  باإلضافة الحركة الجمعوية

الميدانية التي تمكننا من االستعمال األمثل والتحكم في وسائل البحث العلمي في خالل الدراسة 

  :األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية بصفة عامة، وذلك من خالل

  

محاولة التعرف على الحركة الجمعوية بصفة عامة بالمنطقة أي التعرف على : أوال

يخي ومختلف العوامل التي تتحكم في المؤسسات المشكلة للقطاع والتعرف على تطورها التار

المنظم والمسير  04/12/1990المؤرخ في  90/31تطورها ونموها منذ نشأتها في ظل القانون 

للقطاع والمعمول به حاليا، ورسم صورة عامة عن الجمعيات التي كانت تنشط في المنطقة 

لجمعيات النشطة وعوامل توقفها عن النشاط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على ا

  ومحاولة توضيح ما يميزها عن باقي الجمعيات بالمنطقة، هذا في المقام األول وفي المقام الثاني؛

  

وألن العمل الجمعوي يقوم في أساسه على المشاركة التي تأخذ أشكال متعددة : ثانيا

والدائم من  ومستويات متنوعة من العادي إلى المتعاطف فالمتطوع الظرفي إلى المتطوع الملتزم

فعملنا يركز أساسا على التعرف على الخصائص االجتماعية  1أجل قضية أو هدف ما

واالقتصادية للمشاركين أو الفاعلين والمتطوعين في الحقل الجمعوي بالمنطقة وعلى وجه 

الخصوص أعضاء مكاتب الجمعيات النشطة والتعرف على آليات تلك المشاركة ودوافعها 

الثقافة المدنية للمشاركين ومحاولة فهم أسباب انخراطهم وأهدافهم  والتعرف على مالمح

  .وإنجازاتهم المحققة في اإلطار الجمعوي وتقييمهم لذلك

 

 

                                                
، 05، رقم CRASCدفاتر : في، " اسة في الجزائرالمشاركة الجمعویة وعالقة الشباب بالسی" عمر دراس،  - 1

 . 15، ص 2002،وھران، CRASCمنشورات 
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  :حجم االهتمام بالموضوع -05

سنقوم هنا بعرض أهم الدراسات السابقة التي تعرضت للموضوع أو ألحد جوانبه محليا 

يها وأهم النتائج التي توصلت لها، كما سنعرض بعض أو دوليا والتي تمكنا من اإلطالع عل/و

  .المشاريع البحثية المهتمة بالموضوع محليا

  :والبداية تكون بـ

  

  : حجم االهتمام بالموضوع دوليا -05-01

يمكن تقسيم  - في حدود إمكانياتنا المتواضعة–في هذا الجانب وحسب تتبعنا للموضوع 

  وضوع إلى ثالث أقسام؛األعمال المنشورة دوليا والمهتمة بالم

  

  :القسم األول -

ويشمل أعمال ومنشورات الهيئات الحكومية أو الهيئات غير الحكومية التابعة لها والتي  

تعمل على تبييض وجه األجهزة الحكومية من خالل إشادتها بالدور االيجابي الذي تقوم به تلك 

تمنحه الحكومات للجمعيات على سبيل األجهزة خدمة للقطاع الثالث من خالل الدعم المالي الذي 

المثال، ومثل هذا النوع من األعمال ينتشر بشكل كبير في المجتمعات العربية نتيجة لعدم 

انفصال الجمعيات في هذه الدول عن األجهزة الحكومية فيما يخص الدعم المالي وحصولها على 

  . مقرات بشكل خاص

  

  :القسم الثاني -

يئات غير الحكومية، المنظمات والجمعيات التطوعية التي ل ومنشورات الهايشمل أعم 

تعمل منفصلة عن أجهزة الدولة، وهي منشورات إشهارية في أغلب األحيان تعمل على إبراز 

دور الجمعيات واإلشادة بها إال جانب نقدها للسياسات والبرامج الحكومية من جهة أخرى، كما 

في النشاطات وفي مشاركة في نشاطاتها والمساهمة تعمل على تعبئة األفراد والجماعات قصد ال

  . األعمال التي تقوم بها
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  :القسم الثالث -

وهو الذي يهمنا هنا ويشمل األعمال والدراسات واألبحاث األكاديمية، وأول ما يمكن  

مالحظته حول تلك األعمال أنها جد متنوعة لتنوع التخصصات واختالف الخلفيات النظرية في 

واحد بالنسبة للباحثين المهتمين بالموضوع من جهة، واختالف المدخالت التخصص ال

  والمخرجات التي يركز عليها كل باحث في محاولة فهمه لـ؛

  

فهم العمل الجمعوي وما يحكمه كعالقته بالسياسة واالقتصاد والتغير االجتماعي هذا من  -أوال 

  جهة، ومن جهة أخرى؛

  

هذا اإلطار نجد دراسات تهتم بالمشاركة االجتماعية والعمل  فهم الفاعل الجمعوي، وفي -ثانيا

الجمعوي كشكل من أشكال هذه المشاركة ومنه دراسة الدوافع، الطرق والنتائج التي تعود على 

  .الفرد والجماعة كنتيجة للمشاركة في العمل الجمعوي وتصور الفاعل لذالك

  

نا أن نذكر بعض تلك الدراسات والمالحظ أن أغلب الدراسات تمزج بين هذا وذاك، ول

  والجوانب التي ركزت عليها والتي ساهمت بشكل كبير في استيعابنا لمختلف جوانب الموضوع؛

Sarah Ben Néfissa, pouvoirs et associations dans le monde Arabe, CNRS 

Editions, Paris,2002. 179p.  وهو مؤلف جماعي يحتوي على عرض للعديد من المواضيع

التي تدور حول واقع الحركة الجمعوية والمنظمات الغير الحكومية في الوطن العربي من خالل؛ 

، الجمعيات بلبنان بين G. Deneux تحليل الحركة الجمعوية بالمغرب وعالقتها بالدولة من طرف

 .S، الحركة الجمعوية بسوريا من طرف K. Karamالعمل الخيري والسياسة من طرف 

Boukhaimaفة إلى مساهمات كل من صاري حنفي و ، إضاB. Curmi  حول الحركة الجمعوية

والمنظمات الغير الحكومية بفلسطين، سارة بن نفيسة بمساهمتين األولى تحليل لواقع الحركات 

الجمعوية والمنظمات الغير الحكومية بالوطن العربي كإشكالية عامة لما يعالج الكتاب، ودراسة 

 أنه يعتمد ظ على هذا المؤلف، ما يالحالدولة واإلخوان المسلمينحالة لجمعية مصرية بين 

وهو ما يغلب سياسية في معالجته لموضوع الحركة الجمعوية وعالقته بالسياسي المدخالت ال

على أغلب الدراسات التي تعالج الموضوع في البلدان العربية، ومرد ذلك إلى عدم الفصل 

  .ه البلدان بصفة عامةوالخلط بين االجتماعي والسياسي في هذ
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من بين البحوث الميدانية القليلة التي تمكنا من االطالع عليها والتي تعالج الموضوع في 

البحث الميداني الذي قام به األستاذ خالد عبد الفتاح عبد اهللا والذي يحمل عنوان؛  الدول العربية؛

لتطوعي في مصر ذكر في قيم العمل األهلي بمصر، وهي دراسة سوسيولوجية تحليلية للعمل ا

 Ann"ثناياها العديد من الدراسات التي تندرج في إطار فهم العمل الجمعوي نذكر منها دراسة 

Dewitt Watts" و"Patricia A Kloubs-Edwards"  التي اهتمت بالطرق والوسائل التي

الية منظمة بو 124تستعملها المنظمات في جدب المتطوعين، الدراسة أخذت عينة مكونة من 

 Sergio"فرجينيا األمريكية، كما يعرض الكاتب دراسة أخرى أجريت في إيطاليا من طرف 

Pasquinelli"  ركز فيها على عمل الجمعيات، أشكالها، نموها وعالقتها بالهيئات  1989سنة

إلى جانب عرض الدراسة في جانبها النظري دراسات أخرى وأهم المدخالت النظرية . 1العامة

الموضوع باالستناد إلى تلك أن يندرج الموضوع في ثناياها والتي يمكنها تحليل التي يمكن 

  .النظريات

  
  كما نجد في الحالة الفرنسية المؤلف الجماعي التالي؛

ROUDET Bernard, des jeunes et  des associations, l’Harmattan, France, 1996. 

ه على الجمعيات الشبانية، بداية بتعريف الذي يحلل واقع الحركة الجمعوية بفرنسا مع تركيز

القطاع، وعرض مختلف االتجاهات المبررة لوجوده ومبررات االنخراط في نشاطاته ثم تحليل 

وضع الحركة الجمعوية بفرنسا من خالل دراسة مسحية للجمعيات الشبانية ومحاولة معرفة من 

ة للفاعلين بالحقل الجمعوي، ينشط في هذه الجمعيات أي الخصائص السوسيولوجية واالقتصادي

  .ليخلص إلى المشاركة الجمعوية وعالقتها بالسياسة

  
هذا ويبقى أن نشير إلى أن الموضوع على ما يبدو أنه لم ينل قسطا وافرا من الدراسات 

  :بشكل عام واألنثروبولوجية بشكل خاص، وهو ما يبدو جليا في الحالة الجزائرية

 

  : ع محلياحجم االهتمام بالموضو -05-02 

عروس "وأول مالحظة يمكن مالحظتها في هذا الباب هي تلك التي ذهب إليها األستاذ 

إذ يرى أن الدراسات العلمية للظاهرة الجمعوية بالجزائر لم تصل إلى المستوى المأمول  "الزبير

                                                
  . 47، 46، ص ص مرجع ســـابقخالد عبد الفتاح عبد اهللا،  - 1
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عدة على من حيث النظر وأدوات تحليل أشكالها التنظيمية واتجاهاتها النمطية وتقييم قدراتها المسا

، وكذلك األمر من الناحية الكمية لألعمال المهتمة بالموضوع والتي 1تحقيق األهداف المسطرة

  سنحاول عرض البعض منها والتي تمكنا من اإلطالع عليها في حدود إمكانياتنا المتواضعة؛ 

حول  "راسدعمر "آخر األعمال المتوفرة لدينا حول موضوع الدراسة بالجزائر لألستاذ ف

 اهرة الجمعوية بالجزائر؛الظ

  

 Omar Derras, le phénomène associatif en Algérie, Friedrich Ebert, Alger, 2007  

والتي يعرض فيها المؤلف وبشكل رئيسي نتائج الدراسة التي قام بها على المستوى الوطني 

لعمل الجمعوي ، فبعد اللمحة التاريخية عن انشطةجمعية جزائرية  446ووالية  24والتي مست 

بالجزائر ينتقل الباحث إلى رسم معالم الخارطة الجمعوية الحالية في الجزائر من خالل تقديم 

إضافة إلى تفسير وتحليل هذه  موضوعمعطيات رقمية ونسب مؤوية ملمة بجميع جوانب ال

النتائج وتشخيص الوضعية الراهنة وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه الجمعيات، إلى 

لبعض  موجهة موجهة إلى أعضاء مكتب الجمعيات وأخرىالجانب تفريغه الستمارة أسئلتها 

مع اعتماده في هذه الدراسة على المنهج . المسؤولين المحليين المكلفين بالقطاع الجمعوي

اإلحصائي بشكل رئيسي، وألن العينة كانت تمثيلية للجمعيات في الجزائر فقد تم اعتماد نتائجها 

بالوضعية العامة للحركة  - عين قشرة–لمقارنة وضعية الحركة الجمعوية بحيز الدراسة  من قبلنا

  . الجمعوية بالجزائر

  
مشروع البحث الخاص بالحركة الجمعوية  "دراس"األستاذ يرأس  من جهة أخرى

والذي عرضت نتائجه سنة  -السكان والمجتمع– PNRبالجزائر ضمن البرنامج الوطني للبحث 

انحصرت دراسته حول السياج الجمعوي بوالية وهران، إضافة إلى عرض  ، والذي2005

لدراسة تحليلية حول جمعية اإلرشاد واإلصالح تبرز خصائصها ومميزاتها وتنتهي بتوجيه 

  .الباحثين إلى المزيد من الدراسات لهذه الجمعية

  

 "روس الزبيرع"كما نذكر الدراسة الخاصة بالجمعيات ذات التوجهات اإلسالمية، لألستاذ 

عن دار األمين بمصر والتي يتعرض فيها بالشرح والتحليل لهذا النوع من  2006المنشورة سنة 
                                                

الحركات ، )تنسیق( الزبیر عروس :في، " الواقع واآلفاق–التنظیمات الجمعیة بالجزائر " عروس الزبیر،  - 1

  .12، ص2005، وھران،CRASC، منشورات 13، رقم CRASCر ، دفاتالجمعویة بالجزائر
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الجمعيات وعالقة الديني بالعمل المدني والتفاعل بين مكوناتهما ومركباتهما متخذا من جمعية 

التحليل  اإلرشاد واإلصالح مثاال في فصل كامل من كتابه، نشير إلى أن هذه الدراسة تعتمد

  .سياسي لهذا النوع من الجمعيات- السوسيو

  

 1999كذلك ومنذ عام  CRASCمركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

إثر إصداره للعدد الثامن من مجلة إنسانيات تحت عنوان الحركات االجتماعية والحركة 

سريب، . غاليسو، ن. رأين نجد مساهمة العديد من األساتذة نذكر منهم؛ –الجمعوية 

، ما فتئ يهتم بالظاهرة ويخصص لها قسم معتبر من - ...دراس. روالند، ع. صالحي، م.ب.م

كان العدد األول من دفاتر مجلة إنسانيات والذي يحتوي بدوره على  2004األعمال؛ ففي سنة 

 2001 فبراير 06-05محور خاص بالحركات االجتماعية والحركة الجمعوية، وكان قد نظم في 

ملتقى دولي حول الحركة الجمعوية بالمغرب العربي والذي نشرت أعماله في دفاتر المركز رقم 

خصص كذلك للحركة الجمعوية في الجزائر الواقع  2005 -13، كما أن رقم 2002سنة ل 05

رفقة مركز البحث في االقتصاد  PNRواآلفاق كمحور من محاور البرنامج الوطني للبحث 

حلقة دراسة حول الحركة "، هذا األخير الذي كانت له CREADأجل التنمية التطبيقي من 

–والذي نشرت وقائعها في دفاتر المركز " 1999جوان  10-9الجمعوية الواقع واآلفاق ليومي 

CREAD-  أين نجد مساهمة لرئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح، رئيسة . 2000لسنة  - 53رقم

  .ي، أحمد بوكابوس، زبير عروساسمجمعية إقرأ، األستاذة؛ محند ق

  

كذلك األستاذ عبد الناصر جابي والمساهمة التي يمكن االستفادة منها والتي تحمل عنوان؛ 

عزة خليل، : ، فيأزمة الدولة الوظيفة وشروخ المجتمع-الحركات االجتماعية في الجزائر

 - السودان - مصر دراسات عن الحركات االجتماعية في(الحركات االجتماعية في الوطن العربي

إضافة إلى بعض . 2006، مصر، مكتبة مدبولي، )لبنان - األردن -تونس سوريا -الجزائر

أو المداخالت /المساهمات من طرفه حول الموضوع والتي نجدها في ثنايا بعض األبحاث و

ع الواق–العالقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر والتي من بينها؛ عبد الناصر جابي، 

، وفي هذا المقام نشير أننا وجدنا العديد من الكتابات www.dz.undp.org: ، في الموقعواآلفاق

في موضوع الحركة الجمعوية في سياق الحديث عن المجتمع المدني في الجزائر حتى أن 

البعض يذهب إلى حصره عندنا في الجزائر واختزاله في الحركة الجمعوية، وهو ما دفعنا إلى 

http://www.dz.undp.org
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، والتي من أبرزها القراءة التي يقدمها العديد من القراءات حول موضوع المجتمع المدنيالقيام ب

الصادر  مع إشارة للمجتمع المدني العربي-المجتمع المدني دراسة نقدية  :عزمي بشارة في كتابه

  .فحةص 339 في ببيروت مركز دراسات الوحدة العربيةعن  م2000سنة 

  

موضوع في مجالت ودوريات علمية أخرى سيأتي كما نجد بعض الكتابات حول ال

ذكرها في ثنايا بحثنا إضافة إلى العديد من المساهمات على صفحات شبكة األنثرنيت منها؛ 

 Historique et évolution du mouvement associatif enمساهمة األستاذ عيساني جميل

Algérie,  في الموقعwww.sidiyahiainterface.ifrance.com  والذي يعرض من خاللها

ة الجمعوية في الجزائر بشكل مفصل، ومساهمة األستاذ كمال منصوري؛ المسار التاريخي للحرك

مجلة العلوم : المنظمات الغير الحكومية ودورها في عولمة النشاط الخيري والتطوعي، في

  .www. Ulum. Nl: في الموقع 2006، لسنة 30 اإلنسانية، العدد

  

إضافة  ما يمكن مالحظته على األعمال المهتمة بموضوع الحركة الجمعوية في الجزائر،

هو ابتعادها عن التحليل السوسيولوجي أو األنثروبولوجي كما أنها تبتعد كثيرا عن إلى شحها، 

يل الفعل الجمعوي بإرجاعه إلى عملية تحليلها إلى عوامل أولية يمكن تصنيفها ومقاربتها كتحل

التطوع وقيم الغيرية مثال أو تحليل الفعل الجمعوي في إطار تحليل العالقة بين الفعل االجتماعي 

مما يجعل  محلياوالسياسي والتداخل بينها، وفي رئينا ذلك مرجعه إلى حداثة االهتمام بالموضوع 

يخ الحركة أوال ثم توضيح الوضعية الحالية تار المفاهيم ثم في الباحث مضطر إلى البحث في

  .التي يعيشها القطاع لنصل بعد ذلك إلى محاولة فهم الميكانيزمات واآلليات التي يشتغل وفقها

  

البحث األكاديمي في الجزائر بدأ يتجه مؤخرا نحو دراسة هذا الموضوع إال أن 

الت؛ اجتماعية، سياسية، واالهتمام به من زوايا متعددة وذلك من خالل طرحه من عدة مدخ

العديد من في  من خالل طرح الموضوع ومعالجته وهو ما يبدو... اقتصادية، أنثروبولوجية

، اجتماعية، اقتصاديةسياسية، – ذات اهتمامات مختلفة أكاديميةالمداخالت المقدمة في ملتقيات 

باإلضافة إلى ما  اورهاكانت الحركة الجمعوية والمجتمع المدني أحد أهم مح  - ...ثقافية، نفسية

  .سبق ذكره

 

http://www.sidiyahiainterface.ifrance.com
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  :مفاهيم الدراسة –06

  :في هذه الدراسة ويةالجمع الحركة فهومم -06-01

  :مفهوم الحركة -06-01-01

عادة متبوع بلفظ آخر وهو الذي يحدد "   Mouvement-حركة" يستعمل هذا اللفظ 

، وهي في كل ...خيةمعناه االصطالحي، حيث نجد؛ حركة اجتماعية، حركة سياسية، حركة تاري

من طرف جماعة معينة ومن أجل تحقيق  المبذولةالحاالت تشير إلى سلسلة األفعال والجهود 

والحركة في دراستنا هذه متبوعة بمصطلح  ،1ة مشتركة بين جميع أعضائهامعين أو أهداف هدف

، - لجمعيةل نسبة - الجمعوي طاراإلفي  المبذولةتجعل منها تلك الجهود والنشاطات   "جمعوية"

  :هذه األخيرة التي نعني بها في هذه الدراسة

  

  :مفهوم الجمعية -06-01-02

سكسونية يعني جميع الوحدات االجتماعية -في األنثروبولوجيا األنجلو" جمعية"المصطلح 

، كما يمكن مقابلة هذا المصطلح بمرادفات عديدة 2التي ال تؤسس على نظام القرابة كعامل محدد

تجمع سارة بن نفيسة بين  pouvoirs et associations dans le monde Arabe"3"ففي كتابها 

لالستعمال الواسع  ONGوالمنظمات الغير الحكومية  Associationمفهومي الجمعية 

للمصطلحين وبدون تفريق بينهما في خطابات النخبة االجتماعية، المثقفة والسياسية في مصر 

حظ على الدراسات التي تعرضت للموضوع من قريب أو من والدول العربية، لكن الشيء المال

، وإن كان واقع الحركة الجمعوية يعتمد " جمعية" بعيد في الحالة الجزائرية أنها تعتمد مصطلح 

وتصادفنا في الدراسات الفرنسية . مصطلحات عديدة لها نفس المعنى مثل؛ رابطة ومنظمة

                                                
، ص 1980دار الكتاب للتوزیع، القاھرة،  ،1ط ،علم االجتماع السیاسي المفاھیم والقضایاالسید الحسیني،  -  1

الحركات االجتماعیة السیاسیة األصولیة اإلسالمیة السیاسیة المعاصرة عبد اهللا شلبي، : ، في252-251ص، 

  :موقعال فينسخة إلكترونیة ، 5-4، ص ص سة في ضبط المفاھیم وتعیین حدود الظاھرةنموذجا، درا

 www. Kotobarabia.com 
2 - Pierre BONTE et Michael LZARD (se le direction de), dictionnaire de l’ethnologie 

et de l’anthropologie, Ed quadrige – PUF 2007, p; 94-95. 
3  -  Sarah Ben Néfissa, pouvoirs et associations dans le monde Arabe, CNRS Editions, 

Paris,2002.179p 
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 secteur sans but lucratif", ou "secteur non مصطلحات أخرى تعبر عن الظاهرة مثل؛ 

lucratif"    ويقابلها في الدراسات اإلنجليزية؛ "volontary sector",  .  

بأنها؛ " جمعية"تعريف مبسط وشامل لمعنى كلمة    Universaliseموسوعةولقد جاء في 

تهم وأنشطتهم مجموعة من األفراد المتطوعين والقارين، يتعاقدون فيما بينهم على توظيف مهارا

هذا التعريف يتفق تماما مع التعريف الذي جاء في القانون الجزائري رقم . 1لهدف غير تجاري

والذي يعرف الجمعية في المادة الثانية من الباب األول  1987يوليو  21المؤرخ بتاريخ  87-15

على جعل معارفهم وأعمالهم  -لمدة محددة أو غير محددة–على أنها؛ تجمع أشخاص يتفقون 

وإن كان هذا التعريف يضيف؛ . 2ووسائلهم مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين ال يدر ربحا

نين واألنظمة الجاري بها العمل، والقانون الساري ويخضع هذا االتفاق ألحكام القانون وكذا القوا

 90/31: هو القانون الجزائري رقمحاليا المفعول على الجمعيات محل الدراسة في بحثنا هذا 

الوارد  المنظم والمسير للجمعيات الذي يعرف الجمعية بنفس التعريف 04/12/1990: المؤرخ في

  .في القانون السابق

تعريف للجمعية تحدده خمس معايير أساسية  Johns Hopkins3كما نستخرج من برنامج 

  : ومعيارين إضافيين، وهو أنها كل تنظيم تتوفر فيه وفي نفس الوقت المحددات التالية

   .تمدة بموجب القوانين المعمول بهاأن تكون رسمية أي مصرح بها ومع -

  .ة؛ مختلفة عن التنظيمات الحكوميةأن تكون خاص -

إلداري مع وجود ميزانية خاصة ا قواعدها الخاصة في التسيير اأن تكون مستقلة؛ له -

  .بها

أال تحقق ربحا ماديا ألعضائها أو ألشخاص آخرين؛ بل تستعمل عائداتها المادية لتمويل  -

 .ت االجتماعية والنشاطات المسطرةالخدما

 .وإن كان مقتصر على أعضاء المكتب أن يكون بها نوع من العمل التطوعي -

                                                
1  - Encyclopaedia Universalise, France, A.S, 1995, p222 

 .1200ص  ،1990دیسمبر  05، لیوم األربعاء 53، العدد الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة - 2
الغیر الربحي، من وضع المؤسسة العالمیة للبحث في القطاع الغیر الربحي تحت برنامج عالمي مقارن للقطاع  -  3

 .بالوالیات المتحدة األمریكیةJohns Hopkins  من جامعة   Lester M. Salamonإشراف البروفیسور 
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دينية "، وإن كان معيار 1ن المتبقيين أال تكون دينية أو سياسية بصفة مباشرةوالمعياري  -

ال يمكن اعتماده على الحالة الجزائرية العتماد جمعيات ذات طابع ديني " بصفة مباشرة 

  .  ونعني هنا التنظيمات المسجدية

من  وفي بحثنا هذا فالجمعية هي تلك الوحدات االجتماعية المؤسسة طوعا بين مجموعة

الجزائري األفراد باتفاق مسبق لتحقيق أهداف معلنة عن طريق نشاطات محددة وفق القانون 

، والقانون الداخلي لمثل هذه الوحدات المنظم والمسير 04/12/1990 :المؤرخ في 90/31: رقم

  .أعضائهاوالذي يتم االتفاق عليه سلفا بين  الذي يحكم كل جمعية

  :لثقافيالجمعيات ذات الطابع ا -06-02

حسبما هو متداول في سجالت الدوائر الرسمية ذات العالقة بالحركة الجمعوية 

الجزائرية، وكما هو متعارف عليه بشكل عام في القطاع الجمعوي بالجزائر فالجمعيات الثقافية 

المهتمة بالفنون والفلكلور والتي تعمل على تنظيم الرحالت والحفالت  هي تلك الجمعيات

ي أوساط الشباب باإلضافة إلى قيامها بإحياء مختلف األعياد والمناسبات الوطنية فوالمسابقات 

، وهي بذلك انعكاس للمفهوم العامي للثقافة وتنظيم الندوات الفكرية واألمسيات الشعرية والعالمية

ح مفهوم الثقافة عن مظاهر عديدة تبدوا من الناحية يالذي يختزلها في ذلك الجانب ويز

يجب علينا أن أنه " روبرتسون"وفي هذا الصدد يرى  الثقافة،مفهوم جية في صميم األنثروبولو

نرفض التعريفات الضيقة للثقافة والتي من شأنها أن تطرد الكثير من االستخدامات الشائعة 

أن نأخذ الثقافة بمفهومها األوسع الذي سيتضح أكثر  في هذه الدراسة ولهذا فسنحاول 2للمصطلح

  .، وهو ما يوسع بدوره من مفهومنا عن الجمعيات ذات الطابع الثقافياتعريفهمن خالل 

  
فمفهوم الثقافة من المفاهيم األساسية التي عملت األنثروبولوجيا على اإلسهام في بلورتها 

بدءا  3ر من الباحثين يعتبرونه وليد األنثروبولوجيا الحديثةإلى درجة أن الكثي وتطويرها

الصادر سنة " الثقافة البدائية"في كتابه " تايلور" اإلنجليزي روبولوجي األنثبالتعريف الذي صاغه 

  :والذي يعرفها كاآلتي م1871
                                                
1 - Sarah Ben Néfissa, Op. cit. p 10 

، الطبعة األولى، ولوجیة آلراء المثقفین العربدراسة سوسی -  الثقافة العربیة والعولمةمحمد حسن البرغثي،  - 2

 .93، ص 2007المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
 . 89، ص نفس المرجع - 3
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هي هذه : ثنوغرافي الواسعالثقافة أو الحضارة بالمعنى اإل" 

المجموعة المعقدة التي تشمل المعارف والمعتقدات والفن والقانون 

األخرى التي يكتسبها اإلنسان واألخالق والتقاليد وكل القابليات والتطبيقات 

  .1"كعضو في مجتمع ما 

  
أحصى منها عالما األنثروبولوجيا األمريكيان؛ عديدة لتتوالى بعد هذا التعريف تعاريف 

 "فاروق إسماعيل"وهو نفس الرقم الذي ذكره الدكتور  2تعريفا 160حوالي  "كلوكهون"و "كرويبر"

 "تايلور"حظ أن أغلب التعاريف تدور في إطار تعريف ، والمال3في كتابه األنثروبولوجيا الثقافية

الثقافة هي ما يصنعه اإلنسان في  "والذي يجعل من الثقافة كما يقول هرسكوفيتش؛  السابق

تنظيم ألنماط السلوك واألدوات واألفكار، والمشاعر التي تعتمد على استخدام " وهي؛ . 4"البيئة

مظهر للسلوك المكتسب، ولنتائج ذلك " نتون هي؛ حسب ليلي هوايت، وعند رالف لي" 5الرموز

  ."6 السلوك، يشترك في مكوناتها الجزئية أفراد مجتمع معين وتنتقل عن طريق هؤالء األفراد

  
وتجمع مختلف التعاريف المتواترة للثقافة على أنها مركبة من عناصر ثالثة؛ فكرية، 

واضحين، األول يركز على المنتجات  اتجاهينكما تصب مختلف التعاريف في . 7سلوكية ومادية

يركز ، والثاني ...العقلية المكونة للثقافة؛ القيم، المعتقدات، المعايير والرموز واإليديولوجيات

  .8على نمط الحياة الكلي للمجتمع والعالقات التي تربط بين أفراده وتوجهاتهم

  

                                                
 .10، ص 2006، مطبعة فضالة، المحمدیة،سوسیولوجیا الثقافةالطاھر لبیب،  - 1
 .06نفس المرجع، ص  - 2
 .88محمد حسن البرغثي، مرجع سابق، ص  - 3
 .13لطاھر لبیب، مرجع سابق، ص ا - 4
 .88محمد حسن البرغثي، مرجع سابق، ص  - 5
 .88نفس المرجع، ص  - 6
على سيد الصاوي، سلسلة كتب ثقافية شهرية العدد : ، ترجمةنظرية الثقافة، )وآخرون(ميكل تومبسون  - 7

 .09ص. 1997، المجلس الوطني للثقافي والفنون واألدب، الكويت، 223
 .10مرجع، ص نفس ال - 8
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أنهم تبنوا المصطلح  ومفهوم الثقافة عند المفكرين العرب ال يحيد عن هذا المعنى حيث

  :، والتي نذكر منها1"تايلور"كما هو متداول في األدبيات الغربية المتأثرة بتعريف 

  
  : تعريف محمود أمين العالم

هي رؤية شاملة للعالم، تتجسد فرديا ومجتمعيا في المفاهيم والقيم "

  .2..."وظواهر السلوك والممارسات المعنوية والعملية والحياتية المختلفة

  
  : تعريف برهان غليون

، والسلوك، ومنظومات قيم وقواعد هي أنماط متميزة من الوعي" 

اجتماعية وعقلية مرتبطة بالحقبة، والبيئة، والظروف العامة بتشكلها، 

بيئة مستقلة داخل البناء االجتماعي تؤثر فيه وتصبح هذه األنماط بذاتها 

  .3"وتتأثر به

  
  :تعريف حليم بركات

ليب المعيشة في حياة الشعب اليومية، التي تشمل بين هي مجمل أسا" 

عناصرها المترابطة في نسيج متكامل الرؤية العامة، والقيم، المبادئ، 

والمفاهيم، والتقاليد، والعادات، والمعتقدات، والمقاييس، والمعايير، 

والمرويات، والمناقب والمهارات، واألعراف، والقوانين، واألمثال، 

  .4"قواعد السلوكية اليومية األخالقية، وال

  
ترفض التعاريف الضيقة " روبرتسون"وكما هو مالحظ في هذه التعاريف أنها وكما ذكر 

والتي من شأنها أن تزيح صفة الثقافة عن مظاهر عديدة تدخل في صميم التعاريف للثقافة 

لنوع من األنثروبولوجية للثقافة وتحصرها كما هو األمر في حصر صفة الثقافية في ذلك ا

الجمعيات الذكورة سابقا وإزاحتها عن باقي الجمعيات التي تعتبر من الناحية األنثروبولوجية 

معطى ثقافيا باعتبار الثقافة معطى اجتماعي متكون من عناصر فكرية وسلوكية ومادية أوجدها 

                                                
 .89محمد حسن البرغثي، مرجع سابق، ص  - 1
 .92نفس المرجع، ص  - 2
 .93، 92نفس المرجع، ص ص،  - 3
 .93نفس المرجع، ص  - 4
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تالفها، لتنظيم حياته وقضاء حاجياته على اخ من مجتمعهفي واإلنسان وأكتسبها مع مرور الزمن 

لمجال تدخلها ونشاطها معطى ثقافي  دون تحديدلتكون حسب هذا التعريف الجمعية بصفة عامة 

وهذا معناه أن الجمعيات الثقافية في دراستنا هته هي كل الجمعيات التي عملنا على تحديدها 

  .مع إضفاء صفة الثقافية بمعناها األنثروبولوجي الواسعفي تعريفنا للجمعية  سابقا
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  :المبحث الثاني

  ثــحـبـة الـيـجـهـنـم 

  

يتضمن هذا المبحث عرضا تفصيليا لإلجراءات التي قمنا بها لتحقيق أهداف الدراسة، 

توضيح وحدات البحث، وتحديد عرض المجال المكاني والزمني للدراسة ووذلك من خالل 

والمنهج  الطرق المستعملة في ذلكطبيعة المعلومات التي سنعمل على جمعها والوسائل و

ل والصعوبات التي واجهتنا في عملية جمع المعلومات الميدانية والمشاكالمستعمل في التحليل 

  .التي تبنيناها حتى نتخطاها ونحقق األهداف المرجوة من وراء عملنا هذا واإلستراتيجية

  

  :مجاالت الدراسة -01

  :المجال المكاني -01-1

مكاني للدراسة في بلدية عين قشرة حيث أن جميع حيثيات البحث تدور يتمثل المجال ال 

، وكل ما يخص عملية جمع المعطيات الميدانية، وككل ...في هذه البلدية من مقابالت، مالحظات

؛ ميدان الدراسة أو الحيز المكاني للدراسة على قدر كبير من "فالميدان"دراسة أنثروبولوجية 

ر بعض األماكن لتتبادر إلى األذهان مباشرة األنثروبولوجي الذي األهمية حتى أنه يكفي ذك

  .1اتخذها كميدان لدراسته

  

لهذا فميدان الدراسة أو المجال المكاني يكتسي أهمية بالغة في بحثنا هذا، وألجل ذلك  

فلقد أوردنا فصل من فصول هذه الدراسة للتعرف على الخصائص الطبيعية والبشرية لميدان 

  .  خالل الدراسة المونوغرافية لمنطقة عين قشرة الدراسة من

  

  

                                                
1 - Jean COPANS, Introduction A L'ethnologie Et A L'anthropologie, 2éme édition, 

Armand Colin,2005, pp 17-18  
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   :المجال الزماني - 01-2 

فإن هذه  1إذا كانت األنثروبولوجيا قبل كل شيء هي تجربة شخصية للمجتمع المدروس

التجربة ال تأتي بين عشية وضحاها، وهو ما يفسر امتداد الدراسات األنثروبولوجية من حيث 

األولى للتراث األنثروبولوجي نجد الباحث يقيم إقامة كاملة في زمن إجرائها، ففي البدايات 

وهو نفس الدافع الذي دفع بنا خالل  2مجتمع البحث ويكون عالقات صداقة مع أعضاء المجتمع

بحثنا هذا إلى محاولة أخذ بعض الوقت مع المجتمع المدروس قبل بداية جمع المعلومات وإجراء 

، 2007يداني بمجال الدراسة كانت خالل شهر أوت من سنة المقابالت، فبداية االحتكاك الم

، بينما الدراسة الميدانية وتسجيل 2008والدراسة االستطالعية كانت خالل شهر مارس 

لنستمر بعدها  ،2009المقابالت فكان خالل شهري نوفمبر، ديسمبر، جانفي، مارس من سنة 

ولنا أن نسجل  ق من بعض المالحظات،وخالل مرحلة تحليل المعطيات في زيارة المنطقة للتحق

هنا أن االتصال بميدان الدراسة كان مستمر خالل هذه المدة الزمنية وإن لم تكن اإلقامة كاملة 

فلقد حاولنا التقرب من المجتمع الذي تتم فيه الدراسة بشكل كبير من خالل تكثيف الزيارات 

عارفنا الشخصية لقضاء أوقات للمنطقة واستغالل بعض الدعوات التي قدمت لنا من بعض م

أطول امتدت في بعض األحيان إلى قضاء الليالي هناك وهو ما ساعدنا على أن؛ نألف المجتمع 

  :   محل الدراسة، نتعرف على فاعلين ومخبرين من نفس المجتمع ونحدد المجال البشري للدراسة

  

  :المجال البشري -01-3

ومصدر  األنثروبولوجيية في البحث الميداني يعتبر هذا المجال من أهم اإلجراءات األول

مهم جدا من مصادر جمع المعطيات الميدانية المرتبطة بمجال البحث، لهذا يحرص كل باحث 

  .3في األنثروبولوجيا على اختيار األشخاص أو المخبرين الذي يأخذ منهم تلك المعلومات

  

                                                
1 - Ibid, p 17. 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، األنثروبولوجیا الثقافیة والبحث المیداني-الثقافة والمجتمعمد حسن غامري، مح - 2

 .49، ص 1989الجزائر، 
 .63، 62، ص ص نفس المرجع - 3
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بعين النشطين لجمعويين لدراسة في مجموع الفاعلين اهذه اويتمثل المجال البشري ل 

 ينتجمعيالفي أعضاء من أساسية وتتمثل  وحدات بحث والذي رأينا أن نقسمهم إلى، قشرة

ولقد عملنا على اختيارهم بشكل قصدي من خالل تركيزنا  مستوى عين قشرة،على  تيننشطال

نشطين  فيوحدات بحث ثانوية وتتمثل  باإلضافة إلى. على دراسة الجمعيتين اللتان ينشطان بهما

والجدول الموالي يوضح  آخرين وبعض المخبرين الرئيسيين ممن لهم عالقة مباشرة بالقطاع،

  :المجال البشري للدراسة

  

  .جدول يوضح المجال البشري للدراسة :)01( رقم جدول

  المجال البشري للدراسة 

  العدد  التعيين

  وحدات أساسية

  

  وحدات ثانوية

  

  .اإلصالحأعضاء من جمعية اإلرشاد و -

  .أعضاء من جمعية ترقية المعوق -

  .نشطين بجمعيات أخرى -

  .مخبرين رئيسيين -

07  

09  

03  

02  

16  

  

05  

  21  المجموع

  

  :طرق ووسائل البحث -02

الطرق ووسائل البحث التي سنعرض في هذا الحيز من الدراسة هي األدوات والتقنيات 

  .المستعملة لجمع المعلومات

  :طبيعة البيانات -

قبل توضيح هذه األدوات والتقنيات التي استعملناها يجب أن نوضح نوع وطبيعة و

  البيانات والمعلومات التي قمنا بجمعها في هذه الدراسة، والتي يمكن تقسيمها إلى؛ 

  

  :بيانات ثانوية -أ 

وهي بيانات جاهزة معدة مسبقا قمنا باستغاللها بشكل مباشر، ويتعلق األمر هنا  

متوفرة على مستوى الوثائق والمطبوعات الخاصة بالجمعيات والمحفوظة في بالمعلومات ال
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أرشيفها وقد تعدت في بحثنا هذا الوثائق المكتوبة إلى الصور الفوتوغرافية والتسجيالت السمعية 

والتي يطلق عليها  اإلداريةالبصرية، إضافة إلى معلومات رسمية موجودة على مستوى الهياكل 

وتشمل المخطوطات واإلحصاءات التي يمكن الحصول عليها من  لجاهزةمصطلح المعلومات ا

المؤسسات الحكومية كالبيانات المستقاة من مصالح البلدية ومختلف المصالح اإلدارية الموجودة 

  .على مستوى تراب والية سكيكدة

  :بيانات أولية -ب

إشكالية البحث بشكل  وهي البيانات أو المعلومات التي قمنا بتجميعها ميدانيا والتي تخدم

  مباشر، والتي قمنا بتجميعها اعتمادا على الطرق والوسائل التالية؛ 

   

  : المالحظة بالمشاركة -02-01

تكتسي أهميتها من كونها  1قبل أن تكون المالحظة تقنية علمية فهي ممارسة اجتماعية

التي تمكن من تسجيل وتعتبر المالحظة بالمشاركة التقنية  2طريقة خاصة لفهم النشاط البشري

بحثا عن الموضوعية، ولهذا  3نشاطات حاالت البحث بطريقة محددة ومنظمة في وسطهم العادي

السبب اكتفينا بدرجة بسيطة من المشاركة والمتمثلة في الحضور البسيط مع المبحوثين 

"Simple Présence "تكون  ، والمالحظة هنا ال4لنتمكن من مالحظة الفاعلين من زوايا متعددة

بصرية فقط بل سمعية كذلك عن طريق التفاعل الشفوي وفهمنا المباشر والسريع لما يقال؛ ما 

وهو ما يجعل من حضورنا كباحث . يقولون لنا، وما يقولون عنا، وما يقولون بعضهم لبعض

وهو ما حرصنا على القيام به خالل جميع زياراتنا للميدان من خالل محاولة  5أكثر من مهم

ا لجميع المالحظات في كراس خاص بذلك كل صفحة من صفحاته مقسمة إلى قسمين قسم تسجيلن

                                                
1 - A, M. Ardorio et P. Fournier, l’enquête et ses méthode : l’observation directe, Ed 

NATHAN, Paris, 2001, p 05.      
2  - J. MASSONNAT, observer. In: Alain BLANCHET (et autres), les techniques 

d'enquête en science sociales, Dunod, Paris, 2005, P.21 
3- A. TROUGNON, produire des données. In: Alain BLANCHET (et autres), les 

techniques d'enquête en science sociales, Dunod, Paris, 2005, Pp.3.4  
4 - Ibid, Pp.10.11 
5 - JEAN  COPANS, l'enquête ethnologique de terrain, NATHAN, Paris, p 36 
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للمالحظات وقسم للتعليقات، وتفاديا للنسيان أو تشويه المالحظات كنا نعمل على تسجيلها في 

زمن حدوثها أو مباشرة بعد مغادرتنا الميدان، ولنفس الغرض فلقد قمنا بتسجيل صوتي للمقابالت 

ا المبحوث بتسجيلها، كما قمنا باستعمال آلة التصوير في بعض المواقف التي تسمح التي سمح لن

بذلك الستغاللها كشاهد على الحدث من جهة وكوسيلة أو كنص يمكن االستفادة منه في التحليل 

  .الحقا

  

  :المقابلة الفردية باستعمال الدليل -02-02

دة مع كل مبحوث مع استعمال دليل نعتمد في بحثنا هذا على المقابالت الفردية والمنفر

المقابالت لتوجيهنا خالل المقابالت التي قمنا بالتسجيل الصوتي لمضمونها بعد موافقة المبحوثين 

، لنقوم بعدها بتحويل إضافة إال التسجيل الكتابي لبعض المالحظات التي بدت لنا ذات داللة

باللغة العربية الدارجة وكتابتها  1مبحوثبيننا وبين ال تالمقابلة أي نقل محتواها حرفيا كما جر

، هذا وقد التي يستعملونها في حياتهم اليومية والتي يدخلون عليها بعض الكلمات باللغة الفرنسية

حاولنا أن تكون المقابلة معمقة قدر اإلمكان بإفساح المجال للمبحوثين في عرض تجاربهم حسب 

مقابلة الذي نطمح من خالله إال جمع المعلومات الخطوات التي حاولنا وضعها استعانة بدليل ال

  التالية؛

  
وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة المتعلقة  المحور األول من دليل المقابالت؛

  :بالخصائص الديموغرافية لوحدات البحث، ونهدف من خاللها إلى

التعرف على المبحوث؛ من خالل التعرف على مجموعة من المؤشرات  -2-2-1

والمهنية ومحاولة تحديد سمات الفاعلين بالحقل الجمعوي وعالقة تلك  الديموغرافيةية، االجتماع

  .السمات والمؤشرات بالفعل الجمعوي تأثيرا وتأثرا

التعرف على المحيط االجتماعي للمبحوث؛ من خالل التعرف على المحيط  -2-2-2

  .ئما بالفعل الجمعويالعائلي للفعل الجمعوي ومحيط األصدقاء والزمالء وعالقة ذلك دا

  

                                                
بوزید صحراوي : ترجمة، علمیة تدریبات -منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس،  -  1

 .382، ص 2008، دار القصبة للنشر، الجزائر، )وآخرون(
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ويتألف من مجموعة من األسئلة تدور حول  المحور الثاني من دليل المقابالت؛

  :المشاركة والنشاط الجمعويين من خالل

التعرف على تاريخ المشاركة الجمعوية؛ عند الفاعل الجمعوي وفي محيطه  -2-2-3

  .العائلي ومحيط األصدقاء والزمالء

الجمعوي؛ عند الفاعل الجمعوي المبحوث وكيف ينظر  التعرف على النشاط -2-2-4

  .للنشاطات التي تقوم بها الجمعية وكيف يقيمها ويقيم نشاطه الشخصي كفاعل جمعوي

  

قضية العالقات التي تنسج وتدور أسئلته أساسا حول  المحور الثالث من دليل المقابالت؛

  :حول وداخل العمل الجمعوي، وبشكل خاص

العالقات؛ الداخلية والخارجية المحيطة بالعمل أو بالفعل  التعرف على -2-2-5

الجمعوي كيف تتم؟ وما هي الضوابط والمحددات التي تسيرها؟ وكيف يوظفها المبحوث وفي 

   .أي اتجاه؟

  
أو الممارسة /ويهتم بشكل مباشر بالمشاركة و المحور الرابع من دليل المقابالت؛

  :السياسية، من خالل بحث

ركة السياسية للمبحوث وكيف يتمثل عالقتها بالعمل الجمعوي ومدى المشا -2-2-6

  .ونشاطها والعالقات المنسوجة حولهاتأثير ذلك على الجمعية 

  

  :منهج الدراسة وأسلوب تحليل البيانات - 03

تصف البحوث الوصفية الوضع الراهن، وتدرسه، وتفسره، وتهدف هذه النوعية من   

كوين العالقات بين األحداث، كما تهتم بالممارسات السائدة، البحوث إلى تحديد الظروف، وت

وتعرف االتجاهات والقيم عند أفراد أو مجموعات من الناس وكيفية تنميتها، وتحقيق هذه 

األهداف يستلزم بناء األدوات المناسبة لجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة أو الموقف قيد 

حوث الوصفية بعد جمع البيانات والمعلومات إلى تنظيمها، البحث والدراسة، ثم يستمر مسار الب

التوضيح    من خالل ذلك تعطى مزيداً من 1وتحليلها، وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات

                                                
1 - Matthew B. MILES, A. Michael HUBERMAN, Analyse Des Données Qualitatives, 

2 éd, de boeck  Université, Bruxelles, 2003. p31 
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للظاهرة وأسبابها ومنه فالمنهج الذي اتبعناه بشكل رئيسي في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي 

قة بطبيعة الظاهرة أو موقف ما أو مجموعة من التحليلي لعنايته بدراسة الحقائق المتعل

انطالقا من كون دورنا في هذه الدراسة األنثروبولوجية مقتصر على الكشف عن  ،1األوضاع

الذي يمثل أسلم طريقة  المقارنلى المنهج إباإلضافة  .2المعاني الكامنة وراء ممارسات الفاعلين

، وهو منهج يكتسي أهمية كبيرة 3ضوعيةلتطوير فهم أفضل للظاهرة مع مراعاة الشروط المو

في البحث األنثروبولوجي إلى درجة الربط بينه وبين الدراسة األنثروبولوجية عند بعض 

  .4مؤسسي هذا العلم

  

أما في تحليل المعطيات فقد اعتمدنا أسلوب التحليل الفهمي المتضمن االهتمام بما يفكر 

والمعاني التي يعطونها ألفعالهم، ومنه؛ فنحن  -وحدات البحث–فيه الفاعلون في الحقل الجمعوي 

نصبوا من وراء التحليل الفهمي إلى فهم الواقع من خالل المعاني التي يعطيها األفراد 

  . 5لتصرفاتهم

   

  :يرورة البحث وصعوبات الدراسة الميدانيةص -04

تمامنا في بداية األمر وقبل أن يقع تحديدنا لمنطقة عين قشرة كميدان للدراسة كان اه

بشكل عام منصب حول الحركة الجمعوية في الجزائر ثم حاولنا شيء فشيء تحديد مجال 

للدراسة فكانت والية سكيكدة بحكم أننا من سكان هذه الوالية وعلى احتكاك مستمر مع مكونات 

 الحركة الجمعوية والفاعلين بها في هذه الوالية، فعملنا في البداية على االتصال ببعض الفاعلين

البارزين بالحركة الجمعوية وبالجهات اإلدارية المعنية بالقطاع؛ مديرية الشباب والرياضة، 

مديرية الثقافة، مديرية النشاط االجتماعي، ومصلحة التنظيم والشؤون العامة لوالية سكيكدة، 

وكنا في كل مرة نجد ضالتنا عن طريق شبكة العالقات الشخصية التي تمكنا من ربطها مع 
                                                

 .151، دار غریب للطباعة، القاھرة، ص مناھج البحث في العلوم االجتماعیةصالح مصطفى الفوال،  - 1
 .42ص  ،سابق مرجعمحمد حسن غامري،  - 2
، معھد اإلنماء العربي، 1، طمساھمات في أسس البحث االجتماعي: الدراسات االجتماعیةمصطفى عمر التیر،  -  3

 .298، ص 1989لیبیا، 
، 2008مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المحاضرات في المنھج لطالب علم االجتماعجازیة كیران،  -  - 4

 .32ص 
 .423، ص سابق مرجعموریس أنجرس،  - 5
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قريبة من القطاع زودتنا في كل مرة بما نحتاج ودللت العراقيل اإلدارية التي تواجه  أشخاص

الباحثين في عملية جمع مثل هذه المعلومات، لنكتشف من خالل جداول إحصاء الجمعيات منطقة 

عين قشرة والجمعيات المعتمدة بها الكثيرة العدد مقارنة بالمناطق الريفية للوالية والغنية من 

صنافها، وأمام معرفتنا المتواضعة بالمنطقة من حيث أنها منطقة لها خصوصيتها الطبيعية حيث أ

باإلضافة إلى الفقر والحرمان الذي  واالجتماعية الموسومة بالصعوبة والبعد عن مقر الوالية

وهو ما دفع بنا في البداية إلى . تعانيه جراء الضعف في الهياكل والتجهيزات العامة الضرورية

ولة اكتشاف المنطقة والجمعيات المتواجدة بها عن قرب، في البداية كانت الزيارات ودية محا

وباالعتماد دائما على شبكة العالقات الشخصية التي سرعان ما توسعت فبمجرد أننا كنا نطرح 

فكرة إجراء بحث أو دراسة في المنطقة حتى يتم إيصالنا بمن يفترض أنهم قادرين على 

عل فلقد تم اعتماد بعضهم كمخبرين في بحثنا هذا، وهو ما سهل مهمتنا كثيرا مساعدتنا وبالف

ومكننا من ربط عالقات قوية بالمجتمع بصفة عامة في البداية ثم بوحدات البحث بشكل خاص 

وهو ما سمح لنا بالتواجد بشيء من الحرية جعلنا نحن قبل المبحوثين نشعر باألمان خالل 

ا سهل علينا عملية المالحظة وتسجيل ما نراه مهما في المقام األول ثم تواجدنا في الميدان وهو م

إجراء المقابالت وتسجيلها، وإن كنا قد واجهنا نوع من المقاومة في محادثة بعض المبحوثين 

فهي مقاومة ذات داللة سنعمل على تحليلها واإلشارة إليها الحقا، كما نشير إال أنه في بعض 

لتهرب من مقابلتنا ألن البعض لم يكونوا يعرفوننا في بداية األمر وكان الحاالت تم رفضنا أو ا

يبدو لهم أننا نمثل جهات حكومية وهذا نتيجة لما يوحي به مظهرنا من خالل ارتدائنا للبذلة 

الرسمية التي استبدلناها بلباس عادي لتفادي مثل هذه اإليحاءات كما كنا نعمد إلى اصطحاب أحد 

المنطقة وهو ما سهل كثيرا عملية االتصال وجمع المعلومات، ويبقى في  المخبرين من سكان

األخير أن نشير إلى أن أكبر العقبات التي واجهتنا في هذه الدراسة مرجعها إلى البعد النسبي 

لمنطقة الدراسة عن مكان إقامتنا، وهو مشكل زاد من حدته نقص وسائل النقل وصعوبة المسالك 

شيء الذي كان يجعل من مواعيدنا دائما مضطربة، باإلضافة إلى نقص المؤدية إليها وهو ال

اإلمكانات المادية الالزمة والتي حالت في بعض األحيان بيننا وبين تواجدنا في ميدان الدراسة 

  .في أوقات جد هامة وهو ما فوت علينا فرص كثيرة كانت قد تثري مالحظاتنا الميدانية

  
ويتعلق األمر هنا بتضييعنا للمادة التي عملنا على جمعها  مشكل آخر كثيرا ما عانينا منه

ميدانيا في الكثير من المرات جراء األعطال التي أصابت أجهزة الحفظ الرقمية وجهاز الحاسوب 

 الخاص بنا، وهي معلومات مسجلة شفويا أو مصورة أو وثائق خاصة بالجمعيات، منها ما تمكنا
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األمر الذي فوت علينا أشياء نراها جد هامة في عملية  استرجاعه ومنها ما خسرناه، وهو من

  . بالمنطقة قراءة واقع الحركة الجمعوية
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  :ولالمبحث األ

  تشريعيالحركة الجمعوية بالجزائر، تطورها التاريخي وإطارها ال

 

  

يمكن تقسيم تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر إلى عدة مراحل تماشيا مع أهم 

التحوالت الجذرية التي عرفتها الجزائر الحديثة على جميع األصعدة أو أبعاد الواقع االجتماعي، 

 وهي أبعاد تنعكس مباشرة في 1ةد ثالث؛ اقتصادية، سياسية وثقافيالذي يقسم في كليته إلى أبعا

وفي هذا المبحث سنحاول كشف . الفعل الجمعوي بصفته جزء ال يتجزأ من الواقع االجتماعي

األساليب المختلفة التي تعاملت بها مختلف السلطات مع الظاهرة انطالقا من القوانين المنظمة 

والتي يمكن أن تندرج ضمن ثالث مراحل كبرى؛ مرحلة السيطرة  والمسيرة للقطاع،

وهو تاريخ استقالل الجزائر وبداية مرحلة الدولة الوطنية التي  1962إلى  1830االستعمارية من 

واإلعالن عن مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر والموسومة باالنفتاح  1988انتهت بأحداث أكتوبر 

السياسي واالقتصادي والتي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين؛ مرحلة العشرية السوداء والتي عرفت 

وسياسية خطيرة أدخلت البالد في دوامة من العنف، لنسجل بعدها مرحلة ما بعد  انزالقات أمنية

وقبل التفصيل في وضعية الحركة الجمعوية خالل هذه . العشرية السوداء التي تعرفها البالد حاليا

لمعرفة األسس التي تحكمه  المراحل سنحاول إلقاء نظرة على البنية التقليدية للمجتمع الجزائري

   .وتسيره

  

  

 

                                                
، ص 1992، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، التمركز األوربي نحو نظرية للثقافةسمير أمين،  -  1

05. 
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  :ومنطق الجماعة البنية التقليدية للمجتمع الجزائري - 01

أي المفتقدة " المجزأة"إلى المجتمعات المسماة  تاريخيا ينتمي المجتمع الجزائري التقليدي

عبر مختلف به السكان المحليين  للسلطة المركزية وهو أمر يتجلى من خالل الرفض الذي واجه

اعه لبعض األنظمة المركزية السيما اإلمبراطورية كل محاوالت إخضالحقب التاريخية 

تقوم وفي المقابل اعتمادها على أشكال تنظيمية أخرى  الرومانية، العثمانية وأخيرا الفرنسيين،

 :وهو ما عبر عنه كارل ماركس في النص التالي على أساس الدم والنسب،

  

ية، حيث كانت فيها إن الجزائر تحتفظ بأهم اآلثار للشكل العتيق للملكية العقار"

الملكية القبلية والعائلية غير المنقسمة أوسع أشكال الملكية انتشارا، حيث عجزت 

قرون من السيطرة العربية والتركية وبعد ذلك الفرنسية، عن تحطيم التنظيم 

  .1"المبني عن الدم

  

الوالء واالنتساب كان في كل مرة يكرس وفضال عن ملكية األرض ووسائل اإلنتاج ف 

على أساس الدم والنسب وهو ما معناه  "المجزأة"فكرة التصنيف ضمن هذه المجتمعات المسماة 

وهذا النوع ، 2نفي الدولة حيث أن القبائل كانت تعرف االستقالل السياسي واالكتفاء االقتصادي

" م سميث"ن في دراسة األسس التي تقوم عليها، حيث يرى ومجتمعات أسهب األنثروبولوجيال من

راد "ا مجتمعات قائمة على النسب والقرابة، وعلى اإلطار اإلقليمي أو األرض كما يرى أنه

في تحديد بنية هذه المجتمعات وتحديد  3من انسجام -القرابة واإلقليم-وما لهما " كليف براون

، ومنه فالعالقات 4"مالينوفسكي"العالقات المنسوجة حول القرابة واالنتماء العشيري كما بين ذلك 

بالقانونية الخاصة التي كان يخضع لها  "جاك بيرك"سير وفق منطق العرف وهو ما عبر عنه ت

                                                
1  - KARL MARX, les sociétés précapitaliste, ED, C.E.R.M.S.D, p 384  علي سموك، : في

  .188، ص مرجع سابق

 .189نفس المرجع، ص  -  2
، ترجمة على المصري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر األنثروبولوجیا السیاسیة ج،باالنديه جور -  3

 . 44-  42ص ص  ،1990بیروت،  ،1والتوزیع، ط

 .180ص  نفس المرجع، -  4
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، والتي كانت توفر للفرد الحماية االجتماعية والضمان االقتصادي 1الواقع االجتماعي الجزائري

  .وتسيطر على جميع األنشطة االجتماعية وتسيرها وفقا لمنطق الجماعة

  

  ):1962-1830(الل المرحلة االستعمارية الحركة الجمعوية خ -  02  

بالرغم من اعتماد المجتمع الجزائري التقليدي على الجماعة في تسيير شؤونه 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية بصفة عامة اعتمادا على المؤسسات التقليدية التي عرفها قبل 

فة التي عكفت السلطات التواجد الفرنسي كالزوايا والجماعات الدينية والعشائرية المختل

االستعمارية على دراستها وفهم أنظمتها بغرض تفكيكها وحلها أو السيطرة عليها واستغاللها 

في الجزائر خالل   حركة تكوين الجمعيات  ، فإن∗كوسيلة للتحكم في المجتمع والسيطرة عليه

في الميدان  العشريات األولى من االستعمار اقتصرت على النخبة من األوروبيين كما ظهرت

، كما ظهر البعض وإن كانت تفتقر للغطاء القانوني الذي يأطرها 18402الفالحي وسط المعمرين سنة 

تحت إشراف عسكريين ومدنيين أوربيين بدافع السيطرة وانطالقا من وجهة نظر منها 

ية ، أما فيما يخص السكان المحليين فلقد كانوا يتحلون بوعي شعبي وروح جماعية عال3عنصرية

 وهو تنظيم سري" شرطية"وهو ما يتجلى في تأسيسهم للـ 1871السيما في األرياف قبل ثورة 

تكون من عشرة إلى اثني عشرة ت يشبه في شكله التنظيمي الجمعيات في شكلها الحديث حيث

، 4عضوا ينتخبون من طرف الدواوير ويتمتعون بسلطة مطلقة في تسيير أمور المناطق الريفية

  :حركة الجمعوية التطورات التاليةثم عرفت  ال
                                                

1  - JAQUES BERQUE, cent vingt cinq ans de sociologie maghrébine, ANNALES, 

E.S.C. 1956, p.p 175 186، ص مرجع سابقعلي سموك، : في.  
ثنولوجية األولى التي قام بها ضباط الجيش الفرنسي والتي في مقدمتها وهو ما يظهر في تلك األعمال اإل -  ∗

دراسة إثنولوجية –اإلخوان إدوارد دو نوفو، : أنظر ، 1845ي نشرت سنة الت   Edward de neveu دراسة

  .2003، ترجمة وتحقيق كمال فياللي، دار الهدى، الجزائر، حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر
2 - HACHI Omar, les associations déclarées, in Cahiers du CREAD, n°: 53, 3eme 

trimestre 2000.p52 
، الطبعة 6-5، المجلد الثالث 1954- 1830الجزء السادس  -تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهللا،  - 3

  .90، 89، ص ص 2005الثانية، دار الغرب اإلسالمي، 
حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، ترجمةالجزائر األمة والمجتمعمصطفى األشرف،  - 4

 . 65، 64، ص ص 1983الجزائر،
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  الجمعية كجهاز موجه لخدمة األقلية األوربية ودعم الوجود االستعماري؛ -02-01

كانت بداية ظهور الجمعيات حسب المفهوم الحديث لهذه التنظيمات إثر صدور قانون 

 والذي يحدد كيفية إنشاء وتسيير وحل 05/07/1901 :الجمعيات الفرنسي المؤرخ بتاريخ

وبالتالي تم تأسيس العديد من الجمعيات الرياضية، الثقافية والموسيقية، ازدهرت هذه . الجمعيات

الجمعيات في المدن الجزائرية في ظل أحكام القانون االستعماري على الجزائر بوصفها 

مستعمرة فرنسية، أين وجدت تنظيمات تحمل طابع إداري؛ وتخص التجمعات األوروبية التي 

تنظيم نفسها على شاكلة المجتمع األوربي، فيما يخص الطوائف والمذاهب الدينية، تعمل على 

ومجمل السلوكات االحتفالية المرتبطة بها أما بقية التنظيمات األخرى فكانت أنشطتها موجهة 

كلية إلى الجاليات الوافدة من أجل توفير شروط العمل والسكن والصحة والدراسة والترفيه وربط 

ينها، وإظهار الهدف الذي جاءت من أجله، وتوحيد جهودها للمحافظة على االمتيازات العالقات ب

  .1التي وفرتها لها القوانين التمييزية

  

  السلطات االستعمارية تسمح بتأسيس بعض الجمعيات وسط األهالي؛ -02-02

من  ٪8.53(- فيما يخص األهالي الجزائريين فالتنظيمات المقامة بينهم وعلى قلتها 

أغلبها مقامة في المجال الرياضي  - )1962-1900جمعيات المعتمدة في الفترة الممتدة من ال

لرد الفقر والجهل، وترقية المستوى  في بادئ األمر والفني، كما أن هذه التنظيمات، لم تأسس

االقتصادي واالجتماعي والفكري للفئات المحرومة، بل كانت موجهة إلى شرائح اجتماعية 

  ؛، هذا قبل أن تظهر2عمر على استعمالها لخدمة مصالحهخاصة عمل الم

  

  جمعيات ذات نزعة وطنية موجهة للنضال ضد المستعمر؛ -02-03

فيما بعد ظهرت الجمعيات الرياضية اإلسالمية التي أخذت بعدا رمزيا ألنها كانت عموما 

ة للعمل الوطني الوجه المعاكس للجمعيات الرياضية التي أسسها األوروبيون وألنها كذلك واسط

                                                
في؛ الزبير عروس،  ،" مقاربة سوسيوتاريخية لوضعية التنظيمات االجتماعية والثقافية" أحمد بوكابوس،  - 1

 .70، ص مرجع سابق، الحركة الجمعوية بالجزائر الواقع واآلفاق
 .71نفس المرجع، ص  -  2



  العمل الجمعوي بالجزائر؛                                                لحركة الجمعويةاألبعاد األنثروبولوجية ل
 ذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                            التطور التاريخي والوضعية الحالية   

 41

وفي سياق الدعوة اإلصالحية ظهر نوع جديد من الجمعيات تمثل في . الذي كان يتأكد شيئا فشيئا

هذا النوع األخير من الجمعيات المنعوتة باإلسالمية كان يركز من خالل . 1الجمعيات الدينية

ها األوربيين وهنا التسمية والفعل على مسألة الهوية ومحاولة إبراز التمايز عن تلك التي أنشأ

نسجل تعاملت السلطات االستعمارية معها بشيء من الحيطة والحذر واعتبرتها من المشاكل 

السياسية التي تعاني منها الجزائر الكولونيالية ويتضح ذلك مثال من خالل التنظيم الجمعوي 

يحمل روحا والذي كان  1922جانفي  23الذي أسسه األمير خالد في " حركة األخوة الجزائرية"

إسالمية واضحة في البيان التأسيسي للحركة الذي تطور عن موقف سياسي ذو بعد ديني كان 

واضحا من خالل الشعار الذي رفعه األمير خالد في االنتخابات البلدية والذي اعتبره المستعمر 

، وفي مناسبة أخرى عبرت عن مثل هذه التنظيمات 2خطر ووصفه بخطر التعصب اإلسالمي

طر الحقيقي على السلطة الفرنسية بالجزائر وهو ما جاء في التقرير الرسمي الذي أعدته بالخ

في حديثها عن التنظيمات الجمعوية بصفة عامة وعن جمعية  1954اإلدارة الفرنسية في جانفي 

والتي يقدمها التقرير على أنها المدرسة الحقيقية للوطنية بشمال  العلماء المسلمين بشكل خاص

أما التنظيمات الخاصة المسماة اجتماعية، فلقد تزايد نشاطها وأهميتها وتداخلت مهامها . 3اإفريقي

مع المراكز االجتماعية التي أوجدتها السلطات االستعمارية لتنفيذ سياستها اتجاه األهالي كآخر ما 

اسي نضالي وسي التزامي، لتتحول إلى مشاركة جزائرية ذات طابع 4بقي لها من وسائل الترغيب

، كما 5عند انفصال الجمعيات الجزائرية عن األوربية لتدعيم وتقوية الحركة التحررية الوطنية

أو /كانت تحمل في بعض األحيان بعدا رمزيا يربط الشعب الجزائري بشعوب المغرب العربي و

في اسطنبول وكان لها  1910التونسية التي تأسست سنة - المشرق كجمعية األخوة الجزائرية

  .6في دول عربية أخرىفروع 

                                                
ياسي منطقة القبائل التحديث وإعادة األقلدة من خالل الحقلين الجمعوي والس"  محمد إبراهيم صالحي، -  1

 .  27،ص 1999، الجزائر،، وهرانCRASCمنشورات  ،08، عدد إنسانيات :، في" نموذجا
، 2006، دار األمين، القاهرة، مصر، 1، طالجمعيات ذات التوجهات اإلسالمية في الجزائرعروس الزبير،  -  2

 .32ص
 .206- 205أبو القاسم سعد اهللا، مرجع سابق، ص ص  -  3
 .74ابوس، مرجع سابق، ص أحمد بوك - 4
  .015مرجع سابق، ص عمر دراس،-  5
، الطبعة الثانية، دار 6- 5، المجلد الثالث الجزء الخامس -تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهللا،  -  6

 .603، 602، ص ص 2005الغرب اإلسالمي، 
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وعلى العموم فوضع الحركة الجمعوية في الجزائر خالل الفترة االستعمارية وإن كان 

إطاره القانوني المعروف باللبرالية والحرية المطلقة في تشكيل الجمعيات، إال أن الوجود 

انين المتسمة االستعماري هو نفسه كان العقبة األساسية أمام ممارسة هذه الحريات مما يجعل القو

  .بالتساهل وحماية الحريات واجهة لحماية األقليات األوربية

  

  ): 1988- 1962(مرحلة الدولة الوطنية  -03

  :االحتكار والمراقبة ومحاولة دولنة المجتمع -03-01

لم تكن حرية العمل الجمعوي في هذه المرحلة أفضل حاال من المرحلة السابقة لتميز هذه 

لة، وتأطيرها ومراقبتها عن قرب لجميع فضاءات التنشئة االجتماعية الفترة بسيطرة الدو

وألن الدولة في هذه الفترة كانت . 1المجتمع وتأميمه بشكل عام Etatisationوالجمعوية ودولنة 

ترى أن مجاالت العمل االجتماعي واالقتصادي والثقافي وغيره مدمجة في طبيعة النظام 

ولسد الفراغ الموجود . ي وساطة بين مؤسساتها والمواطنالسياسي نفسه، ورفضها المطلق أل

في هذا الميدان فلقد عمل النظام ومنذ البداية على إحداث تنظيمات متشبعة بأفكاره ولو ظاهريا، 

وكلفها بمهام الشريك المطيع، وأبعد كل منافس أو معارض من ممارسة أي نشاط يقربه من 

نات الحركات ذات التوجه إسالمي كنتيجة لتحفظات وبشكل خاص مع مكو 2عامة أفراد المجتمع

، االشتراكيرواد هذا األخير إزاء التوجهات السياسية التي تبنتها السلطة والمتمثلة في النهج 

ووضع رئيسها الشيخ البشير اإلبراهيمي  1963ومن أمثلة ذلك حل جمعية العلماء المسلمين سنة 

ضت جمعية القيم للحل كنتيجة مباشرة لتعاطفها مع تعر 1967، وفي سنة 3رهن اإلقامة الجبرية

جماعة اإلخوان بمصر وموقفها من قضية إعدام السيد قطب، كما نسجل في هذه المرحلة العمل 

المنظم لمؤسسي جمعية اإلرشاد واإلصالح وحركة مجتمع السلم فيما بعد ويتعلق األمر بالشيخ 

التي انتهت  1964سنة "  لموحدين اإلخوانيةجماعة ا "محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني بتأسيس 

                                                
 .05، ص مرجع سابقعمر دراس،  -  1
 .74أحمد بوكابوس، مرجع سابق، ص - 2
، في دفاتر "جمعية اإلرشاد واإلصالح الوطنية نموذجا –الجمعيات الدينية "، عبد الحفيظ غرس اهللا -  3

CRASC 2005-14، رقم.  
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سجنا على رمزها الشيخ نحناح بعد محاكمة عسكرية بتهمة العصيان المدني  15بالحل وبالحكم 

  .1والمساس بأمن الدولة

  
  :ومن الناحية التشريعية يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى المراحل الفرعية التالية

    
  :فترة الشغور القانونيفرض االعتماد المسبق وإنهاء  -03-02

تعرف في تاريخ  1971من الناحية التشريعية فالفترة التي تلت االستقالل وإلى غاية سنة 

القانون الجزائري بفترة الشغور القانوني هذا الشغور الذي مس القانون المسير للجمعيات التي 

مارس  02 تعليمة، دون إهمال 1901استمر تنظيمها وتسييرها بموجب القانون الفرنسي لسنة 

الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تجيز ألعوان اإلدارة العمومية والذين لهم عالقة  1964

مباشرة مع الجمعيات إلى إجراء تحقيق مدقق عن أهداف ونشاط الجمعيات المصرح بها قاضية 

لها بذلك على إجراءات التأسيس المبسط الذي ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به بإدخا

- كإجراء وقائي، وهو ما علقت عليه الشبكة األورو 2إلزامية الحصول على االعتماد المسبق

بأن نتيجة "  حرية تكوين الجمعيات في الجزائر "متوسطية في تقرير موجز لها تحت عنوان؛ 

هذا اإلجراء هو هجر عشرات السنين من حرية االجتماع وتبني قانون يفرض قيود كثيرة على 

  .3يةهذه الحر

 

  :ترسانة قانونية لتكريس هيمنة العقلية األحادية -03-03

جاء أول تشريع جزائري ذو مسحة اشتراكية منظم للقطاع الجمعوي  1964بعد تعليمة 

والذي أفرز بدوره حالة قانونية جديدة ثبتت  71/79برقم  1971والماثل في األمر الصادر عام 

، الحالة القانونية الجديدة هذه 07/06/1972 تاريخ؛ب 72/21أكثر بعد صدور األمر المعدل رقم 

تعبر في حقيقة األمر عن ذهنية تعامل السلطات العمومية السائدة مع مكونات الحركة الجمعوية 

هذان األمران غذيا وشبعا بجملة من الشروط والتوجيهات التي تعطي الهيمنة للعقلية . فيما بعد

                                                
  .62- 60، ص صمرجع سابق، الجمعيات ذات التوجهات اإلسالمية في الجزائرعروس الزبير،  -  1
 .19ص رجع سابق،م الواقع واآلفاق، - التنظيمات الجمعوية بالجزائر عروس الزبير، - 2
    :، في الموقعتقرير موجز حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائرمتوسطة، - الشبكة األورو - 3

            http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3    Le: 21/02/2008          

http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3
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اإليديولوجي المختار حافظة على التوجه السياسي واألحادية ووسائل المراقبة المركزية م

يعطي اإلدارة صالحيات عديدة في مراقبة سير عمل الجمعيات وسن  71/79، األمر مركزيا

العقوبات الردعية والتي تصل إلى حد حل الجمعية إداريا وخارج اإلطار القضائي المخول قانونا 

 . 1لذلك

  

متعلق بالتنظيمات غير السياسية، ميزة هذا وال 85/15صدر قانون رقم  1987وفي سنة 

القانون على المستوى التطبيقي، إلغاء االعتماد المسبق والرجوع إلى التصريح اإلداري الذي 

لكن من الجانب التشريعي  71/79 من حيث الفترة، واألمر رقم 1971 كان معموال به قبل سنة

أسيس وتسيير الجمعيات التي جاء بها قانون وبالرغم من العودة إلى الروح الليبرالية في مسألة ت

سحب هذه الروح بإبقائه  1988فيفري  02فإن المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  1987سنة 

على صالحيات اإلدارة في عملية مراقبة تأسيس الجمعيات، لذا فإن االنفتاح القانوني على 

ال يتماشى ومجمل التحوالت التي مستوى الحركة الجمعوية في هذه الفترة بالذات بقي ناقصا و

استمرت هذه الوضعية . حدثت على المستوى االقتصادي واالجتماعي التي نفذت على حينه

  .1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/31: القانونية على حالها إلى غاية صدور القانون رقم

      

  ): 1988ما بعد (مرحلة االنفتاح على المجتمع المدني  -04

لمرحلة مكانة هامة في تاريخ الحركة الجمعوية نظرا ألهمية األحداث تكتسي هذه ا

والتغيرات التي عرفتها الجزائر خاللها، ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة والذي يصب مباشرة في 

الموضوع المعالج هنا هو ظهور مصطلح المجتمع المدني كمفهوم وكممارسة بعد مخاض عسير 

لة من طرف السلطة لالنتقال والخروج من األزمة الحادة التي وصراع مرير على استعماله كوسي

، هذا 2كان يعيشها أومن طرف المعارضة للمطالبة بحقها في المشاركة في تسيير شؤون المجتمع

  .      الصراع الذي بلغ أوجه نهاية الثمانينيات من القرن الماضي

  

                                                
 .19ص مرجع سابق، الواقع واآلفاق، - التنظيمات الجمعوية بالجزائرعروس الزبير،  - 1

  
  .مرجع سابق، العالقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر الواقع واآلفاقعبد الناصر جابي،  -  2
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الحركات االجتماعية  فتعتبر تتويجا لمجموعة من م1988وفيما يخص أحداث أكتوبر 

 1982، حركة وهران 1980حركة تيزي وزو -التي عرفتها الجزائر منذ بداية الثمانينات 

لكنها تميزت بدرجة من الشمولية، وانتهاك لحقوق اإلنسان لم تعرفها  - 1986وحركة قسنطينة 

االنتقال  دخلت الجزائر أثرها في أزمة حادة زادها عمقا فشل عملية. 1البالد منذ استقاللها

ليس على المستوى االقتصادي فقط،  1988السياسي التي حاول النظام السياسي إنجازها بعد 

، وهو األمر الذي 2بتبني اقتصاد السوق، بل سياسيا كذلك بالمناداة بالتعددية السياسية والنقابية

قائم على ترتب عليه انتعاش العمل الجمعوي كتتويج لالنفتاح السياسي المفروض من أعلى وال

وقانون التنظيمات ذات الطابع السياسي لذات  1989التعددية التي تجسدت تشريعيا في دستور 

  . 3السنة

  

  :المسير للجمعيات وتداعياته 90/31القانون  -4-1

ما يميز الحركة الجمعوية في هذه المرحلة من الناحية القانونية هو صدور القانون 

منظم والمسير للجمعيات والذي يعتبر خطوة هامة ووثبة ال م04/12/1990: بتاريخ 90/31:رقم

حيث كرس الحق في حرية إنشاء ، 4كبيرة في مجال االعتراف بحرية العمل الجمعوي

وهو ما ترجم في ... ط إجراءات التأسيسيبستالجمعيات، رفع العراقيل البيروقراطية واإلدارية و

من الشمولية من حيث؛ النوع واالنتشار  شيءالهائل للجمعيات كماً ونوعاً وب الواقع باالنتشار

  .الجغرافي بما في ذلك الجمعيات التي نتناولها بالدراسة في بحثنا هذا

  

  

                                                
عبد  :في ،" نموذجا 1988ر أكتوب/انتفاضة تشرين األول: الدين والسياسة في الجزائر" عروس الزبير،  -  1

مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،  ،2ط ،الدين في المجتمع العربي، )وآخرون(الباقي الهرماسي 

  .  493، ص2000نانبل
مرجع  ،"أزمة الدولة الوظيفة وشروخ المجتمع- الحركات االجتماعية في الجزائر" عبد الناصر جابي،  -   2

  .312، ص سابق
 .21ص  مرجع سابق، الواقع واآلفاق، -التنظيمات الجمعوية بالجزائرير، عروس الزب -  3
الحركة الجمعوية في الجزائر؛ نشأتها وطبيعة تطورها ومدى مساهمتها في تحقيق األمن " بوسنة محمود،  -  4

  .  135، ص مرجع سابق، " والتنمية
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  :تسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات -4-2

ويرجع الفضل في ذلك االنتشار الواسع للجمعيات بالدرجة األولى إلى التسهيل في 

تنص على أن الجمعية من اجل  1990لعام  90-31م من القانون رق 7المادة إجراءات التأسيس ف

  :اعتبارها نظامية ما عليها إال

  .إيداع طلب التصريح لدى السلطات المختصة -

  .يوم من تاريخ اإليداع 60الحصول على إيصال بالتسجيل خالل مدة أقصاها  -

  .نشر قرار تأسيس الجمعية في جريدة وطنية على األقل -

من نفس القانون على أن طلب التسجيل يمكن  4تنص المادة  وعن أسباب رفض التسجيل

  :األعضاء رفضه إذا كان

  .من جنسية أجنبية -

  .ال يتمتعون بحقوقهم المدنية -

  .إذا كان لهم سلوك مخالف لمصالح النضال من اجل التحرر الوطني -

  

جهـات  وحتى اإلجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذ ضد الجمعية أصبحت تحال على ال

تحقيـق مـن السـلطة     بناء على ؛من نفس القانون تنص على أنه 23المادة القضائية المختصة ف

يمكن للقضاء الحكم بتعليق الجمعية وجميع نشاطاتها و ذلـك عنـدما تمـارس     ،العامة المختصة

كما يمكن لنفس األسـباب حـل   . نشاطات تخالف القوانين النافذة أو األهداف المحددة لها الجمعية

من القانون و  الخامسة تم تأكيد هذه األحكام بالمادة ولقد ).35المادة (لجمعية عن طريق القضاء ا

  .التي تنص على أن الجمعية تعتبر باطلة إذا كانت أهدافها مخالفة للنظام أو األخالق العامة

وبشكل عام من الناحية التشريعية يعتبر القانون المنظم والمسير للقطاع الجمعوي ميسـر  

  .  ومشجع الزدهار وتطور الحركة الجمعوية

  

  : مبررات انتعاش الحركة الجمعوية في هذه المرحلة -4-3

كما سبق الذكر ظهرت  04/12/1990: المؤرخ في 90/31: بصدور القانون رقم

هذا . الخ...ومختلفة النوع؛ ثقافية، رياضية، بيئية، دينية، اجتماعية، نسائية جمعيات كثيرة العدد

االنفجار في المجال الجمعوي يرجعه البعض إلى قناعة أغلبية الجزائريين بفشل النموذج 

في تحقيق التنمية، وإلى الوضع األمني ) سيطرة القطاع العام على مختلف النشاطات(االشتراكي 
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ثيره على تغيير نظرة مؤسسات الجمهورية لمفهوم األمن، باإلضافة إلى الصعب للبالد وتأ

التغيرات الجدرية التي اجتاحت المعسكر االشتراكي والتي كان لديها أثر أكيد في اإلسراع بتغيير 

، كما يمكن إرجاعه إلى سببين رئيسيين؛ سبب اقتصادي وآخر 1نموذج تسيير المجتمع الجزائري

  : سياسي

  

والتي ترجمت  Etat providence الذي تزامن مع أزمة الدولة السخية :اديسبب اقتص -

  .بتراجع وتخلي الدولة عن بعض القطاعات االقتصادية واالجتماعية

  

الذي يعبر عن الطلب الهائل والقوي للتحرر االجتماعي الذي أجهض  :سبب سياسي -

االجتماعية خاصة الفئات  من طرف أجهزة الدولة مما أنتج ردود أفعال من طرف المجموعات

  . 2الوسطى التي عانت من األزمة االقتصادية وكذا من العجز الكبير للفضاء الديمقراطي

  

كما يرجع إلى الفراغ الذي كانت تعاني منه الساحة الوطنية فيما يخص هذه الظاهرة، 

ليرتفع سنة جمعيات،  06عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة خالل السنة كان  1987فمثال في سنة 

وهو ما يجعل التفكير في أن عدد الجمعيات يمكن أن يكون مؤشر على . 1523إلى  1990

ازدهار الحركة الجمعوية وكنتيجة للقوانين اللبرالية وتعامل السلطة مع المجتمع المدني، ويجعل 

في  البحث فيهأكثر من ضرورية وهو ما سنعمل على  والوضعية الحالية للقطاع المعرفة الكمية

  المبحث الموالي؛ 

  

 

  

  

  
                                                

  .  138، ص نفس المرجع -  1

، منشورات 05رقم  -CRASCدفاتر : في، " مغرب العربيالحركة الجمعوية بال" عمر دراس،  - 2

CRASC06ص 2002، وهران . 

    .  141، ص مرجع سابقبوسنة محمود،  -  3
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  :نيالمبحث الثا

  جمعويعمل اللوالوضعية التشريعية ل التطور العددي، نسبة المشاركة 

  

  

إذا وكما جاء في المبحث األول من هذا الفصل فلقد عرف القطاع الجمعوي في إطار 

معيات يمكن أن نلمسه من خالل ذلك االنفجار في عدد الجدفعا جديدا  90/31: رقمالقانون 

المعتمدة انطالقا من تلك الفترة وهو ما يفترض أن يصاحب بالعديد من التغيرات في نسبة 

المشاركة مثال وهو ما سنعمل على توضيحه في هذا المبحث باإلضافة إلى محاولة كشف 

السنوات التي عرفت حركية في تأسيس الجمعيات والبحث عن تفسير أو قراءة ذلك وعالقته 

يعية وكيفية تعامل القانون الجزائري مع هذه الظاهرة، لننتهي في األخير إلى بالوضعية التشر

   .ية الحالية للحركة الجمعويةالوضع
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  : التطور العددي للجمعيات - 01

  :التضارب بين األرقام المصرح بها والواقع -01-01

التضارب في أول ما يمكن مالحظته حول التطور العددي للجمعيات في الجزائر هو 

وغياب  -وإن كانت األرقام المقدمة من الجهات المختلفة ذات داللة  –األرقام وعدم تطابقها 

اإلحصاء الدقيق لها وبالتالي فالقيام بعملية تكميم لها جد صعبة نتيجة صعوبة التحكم الدقيق في 

صادفنا في البحث ، وهو ما 1عدد الجمعيات المحلية جراء قلة النشاط وانعدامه في بعض األحيان

الميداني، ففيما يخص الجمعيات النشطة ببلدية عين قشرة لوحدها ورغم صغر المنطقة وقلة 

الكثافة السكانية بها كان تحديد الجمعيات المتواجدة بها أمر غير ممكن اعتمادا على تصريح 

ا جمعيات لم الجهات الرسمية الوصية على القطاع أو التي لها عالقة مباشرة به حيث أننا وجدن

ترد قط في البيانات الرسمية من جهة، وعدم وجود أخرى بتاتا على أرض الواقع رغم التصريح 

  .∗الرسمي بها

  

  :مقارنة حجم الظاهرة في الجزائر بدول أخرى -01-02

بشكل عام فبعض الدراسات المقارنة للظاهرة الجمعوية تعجب بالجمعيات في الحالة 

 -على األرقام المصرح بها رسميا من طرف الجهات الحكومية وإن كانت تعتمد–الجزائرية 

، 2في ثالث سنوات جمعية 20000تأسيس تم وبالتنامي العددي الهائل الذي عرف باالنفجار حيث 

 2007 أكتوبر 03وفيما يخص آخر األرقام التي بحوزتنا كان آخر رد للحكومة الجزائرية بتاريخ 

د وتناولها والمطروحة من قبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة على قائمة المسائل التي ينبغي الر

، وآخر 3جمعية وطنية 952جمعية محلية معتمدة و  79023: لألمم المتحدة؛ كان التصريح بـ

تصريح بحوزتنا عن التطور العددي للجمعيات على المستوى الوطني لوزير الداخلية السيد نور 

 :العددي للجمعيات كان  كالتاليالدين يزيد زرهوني الذي صرح أن التطور 

                                                
   .مرجع سابق، الواقع واآلفاق –العالقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر عبد الناصر جابي،  -  1
 .سةالفصل الرابع من هذه الدراانظر تفصيل ذلك في  - ∗

2- Sarah Ben Néfissa, Op. Cit. p 20.  
 :في الموقع CCPRالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لألمم المتحدة : أنظر -  3

 cs/advancedocs/wralgeria 91_ar.docwww.ohchr.org/english/bodies/hre/do 

http://www.ohchr.org/english/bodies/hre/do
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  .∗؛ التطور العددي للجمعيات المحلية والوطنية المعتمدة على المستوى الوطني)02(جدول رقم 

  الجمعيات عدد  السنة

  ألف جمعية 30  1992

  ألف جمعية 56  2001

  ألف جمعية 75  2005

  ألف جمعية 81  2007

  

زائر في مقدمة الدول المغاربية والعربية األرقام الواردة في هذا الجدول تجعل من الج  

 1من حيث التطور العددي للجمعيات وإن كانت تعرف مستوى هيكلة غير ناضجة وغير مكتملة

  . 2)2002إحصائيات سنة (بمصر  15000جمعية في تونس و  6700ولمقارنة فلقد تم إحصاء 

  

ا ستكون معبرة عن هذه األرقام إذا ما قورنت بتلك التي تعرفها دول أوروبا وأمريك

 بصفة عامة ضعف حقيقي في التطور العددي للجمعيات بالجزائر وبالدول المغاربية والعربية

جمعية  70000جمعية وتسجل سنويا  880000بلغ  2001ففي فرنسا مثال عدد الجمعيات سنة 

لقطاع جمعية تعمل في ا 200، وفي الواليات األمريكية المتحدة يتم الترخيص يوميا لـ 3جديدة

  .الخيري

 

  : نسبة المشاركة في العمل الجمعوي وحقيقة التطوع - 02

مليون  11في الواليات األمريكية المتحدة على سبيل المثال ينتظم في هذا القطاع قرابة 

ساعات عمل أسبوعي في التطوع  05مليون متطوع بواقع  90موظفا بصفة دائمة، إضافة إلى 

                                                
ليوم السبت  2326جريدة الشروق اليومي، العدد : تركيب شخصي اعتمادا على تصريح وزير الداخلية في -  ∗

 .2008جوان  14
  .مرجع سابق، الواقع واآلفاق –العالقة بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر عبد الناصر جابي،  -  1

2  - Sarah Ben Néfissa, Op. Cit. p20. 
  .19، ص ، مرجع سابق"المشاركة الجمعوية وعالقة الشباب بالسياسة في الجزائر " ، عمر دراس -  3
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، نسبة المشاركة هذه %05سجل في الجزائر نسبة ال تتعدى وبالمقابل ن 1في جميع التخصصات

، حيث 2من خالل أغلب الجمعيات المالحظة ميدانيا تقتصر على أعضاء مكتب الجمعية فقط

وهي تعيش بذلك أزمة حقيقية في تعجز هذه الجمعيات عن جلب المشاركين والمنخرطين 

حجام واإلقبال على العمل باب اإلأسعن كشف بالوهو ما سنحاول البحث في حقيقته المشاركة 

  . ي ومبررات ذلك عند الفاعلين محل الدراسةالجمعو

 

  :سنوات النشاط في تأسيس الجمعيات – 03

وعن أنشط فترة من حيث تأسيس الجمعيات فلقد كشفت آخر الدراسات الوطنية حول 

ن خالل تفحص وهذا ما يظهر م م 2000 -  1995أنها الفترة الممتدة بين  3الحركة الجمعوية

تواريخ تأسيس الجمعيات بعين قشرة حيث أنه و إذا أخدنا االختالف النوعي في أصناف 

الجمعيات كمؤشر ذوا داللة فإننا سنجد أن أغلب الجمعيات التي أنشأت بالمنطقة كان تأسيسها 

 أين نسجل حركية الفعل الجمعوي من ناحية الكم 1997 -  1995خالل هذه الفترة وبالضبط بين 

، وهي السنوات التي تلت مباشرة سنة انعقاد ندوة الوفاق الوطني التي دعا إليها المجلس والكيف

األعلى للدولة، وتلتها ندوة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس اليامين زروال والتي دعا فيها 

وهو  4جتماعيةلمشاركة جميع التنظيمات الحزبية والجمعوية الفاعلة على الساحتين السياسية واال

االجتماعية في حل األزمة التي و السياسية ما يعبر عن نية السلطة في إشراك جميع الحسيات

يمكن ، والتي يبدوا أنها ترجمت على أرض الواقع بانتعاش الحركة الجمعوية، كما تمر بها البالد

ه وأمام الضغط دورا في ذلك، ألن 19955لالنفراج األمني الذي عرفته البالد بعد سنة  أن يكون

الذي كان مفروض على مؤسسات الدولة سارعت هذه األخيرة في فتح المجال أمام الجمعيات 

                                                
مجلة علوم ، " المنظمات غير الحكومية ودورها في عولمة النشاط الخيري والتطوعي" كمال منصوري،  -  1

  www.Ulum.nl :، على الموقع2006،)سبتمبر(، أيلول 30إنسانية، السنة الرابعة، العدد

  .19، ص ، مرجع سابق"المشاركة الجمعوية وعالقة الشباب بالسياسة في الجزائر "  ،عمر دراس -  2
3   - Omar Derras, le phénomène associatif en Algérie, Friedrich Ebert, Alger, 2007, 

153p.  
 .347، صمرجع سابق، الجزائرالجمعيات ذات التوجهات اإلسالمية في عروس الزبير،  - 4

 
5 - Mostefa Boutefnouchet, la société algérienne en transition, OPU, Alger, 2004, p 
119. 

http://www.Ulum.nl
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وتدعيمها وتشجيعها ماديا ومعنويا لإلبقاء على نشاطات مؤسسات الدولة في بعض القطاعات 

لقى كنشاطات دور الشباب والمراكز الثقافية والقاعات المتعددة النشاطات التي كان تسييرها م

  .1على عاتق الجمعيات

  

  :الوضعية التشريعية الجديدة وفصل العمل الجمعوي عن السياسي - 04

الذي تم بموجبه االعتراف بحق  1989تتمثل الوضعية التشريعية الجديدة في دستور 

المواطنين في التنظيم المستقل للتعبير عن آرائهم السياسية والدفاع عن مطالبهم االقتصادية 

 1989من الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات من دستور  33المادة ف يةواالجتماع

الحق في الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق األساسية  أن الجزائري تنص على

لإلنسان وعلى أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة، وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص 

 .عيات واالجتماع مضمونة للمواطنات التعبير وإنشاء الجمالتي تنص على أن حري 41المادة 

المنظم والمسير للحركة الجمعوية، كما أن  1990لسنة  90-31والذي تجسد شق منها في قانون 

 42/43 الدستور يميز بشكل واضح بين الجمعية والحزب أو الجمعية السياسية من خالل المادتين

  . عن اآلخروالقوانين التنظيمية لكل منهما منفصال

  

  :الوضع الحالي للحركة الجمعوية – 05

  :إعادة تنظيم القطاع عزم اإلدارة على -05-01  
  

 ،حاليا ال يكاد يمر يوم دون أن تجد في الصحف اليومية خبر اإلعالن عن تأسيس جمعية

لى الوصية على تسيير القطاع وتنظيمه عفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الداخلية وهي الوزارة 

، وإعادة النظر في شروط وطرق اعتماد مقاضاة الجمعيات المنحرفة عن أداء مهامها الرئيسية

وهو ما يفسر  2لوضع حد لما أسمته السمسرة في القطاع وفرض سلطة القانون عليه الجمعيات

                                                
- 80ص ، ص مرجع سابق ،تاريخية لوضعية التنظيمات االجتماعية الثقافية- مقاربة سوسيوأحمد بوكابوس،  -1

81. 
 .5، ص 2008جوان  14لیوم السبت  2326، العدد یومیة الشروق - 2
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ومطالبتها بتقديم التقارير المالية واألدبية في العديد من بالشروع في تطهير قوائم الجمعيات 

  .1اليات الوطنو

  

  :الدعم المادي وإحكام السيطرة -05-02  
  

عرف القطاع الجمعوي في السنوات األخيرة طريقة جديدة للدعم المالي الذي تشتكي منه 

غالبية الجمعيات والتي يمثل مع نقص مقرات النشاط عقبة فعلية في وجه الجمعيات الجزائرية، 

دعم هيئات ومنظمات أجنبية على غرار االتحاد استفادتها من وتتمثل طريقة الدعم هته في 

الذي وصلت إعاناته المالية للجمعيات الجزائرية سنة  "2.ج.ن.أ"عن طريق مشروع  األوربي

 ومؤسسة فرنسا، حيث يأتي هذا الدعم في شكل شراكة في 2مليون أورو 11حوالي م  2008

عرفه الجمعيات الجزائرية فيما دعم وتسيير مشاريع هذه الجمعيات، أمام النقص الفادح التي ت

تشمل مساهمات  31/90من القانون  62يخص التمويل، فموارد الجمعية حسبما جاء في المادة 

من  30األعضاء وموارد نشاطاتها والهبات والمنح والمعونات المقدمة من الدولة، وتنص المادة 

الجمعيات التي تحددها  نفس القانون على أن الجمعيات التي لها الحق في الدعم المالي هي

يجعل اإلدارة مخولة دون وهو ما  الجهات المسؤولة على أساس أنها تخدم المصلحة العامة

ء لشراء والللضغط أو وسيلة شروط محددة في عملية تمويل الجمعيات التي يمكن استغاللها ك

إلدارة على ، باإلضافة إلى معانات الجمعيات من الرقابة الصارمة التي تمارسها االجمعيات

  .التي ال يتم إال عبر قنواتها ∗االتصال بالجهات األجنبية

  

                                                
 .2، ص2008جوان  16، لیوم االثنین 2336یومیة آخر ساعة، العدد  - 1
 .06، ص 2008أوت  06، ليوم 5392يومية الخبر ، العدد  -  2
 ولد عباس وزير التضامن الوطني بعض الجمعيات صراحة بعملها لصالح جهات خارجيةجمال اتهم السيد  -  ∗

، كما صرح أنه رفع تقريرا مفصال لرئاسة الحكومة أشكال الدعم والمساعدة وهو سبب كافي لحرمانها من جميع

، ليضيف أن األموال الموجهة للجمعيات من قبل جهات أجنبية يجب أن تمر على حول تلك الجمعيات المشبوهة

 11، ليوم 2376، والعدد 2008جوان  12، ليوم 2325، العدد ، أنظر؛ يومية الشروقالوزارة وتحت رقابتها

 .2008أوت 
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ومنه فهذا الوضع وأمام غياب استراتيجيات عملية للتمويل الذاتي فإن أغلب الجمعيات 

أو  1التيارات السياسيةمختلف يقعون عرضة للتبعية واالستغالل من قبل اإلدارة العمومية و 

  .الدعم المالي إذا لم تضطر لتوقيف نشاطهاالتوقف عن النشاط بحجة غياب 

  

  :اإلقحام الصريح في اللعبة السياسية -05-03 
  

على الرغم من أن القوانين والتشريعات الجزائرية واضحة وصريحة في الفصل بين ما 

الوضعية المالية للجمعيات كثيرا العنصر السابق إال أن  في هو سياسي وما هو جمعوي كما جاء

رضة للتبعية واالستغالل كما بينا ذلك في العنصر السابق وهي وضعية يغذيها ما تجعلها ع

للسيطرة على الساحة االجتماعية إضافة إال الخلط بين  يواإليديولوجالتنافس السياسي 

جمعوي، وبناء استراتيجيات تنافسية بين الجمعيات نفسها بدال من التعاون / المفهومين؛ سياسي 

الذي يصل إلى حد تنشيط الحمالت السياسي رجمه الواقع في شكل الوالء يت، وهو ما 2والتنسيق

  .االنتخابية وتحويل مكاتب الجمعيات إلى مكاتب مداوالت لبعض األحزاب

  

                                                
  .32، ص، مرجع سابق"المشاركة الجمعویة وعالقة الشباب بالسیاسة في الجزائر " عمر دراس،  - 1
الحركة الجمعویة في الجزائر الواقع ، )تنسیق(عروس الزبیر : ، في"حوصلة وتقییم " عروس الزبیر،  - 2

 .144، مرجع سابق، ص واآلفاق
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 :الفصل الثالث -

  .الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة عين قشرة 

  

  تقديم مجال الدراسة : المبحث األول

  .شيء عن تاريخ المنطقة وأصل السكان – 01

  .الموقع والمساحة - 02

  .الحدود الجغرافية - 03

  .التضاريس - 04

  .احتالل األراضي -05

  .المناخ -06

  .سكانية متباينةغرافي كبير وخصائص نمو ديم -07

  .مدى استجابة القطاعات االقتصادية -08

  .الفالحة -01 -08    

  .القطاعات األخرى -02 -08    

  

  : استخدام المرافق العامة والتجهيزات: المبحث الثاني

  .مرافق التعليم والتكوين -01

  .التعليم االبتدائي -01-01    

  .التعليم المتوسط -01-02    

  .ليم الثانويالتع -01-03    

  .التكوين المهني -01-04    

  

  .المرافق الصحية -02

  .قاعات العالج -02-01    

  .العيادات متعددة الخدمات -02-02    

  .ببودوخة المركز العمومي للصحة الجوارية -02-02-01         
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  .المركز العمومي للصحة الجوارية بعين قشرة مركز -02-02-02         

  

  .ق اإلداريةالمراف -03

  .المرافق الرياضية والترفيهية -04

  .والحماية المدنية مرافق األمن -05

  .المرافق الشعائرية والروحية -06

  .وسائل النقل -07

  .المنشآت القاعدية -08

  .شبكة الطرق والمواصالت -08-01

  .43الطريق الوطني رقم  -08-01-01    

  .39الطريق الوالئي رقم  -08-01-02    

  .طرق تربط بين المشاتي والتجمع الرئيسي -08-01-03    

  .الشبكات التقنية -08-02

  . شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب -08-02-01    

  . شبكة الصرف الصحي -08-02-01    
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  :المبحث األول

  تقديم مجال الدراسة 

  

مقال بعنوان؛             "L'édile Algérien"في " J. Simonet"كتب م  1952سنة 

"Collo fille de la mer est de la foret  "وبدأ مقاله بالمثل القائل: 

  "ل جميعها إلى القإلى روما فإنها ال توصل  تؤديإذا كانت جميع الطرق "  

والطرق المعنية هنا هي طرق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة وهو األمر الذي ظل قائما 

في هذا المحور من دراستنا ما نعمل على رصده كما هو  ف قرن من كتابة تلك المقالبعد نص

  .وهي منطقة عين قشرة إلى هذا الحوض،عينة تنتمي دراسة خالل 

 

  .خريطة الحدود اإلدارية للواليات: شرق الجزائر- شمال - 01خريطة رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  كلم 26.5     0

 سكیكدة
 عنابة

 الطارف
 جیجل

 بجایة

 برج بوعریریج سطیف

 مسیلة

 باتنة

 بسكرة

 خنشلة

 أم البواقي

 تبسة

 سوق أھراس

 قالمة
 قسنطینة میلة

 حدود الوالیات
  

  

  
 منطقة عین قشرة  
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  :شيء عن تاريخ المنطقة وأصل السكان -01

أول مالحظة يمكن تسجيلها عند البحث في تاريخ المنطقة هي أنه لم يكتب إلى حد 

، وإن كانت بعض الكتابات والوثائق تربط تاريخ إنشاء المنطقة بالوجود االستعماري حيث 1اليوم

كمركز إداري  1880ورد فيها أن تاريخ إنشائها يعود إلى الفترة االستعمارية وتحديدا إلى سنة 

تم ترقيتها إلى بلدية إثر حل البلديات المختلطة، وفي  1957ية القل المختلطة، وفي سنة تابع لبلد

تم إدراجها كدائرة إثر التقسيم اإلداري لنفس السنة، وهي بذلك تربط تاريخ المنطقة  1990سنة 

م بتاريخ التقسيم اإلداري وتهمل االمتداد التاريخي للتواجد البشري والحضاري بالمنطقة منذ أقد

العصور والتي ال تزال الشواهد المادية دليل عليه؛ ففي الوقت الذي كنا فيه بالمنطقة إلجراء هذه 

وهو أمر وارد يعود إلى الحقبة الرومانية  من قبل أحد المواطنين الدراسة تم اكتشاف موقع أثري

الرومانية  كانت خاضعة للسيطرة مشهورةتاريخية يتوسط مدنا إذا ما أخدنا موقع المنطقة الذي 

التي ظهرت خالل القرن الثالث قبل  عاصمة مملكة نوميديا الشرقية 2رأسهم سيرتا وعلى

، حيث عملت السيطرة الرومانية على االستيالء على المدن والقرى الواقعة شمالي سيرتا 3الميالد

  .4إلى مستوطنات رومانية وحولتها إلى سواحل البحر

  
الجبال بين سكيكدة وجيجل لم يذكر إال بني تلـيالن   وإن كان ابن خلدون في ذكره لسكان

التي ينتمي جل سكان عين قشـرة إلـيهم    5فهناك من العروش من هم أكثر منهم كبني تفوت مثال

وهـم مـن العـرب الحميريـون      6وتفوت أصلها تفورت وهي فخذ من دمر إحدى بطون زناتة

  .7امة وهم من البربر البرانسهذه الجبال التي كانت تعتبر موطن قبيلة كت لىالوافدين إ

                                                
لعھد العثماني وبدایة العھد نھایة ا: السلطة في األریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائريخنوف علي،  - 1

 .، ص ب1999، مطبعة النصر، الجزائر، الفرنسي
، المؤسسة الوطنیة )م  40/ ق م 146. سیاسة الرومنة(االحتالل الروماني لبالد المغرب محمد البشیر شنیتي،  - 2

 .65م، ص  1985للكتاب، الجزائر، 
 .18نفس المرجع، ص  - 3
 .66نفس المرجع، ص  -4
، المجلد الثالث، دار الفكر العربي، موسوعة القبائل العربیة، بحوث میدانیة وتاریخیةلیمان الطیب، محمد س -  5

  .767، ص 2001القاھرة، 
 .768ص  ،نفس المرجع - 6
  .837ص  ،نفس المرجع - 7
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  :الموقع والمساحة -02

الذي يقـع   le massif de collo) (تقع بلدية عين قشرة إذا ضمن سلسلة مرتفعات القل 

الغربـي لواليـة   -كلم مـن الشـمال   150كلم شرق الجزائر العاصمة وعلى بعد  500على بعد 

كلم من مقـر   75غرب الوالية على بعد والية سكيكدة حيث تقع قسنطينة، إداريا هي بلدية تابعة ل

  .كلم 80الوالية على حدود والية جيجل التي تبعد عن مقر واليتها بـ 

  

  :الحدود الجغرافية -03

يحدها من الشمال بلدية واد الزهور وبلدية بنـي  كما توضح الخريطة فبلدية عين قشرة  

ومن الشرق بلديـة  ) ا لوالية جيجلتابعة إداري(زيد ومن الجنوب بلدية أم الطوب وبلدية السطارة 

  .بين الويدان ومن الغرب بلدية الولجة بوالبلوط

 .هكتار 14400تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 

 

  .توطن مجال الدراسةخريطة  - 02خريطة رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  والیـة سكـیـكدة 

 البحر األبیض المتوسط



  الخصائص الطبيعية والبشرية                                           لحركة الجمعويةاألبعاد األنثروبولوجية ل
 لمنطقة عين قشرة                 ذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                          

 61

  : التضاريس -04

٪ 65.75من األطلس التلي إذ تمثل نسبة الجبال تتميز المنطقة بالطابع الجبلي فهي جزء 

، تمتاز جبالها بطابع االستمرار واالتصال وشدة االنحـدار، حيـث بلـغ    اإلجماليةمن المساحة 

 ". كدية دي الزرب"وهي  م 816أعلى قمة  ارتفاع

  

وتعتبر السهول ثاني مظهر تضاريسي حيث يشمل ربع مساحة البلدية وتتركز أساسا في 

  .ب الغربيأقصى الجنو

  

  :احتالل األراضي -05

من المساحة اإلجمالية للبلديـة بمسـاحة    ٪84.19تتربع الغابات واألحراش على حوالي 

هكتار مكوناتها األساسية أشجار البلوط الفليني والزان، بينما تمثـل أراضـي    12040: تقدر بـ

خة باإلضافة إلى أنها هكتار تشمل منطقة بودو 2460: بمساحة تقدر بـ ٪17.20القطاع الفالحي 

  .توجد متفرقة خاصة في المناطق المحيطة بالمشاتي والتجمعات السكانية الثانوية

  

  : المنـــاخ -06

يسود المنطقة مناخ البحر األبيض المتوسط الذي يمتاز بصيف حار وجاف وشتاء بـارد  

م، أما 17.9ºملم في السنة ومتوسط درجة الحرارة  673شبه رطب إلى رطب، متوسط التساقط 

  .الرياح السائدة فذات اتجاه جنوبي غربي شتاء واتجاه شرقي صيفا

  

  :نمو ديمغرافي كبير وخصائص سكانية متباينة -07

نسمة سـنة   24670الى  1998نسمة سنة  22040سكان عين قشرة من  ارتفع عدد

ـ   ٪1.06: بمعدل نمو يقدر بـ 2008 : في حين أن النسبة على المستوى الوطني تقـدر بـ

المجال المدروس يالحظ تباين كبير من منطقة إلى أخرى، حيث يالحظ  إال أنه داخل 1.72٪

–معدالت نمو مرتفعة للغاية، ال سيما التجمع الحضري المركـزي   أن بعض المناطق تعرف
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وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة بمعـدل   ٪2.71: الذي عرف معدل نمو يقدر بـ -عين قشرة

وبمعدل النمو في التجمعات السـكنية الثانويـة والمنـاطق     ٪1.72: النمو الوطني المقدر بـ

المبعثرة التي تدخل في إقليم البلدية التي عرفت تراجع كبير في معدل النمو، حيـث سـجلت   

ـ   -: التجمعات الحضرية الثانوية و المناطق المبعثرة معدالت نمو تحت الصفر والمقـدر بـ

 :ذلك الجدول التاليكما يبين ، على التوالي ٪0.93-و  1.22٪

  

حسب توزيع  2008-1998تطور عدد سكان عين قشرة بين  جدول يوضح: 03جدول رقم

  -تركيب شخصي – السكان على المناطق الحضرية

 

  التشتت
  الفرق بالزيادة أو النقصان  2008سنة   1998سنة 

  عدد األسر  عدد السكان  عدد األسر  عدد السكان  عدد األسر  السكان عدد  

تجمع 

ري حض

  مركزي

عين  قشرة 

  مركز
10202  1357  14011  2154  +3809  +797  

تجمع 

حضري 

  ثانوي

  4867  562  4074  بودوخة

901  

+793  

- 56  

حجر 

  مفروش
1547  204  1341  -206  

لم تعودا ضمن   114  813  الصفصافة

المناطق الحضرية 

الثانوية بل مناطق 

  مبعثرة

  
  77  537  البطحاء

  763 -  6208  957  6971  المجموع

  28+   416-  669  4451  641  4867  المناطق المبعثرة

  769  2630  3724  24670  2955  22040  المجموع

  

وفي حقيقة األمر فالنتائج الواردة في هذا الجدول يمكـن التعليـل عليهـا بـالنزوح     

ي تجاه التجمـع الحضـر   -المبعثرة والثانوية–والهجرة الجماعية التي عرفتها هذه المناطق 

الذي يعرف استقرارا أمنيا وتوفره على بعض المرافق الضرورية المنعدمـة فـي    المركزي

، تلك المناطق كالمدارس مثال وهو ما يفسر التباين في معدالت النمو بـين هـذه المنـاطق   

مـن السـكان    ٪ 56.72ويلحق دائرة عين قشرة بالدوائر الحضرية لوالية سكيكدة حيث أن 

  .كز الحضري الرئيسي عين قشرةيعيشون على مستوى المر
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مستوى الكثافـة السـكانية فإننـا نجـد أن التجمـع       وكنتيجة للوضعية السابقة وعلى              

كلم، حيث تفـوق  /ن 172.5سكانية عالية تصل إلى  الحضري المركزي عين قشرة يتميز بكثافة

  .بذلك المعدل الوطني مقابل كثافة سكانية أقل في المناطق المجاورة

هذا التزايد السكاني هو هل وتيرة التنميـة   وهنا نجد السؤال الذي يبحث عن إجابة أمام

غرافي السريع وتعمل على تلبية حاجيات المواطن وترقـى بمسـتوى   وبالبلدية مواكبة للنمو الديم

معيشته أم أن الوضعية السابقة خلقت نسيج عمراني يفتقر للتجهيزات والمرافق الضرورية لحياة 

لعامة لمتطلبات السكان؛ كان؟ وهو ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل مدى استجابة المرافق االس

  :وقبل هذا

  

  :مدى استجابة القطاعات االقتصادية - 08

تتميز الوضعية االقتصادية في المنطقة بصفة عامة وفـي عـين قشـرة علـى وجـه      

بوضوح من خـالل العجـز   الخصوص بالهشاشة وعدم تلبيتها لحاجيات السكان وهو ما يبدو و

الكبير المسجل على مستوى التشغيل والتراجع الملحوظ في استجابة تلك القطاعات للطلب، فعين 

إال سـنة   11على مدار تستجيب مختلف القطاعات م قشرة تعرف نسبة مرتفعة من البطالة حيث ل

من إجمـالي   ٪75من إجمالي القوة العاملة التي تمثل نسبة  ٪09.11بنسبة أي  ∗عامل 1700لـ 

  : سنة موزعين على تلك القطاعات كالتالي 59-16نسمة أعمارهم بين  18660: السكان بـ

  

  :الفالحة -08-01

من إجمالي مساحة البلديـة   ٪17.20أراضي القطاع الفالحي والتي تمثل؛  رغم محدودية

رقة خاصة في هكتار تشمل منطقة بودوخة باإلضافة إلى أنها توجد متف 2460: بمساحة تقدر بـ

المناطق المحيطة بالمشاتي والتجمعات السكانية الثانوية، إال أن القطاع يسيطر على اليد العاملـة  

  .من إجمالي القوة العاملة ٪3.21شخص وهو ما يعادل  600بتشغيله 

  

                                                
  .2743إلى  1998لیرتفع سنة  2422كان عدد المشتغلین في مختلف القطاعات  1987سنة  - ∗
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المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين قشرة وفي شقه الخاص باقتراحات التهيئة 

 2303عن طريق استصالح  ٪23.5إلى  ٪07.14ح إمكانية رفع أراضي القطاع من كان قد اقتر

يمكن استغاللها بطريقتين؛ غرس األشجار المثمرة في المناطق الجبلية، وزراعة الحبوب  1هكتار

يبقى أن نشير إلى أن سكان المنطقة يلجئون كثيرا إلى . 2والمحاصيل الجافة والزراعات المسقية

ة أو العائلية في المناطق الجبلية بشكل خاص، وهو ما يمتص شيء من اليـد  الزراعات الصغير

  .العاملة

 

  : القطاعات األخرى -08-02

  
على الرغم من كون المنطقة تحتوي على إمكانيات ومؤهالت صناعية كبيـرة خاصـة   

طقة منها الصناعة الصغيرة والمتوسطة في ميدان الخشب والفلين وصناعة مواد البناء لتوفر المن

قطـاع   ،، إال أن القطاع ال يسجل أي أرقام فيما يخص امتصاصه لليد العاملة3على المادة األولية

ليكون بذلك في المرتبة الثانية بعد قطـاع الفالحـة،   عامل  450يسجل البناء واألشغال العمومية 

 تاجر مسجل على مستوى بلدية عين قشرة مـع اإلشـارة إلـى أن    370يليه قطاع التجارة بـ 

كل يوم اثنين والتي تعتبر  2م1000المنطقة تعرف سوق أسبوعية تقام وسط المدينة على مساحة 

، وفي األخير اإلدارة 4م2000تاجر سنة  72حيث بلغ إجمالي التجار بها من األسواق المتوسطة 

  . موظف 280بـ 

  

  

  

                                                
1- Centre d’Etude et de Réalisation en Urbanisme- Agence de SKIKDA, plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme communal  -AIN KECHERA : proposition 

d’aménagement, p33 
2  - Ibid, p33. 
3- Ibid, p33. 

، مذكرة " الة  والية سكيكدةح–الهياكل التجارية ودورها في تنظيم المجال " نبية نوراوي، رمانة بوقرن،  - 4

، كلية علوم األرض والجغرافيا )غير منشورة( تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تهيئة األوساط اإلقليمية

 .135، ص 2000والتهيئة العمرانية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 
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  : نيالمبحث الثا

  استخدام المرافق العامة والتجهيزات

  

المبحث إبراز اإلمكانيات الحالية المتوفرة لسكان المنطقة وما تسجله  سنحاول خالل هذا

من عجز في مختلف القطاعات كمحاولة منا لمعرفة المجاالت التي في حاجة إلى تدخل الدولة 

ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات النشطة في المنطقة، فالنقص الذي تعرفه 

  ماعيا قد يكون دافعا لنشاط وتحرك تلك الجمعيات؛  مختلف القطاعات يخلق طلبا اجت

  

 :مرافق التعليم والتكوين -01

  
  :الطور االبتدائي -01-1

مـدارس بعـين    05منهـا  –مدرسة  ∗17تلميذ موزعين على  3438في هذا الطور نجد 

معلم، عدد المطاعم المخصصـة لتالميـذ    146قسم يقوم على تأطيرهم  100بها  -قشرة مركز

تلميـذ بمعـدل    2523مطعم أي بمعدل مطعم لكل مدرسة يسـتفيد مـن وجباتهـا     17ي االبتدائ

تلميذ مـنهم   655كما يستفيد . من إجمالي تالميذ االبتدائي يستفيدون من وجبات الغداء 73.38%

 .حافالت مخصصة لذلك 04من النقل المدرسي بواسطة 

  
ور علمـا أن المعـدل   قسم في هذا الط 11ويبقى أن نسجل أن المنطقة تعرف عجز بـ 

  . قسم/ تلميذ  31الوطني إلشغال القسم هو 

  

                                                
 - لقتین ببوعمر والمرج ألسباب أمنیةمؤسسة تربویة للتعلیم االبتدائي منھا مدرستین مغ 19تتوفر البلدیة على  - ∗

مرفوع  من رئیس بلدیة عین قشرة إلى والي   "تقریر حول واقع التعلیم االبتدائي والتكوین المھني "  :المصدر

  .2005أفریل  19والیة سكیكدة في 
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  :الطور المتوسط -01-2

  
قسـم،   71إكماليات بهـا   04متمدرس موزعين على  2492أما بالتعليم المتوسط فهناك 

وهي بذلك ال تعرف عجزا في هذا الطور وذلك كنتيجة لتدعيم القطاع بإكماليـة جديـدة علـى    

  .مستوى حجر مفروش

  

 :التعليم الثانوي -01-3

  
أسـتاذ،   52متمدرس و  827قسم لمجموع  22ويبقى التعليم الثانوي بثانوية واحدة بها  

تلميذ مـن خـدمات النظـام     15حافالت للنقل المدرسي و  04كما يستفيد تالمذة هذا الطور من 

  .الداخلي

عدل الـوطني  أقسام الستيعاب الزيادة عن الم 04والبلدية في هذا الطور تسجل عجز بـ 

  . قسم بثانوية البلدية/تلميذ 37.59قسم مقابل /تلميذ 32لإلشغال المتمثلة في 

  

 :التكوين المهني -01-4

  
متـربص،   250أما التكوين المهني فالمركز الوحيد الموجود بالمنطقة والذي يسع لــ  

فـي  متربص، أي أن المركز يعرف نقص في اإلقبال علـى التسـجيل    172يستفيد من خدماته 

ال توجـد  (التخصصات المفتوحة وهو ما يعرف بالنقص النوعي في الفروع المعتمدة بـالمركز  

  ).فروع تراعي خصوصيات المنطقة كاألشغال الفالحية وتربية النحل مثال

  

 :المرافق الصحية -02

  
والتحقيق الشخصي الـذي   م20081انطالقا من الحصيلة السنوية للنشاطات الطبية لسنة 

  :فإنه وعلى مستوى بلدية عين قشرة مركز يوجد م∗2009ر مارس قمنا به شه

                                                
  .رسميتقریر "  2008الحصیلة السنویة للنشاطات الطبیة لسنة " ، المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  - 1
شھر مارس  شخصي بالمدیریة الفرعیة للمصالح الصحیة بالمؤسسة العمومیة اإلستشفائیة بعین قشرة تحقیق - ∗

2009.  
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  :قاعات العالج -02-01

  
قاعات عالج مشتغلة واحدة بعين قشرة مركـز، واألخـرى منتشـرة عبـر      05يوجد  

بكل واحدة ممرض واحـد  . والبطحة ار، الصفصافة، حجر مفروشڤالية؛ زالمناطق المبعثرة الت

  .والحقنيقوم بمعالجة الجروح البسيطة 

  

تسمى حاليا المراكز العمومية للصـحة الجواريـة    :العيادات متعددة الخدمات -02-02

  حيث نجد؛

  

  :المركز العمومي للصحة الجوارية ببودوخة -02-02-01

بها طبيب واحد بمصلحة الطب العام، طبيب أسنان بمصلحة طب األسنان، كما تحتـوي  

  .مشتغلة حالياأسرة بمصلحة الوالدة وإن كانت غير  08على 

  

   :المركز العمومي للصحة الجوارية بعين قشرة مركز -02-02-02

  :بها المصالح التالية

أطباء  06ساعة، يعمل بها  24/24مصلحة الطب العام؛ بها نقطة مناوبة طبية تعمل  -

 .فحص 21613بـ؛ م 2008عامين، قامت المصلحة خالل سنة 

بــ؛   2008أطباء أسنان، قامت المصلحة خالل سنة  02مصلحة طب األسنان؛ بها  -

  .عملية قلع 3051عملية إصالح وترميم،  212فحص،  807

مولود  342، م2008قابالت سجلت سنة  07أسرة بها  08مصلحة الوالدة بسعة  -

كما يمكن أن نظيف إليها مصلحة تباعد . وفيات 03جديد لم تسجل من بينهم سوى 

 .الوالدات

 . صورة شعاعية 1042بـ؛  2008، قامت خالل سنة )X(مصلحة األشعة  -

 .تحليل 9029قامت خالل نفس السنة بإجراء ) التحاليل(مصلحة المخبر  -

  .ما بين؛ ممرضين، تقنين وتقنيين سامين ومساعدين في الصحة 15كما نجد 
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سيارات إسعاف واحدة جديدة وأخرى قديمة فـي   02وتخصص المؤسسة للنقل الصحي 

   .حالة مهترئة

  

أطباء عامين وطبيب أسنان واحـد ومنـه    04أما فيما يخص أطباء القطاع العام فنسجل 

وحسب الشبكة النظرية للتجهيز فبلدية عين قشرة بحاجة إلى ثالث أطباء اثنين عـامين وواحـد   

صـيادلة بمركـز البلديـة     05لتواجد  اكتفاءطب أسنان، أما فيما يخص الصيادلة فالبلدية تعرف 

  . وخةوواحدة ببود

  
وكما هو مالحظ فالمنطقة ال تستفيد من خدمات األطباء المتخصصين وهـو مـا يفسـر    

لجوء العديد من سكانها إلى المناطق المجاورة لالستفادة من هذه الخدمات وبشكل خـاص بلديـة   

  .الميلية التابعة إداريا لوالية جيجل

  

  :المرافق اإلدارية -03

  
ي لبلدية عين قشرة يرجع إلى االستعمار الفرنسـي  كما سبق وأن ذكرنا فالتأسيس اإلدار

تم  1957كمركز إداري تابع لبلدية القل المختلطة، وفي سنة  أين ألحقت 1880سنة وبالضبط إلى 

تم إدراجها كـدائرة إثـر التقسـيم     1990ترقيتها إلى بلدية إثر حل البلديات المختلطة، وفي سنة 

جرائنا لهذه الدراسة أين وجدنا التجهيزات اإلداريـة  ، وهي كذلك حتى وقت إاإلداري لنفس السنة

البلدية، خزينة ما بين البلديات، مكتب البريـد والمواصـالت، مقـر    مشكلة كاآلتي؛ مقر الدائرة، 

الضمان االجتماعي، مصلحة الفالحة، مصلحة الغابات ومركز هاتفي، وكما هو مالحظ فالمنطقة 

ا كدائرة، وهي المرافق التي شكلت في العديد مـن  بوصفه منقوصة من خدمات؛ المحكمة والبنك

المرات مطالب حركات احتجاجية  من طرف سكان المنطقة، وهو ما يبقى مطلب متجدد في كل 

  .ووحدة للحماية المدنية مناسبة رفقة مطلب مقر لألمن الوطني

  
 04عضو كلهم رجـال   11يتكون المجلس البلدي من  وفي نفس السياق من جهة أخرى

حركـة  مـن   02قراطي، مالتجمع الوطني الـدي من  02، من حزب جبهة التحرير الوطني منهم

  .الجبهة الوطنية الجزائرية واحد من و حزب العمالمن  02مجتمع السلم، 
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  :المرافق الرياضية والترفيهية -04

  
كغيرها من مناطق الجزائر تعرف بلدية عين قشرة ارتفاع في نسـبة الشـباب يوازيـه    

ي نسبة البطالة وهو ما يجعل من وجود المرافق الشبانية من مرافق رياضية وترفيهيـة  ارتفاع ف

، لكن المالحظ على عين قشرة هو ضعف الهياكل وعـدم تهيئتهـا السـتيعاب    بالغ األهميةأمر 

في غياب تكفل حقيقي بهذه الشريحة، ففيمـا يخـص   الطاقات الشبانية الكبيرة التي تبقى مهمشة 

ة للرياضة نجد على مستوى التجمع الحضري الرئيسي عين قشرة الملعـب  المساحات المخصص

البلدي والملعب الجواري المتواجدان بالمفرزة البلدية رقم واحد وهما صغيران في الحجم مقارنة 

بالطلب الكبير عليهما باإلضافة إلى عدم تهيئتهما ووجودهما بالقرب من بعضهما يخلق نوع مـن  

  .بالنسبة للسكان توازن في التغطية الال

  
من جهة أخرى المرافق الترفيهية والمرتبطة عندنا دائما بمراكز الثقافـة ودور الشـباب   

هي األخرى شكل من أشكال معاناة شباب المنطقة فعلى المستوى التنظيمي سكان عين قشـرة ال  

والتـابع   يفرقون بين دار الشباب والمركز الثقافي، والهيكل الوحيد الموجود على هذا المسـتوى 

لقطاع الشباب والرياضة يعرف فوضى كبيرة في تنظيم المهام وتقسيم األدوار بين الموظفين في 

، وهو مـا  القطاع والمشاركين من خارجه أفرادا كانوا أو جماعات ممثلين في الحركة الجمعوية

ممارسـة  جعل من هذا الهيكل مبنى شبه فارغ في إذا استثنينا المقهى الموجودة بداخله، قاعـة ل 

رياضة الكراطي والرياضات القتالية، وقاعة كبيرة تستغل في الحفالت والتظاهرات التي تقيمهـا  

  . البلدية أو منظمات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات

  

  :مرافق األمن والحماية المدنية -05

  
ـ  المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح لبلدية عين قشرة نظم م 2005سنة  يق بالتنس

والتعـدي السـافر    والسـطو  حول ظاهرة السرقة ندوة بلدية مع ممثلي المجتمع المدني بالمنطقة

الستشعارها بتنامي الظاهرة التي أضحت تهدد أمن وسالمة سكان المنطقـة، ورغـم وجودهـا    

تبقى حاليا غير محققة إذا تعلق  1997ضمن أولويات المدى القريب في المخطط التوجيهي لسنة 
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حيث أن المنطقة وعلى الرغم من إدراجها كدائرة إال أن  حدات األمن الوطني والشرطةاألمر بو

، حيث تقوم بمهام التغطية األمنيـة فرقـة   وحدات الشرطة واألمن الوطني غير موجودة بالمنطقة

   .الدرك الوطني

  
وتبقى وحدات الحماية المدنية هي األخرى من األولويات في برامج التجهيـز بالمنطقـة   

طلب من المطالب الملحة التي يطالب بها كل من المواطن والسلطات المحلية، فالمنطقـة فـي   وم

هذا الجانب تستفيد من تدخل وحدات الحماية المدنية الموجودة بدائرة تمالوس التي تبقى مهمتهـا  

  .صعبة نتيجة للمسافة الفاصلة وصعوبة الطريق الرابط بين هذه األخيرة وبلدية عين قشرة

  
  :لمرافق الشعائرية والروحيةا -06
  

على مستوى عين قشرة مركز يوجد مسجدين األول بوسط المدينة القديمة وهو المسـجد  

األول وهو حاليا في طور االنجاز، كمـا  األقدم، والثاني يقع في النسيج الحضري الجديد مقارنة ب

ح للمسجد الـذي يقـوم   يوجد بكل قرية تابعة للبلدية مسجدها، وللعلم فالمنطقة تعرف تواجد واض

بأدواره الدينية إلى جانب مهام أخرى اجتماعية، تربوية، واقتصادية من خالل نشاطات تعـرف  

إقباال ملحوظا من قبل سكان المنطقة واألمر يعود إلى نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

هذه الجمعية وهو مـا  خالل المرحلة االستعمارية حيث عرفت المنطقة انتشار الفكر اإلصالحي ل

 45عضـو ج،إ،إ،  ( لمسناه مصادفة في حديث أحد المبحوثين من جمعية اإلرشـاد واإلصـالح   

وهو ما يفسر من جهة أخرى عدم انتشار الفكر الطرقي الذي كانت تعمـل جمعيـة   ) سنة، معلم 

  .العلماء المسلمين على محاربته

  

  : وسائل النقل -07

نة أو طرق المواصالت أو المصانع من بين أهم العناصـر التـي   يعتبر البعد أو القرب عن المدي

، وعين قشرة بعيـدة نسـبيا عـن المراكـز     1"أوسكار هندلن"ترتكز عليها دراسة القرية حسب 

الحضرية الكبرى المتمثلة أساسا في مدينتي سكيكدة وجيجل وهي بذلك بعيـدة عـن المصـانع    

عل من وسائل النقل ذات أهمية مضـاعفة فـي   الممركزة أساسا حول المدن الكبيرة، وهو ما يج

                                                
، تحلیل اجتماعي، مركز البحوث العربیة واإلفریقیة –إحصاءات السكان والحیازة الزراعیة حامد عبد الھادي،  - 1

 www. Ketobarabiya.com: في الموقع ةمنشورنسخة إلكترونیة 



  الخصائص الطبيعية والبشرية                                           لحركة الجمعويةاألبعاد األنثروبولوجية ل
 لمنطقة عين قشرة                 ذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                          

 71

كمصدر للرزق من خالل المصانع الممركـزة  ربط سكان المنطقة بالمدينة كمركز تجاري كبير و

بها، وهو ما يتضح من خالل وسائل النقل الجماعي والتي تعمل على ربط المنطقة محل الدراسة 

  :بالمناطق األخرى عبر الخطوط التالية

  
الخط الرابط بين بلدية عين قشـرة وبلديـة الميليـة     طوط على اإلطالق لدينامن بين أهم الخ -

دقيقة سـير مـع احتسـاب     45-35كلم تقطع في مدة زمنية محددة بين؛  18والممتد على مسافة 

التوقف المحتمل في مواقف القرى الممتدة على طول الخط والمتمثلة في؛ بودوخة، الـزان، بـن   

تنطلق الواحـدة   J9سيارة للنقل الجماعي من نوع  14ية هذا الخط دراية والزرزور، يقوم بتغط

  . دينار جزائري للراكب 30منها كل ربع ساعة في الذهاب أو اإلياب مقابل 

  
من مدينة جيجـل إلـى مدينـة     ؛ خط عبور لوسائل النقلجيجلوعين قشرة  الخط الرابط بين -

دينة جيجل وثالث حافالت عبـور مـن   سكيكدة، أين نوجد حافلة تنطلق من عين قشرة باتجاه م

ليـة،  ن عين قشرة إلى قسنطينة عبر الميجيجل إلى سكيكدة، باإلضافة إلى ثالث حافالت تنطلق م

و حافلتان تنطلقان من عين قشرة باتجاه عنابة مرورا بتمالوس والحروش، مع اإلشارة إلـى أن  

، باإلضافة إلى خط الخطوط هذه الخطوط تعرف تقديم طلبات العتماد حافالت أخرى لشغل هذه

عين قشرة تمالوس التي تعتبر منطقة عبور للكثير من السكان في تنقلهم إلى خارج المنطقة أيـن  

تمالوس علـى بعـد    –لتغطية الخط؛ عين قشرة  J5نجد ثمانية مركبات للنقل الجماعي من نوع 

  . دينار كتعريفة لخدمة النقل 30دقيقة، مقابل 30/ كلم 26

  
 احجـر مفـروش   باعتبار منطقة؛ من بين أهم الخطوط الداخلية فروشقشرة حجر معين خط  -

نسـمة، ولوعـورة    1341ويقطنها حـوالي   كلم عن عين قشرة 18تبعد بحوالي  معزولةمنطقة 

 30دقيقـة مقابـل    45من نصف ساعة إلى المسالك المؤدية للمنطقة فوقت الوصول إليها يمتد 

معاينتنا من فوضى ومشاكل بين الناقلين المعتمدين وعددهم  دينار، وهو الخط الذي يعاني حسب

ثالثة وناقلين غير معتمدين وعددهم خمسة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي وخمسـة سـيارات،   

  .باإلضافة إلى وسائل النقل المدرسي التي تتحول عادة إلى وسائل للنقل الجماعي
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  :المنشآت القاعدية - 08

  :المواصالتشبكة الطرق و -08-01

بلدية عين قشرة مزودة بشبكة معتبرة من الطرق إذا ما أخدنا في الحسبان الطابع الجبلي 

  :المميز للمنطقة، والتي يمكن تصنيفها كالتالي

  
  :43الطريق الوطني رقم  -08-01-01

 03يمر بوسط البلدية ويربطها ببلدية الحدائق عند نقطة تقاطع مع الطريق الوطني رقم  

  .تمالوس ومن الجهة األخرى يربطها بجيجل مرورا بالميليةمرورا ب

  
   :39رقم  ق الوالئييالطر -02 -08-01

والذي يربط بين جيجل والقل والذي يمر بالجهة الشمالية الغربية للبلدية وببلدية الولجـة  

عنـد   الرابط بين المركز الرئيسي والشرائع مرورا بالزيتونة والذي يبدأ جنوبا 7بوالبلوط، ورقم 

ببلدية أم الطوب وينتهي عنـد نقطـة تقاطعـه مـع      132نقطة تقاطعه مع الطريق الوالئي رقم 

  .1عند الحدود الشمالية للبلدية 39الطريق الوالئي رقم 

  
  .طرق تربط بين المشاتي والتجمع الرئيسي -08-01-03

عـرف  وإن كانت أغلب طرق هذه الشبكة إن لم نقل كلها في حالة جد سيئة ألنهـا لـم ت  

التهيئة أصال وما هيئ منها لم يعرف الترميم منذ سنوات إال أنها تلعب دورا هاما وأساسـيا فـي   

  .فك العزلة عن سكان تلك المشاتي المحيطة بالتجمع الرئيسي

  

  :الشبكات التقنية -08-02

  : شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب -08-02-01

أنها تتزود من المياه الصالحة للشرب عـن  جاء في المخطط التوجيهي لبلدية عين قشرة 

طريق الينابيع والتنقيبات، كما أشار المخطط إلى أن المنطقة تعاني من مشكل نقص مياه الشرب 
                                                

1 - Agence Nationale pour l’Aménagement du Territoire, Plan Directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme de la commune de Ain Kechera, p.9. 
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 ٪2.70 على مستوى مركز البلدية و نسبة ٪03حيث ال تتعدى نسبة التغطية حسب نفس المصدر 

لحل المشكل فالوضعية لـم تتغيـر   على مستوى البلدية ككل، ورغم أن المخطط يضع اقتراحات 

كثيرا والزائر للمنطقة يكتشف وبسهولة أن المنطقة تعاني عجزا في هـذا المجـال مـن خـالل     

الصهاريج المحيطة بالسكنات والشاحنات التي تجوب البلديـة لبيـع المـاء الصـالح للشـرب      

بضـواحي مركـز    وتنقل النساء واألطفال من منازلهم إلى أماكن الينـابيع  1والمجهولة المصدر

يبقى أن نشير إلى أن البلدية تعرف في وقت إجرائنا للدراسة عملية إنشاء قنوات جديـدة  . البلدية

  . في إطار شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب

  

  : شبكة الصرف الصحي والتطهير -08-02-02

الصـرف   تبقى الوضعية الراهنة لهذه الشبكات ضعيفة وال تلبي حاجيات المدينة، فشبكة

في األحياء القديمة تتطلب التجديد، واألحياء الجديدة تتطلب التهيئة، وإلى جانب هذا فالمدينة فـي  

حاجة إلى إنجاز حزام أمني لصرف مياه األمطار التي تخلف سـنويا أضـرار علـى مسـتوى     

  . 2المدينة

                                                
وثیقة رسمیة من بلدیة عین قشرة معدة في إطار ملف التھیئة العمرانیة، التعمیر والتحسین الحضري، المصدر؛  - 1

 .2005للدورة العادیة للمجلس الشعبي الوالئي ،  التحضیر
  .المصدر السابق  - 2
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  :الفصل الرابع -

  مونوغرافيا الحركة الجمعوية بعين قشرة 

  

  المالمح العامة للحركة الجمعوية بوالية سكيكدة :المبحث األول

  .الحركة الجمعوية ظاهرة حضرية -01

  .بعض المناطق الريفية تخرج عن القاعدة -02

  .األصنافتوزيع تباين واختالل التوازن في  -03

  

  ليلية في المسار التاريخي للحركة الجمعوية بعين قشرةقراءة تح :المبحث الثاني

  .توزيع جمعيات عين قشرة حسب األصناف -01

  .مراحل نمو الحركة الجمعوية بعين قشرة -02

  .1990األصناف السائدة قبل  -01 -02   

  .والبداية المحتشمة للحركة الجمعوية 1990قانون  -02 -02   

  .ي بالعمل الجمعويبداية االهتمام الفعل -03 -02   

   .سنة االنفتاح على العمل الجمعوي -04 -02   

  .تشبع الساحة وبداية االنكماش -05 -02   

  .بداية االختالل والتراجع -06 -02   

  .1990العودة إلى مل قبل قانون  -07 -02   

  

  المشهد الحالي للحركة الجمعوية بالمنطقة -03
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  : المبحث األول

  كة الجمعوية بوالية سكيكدةمالمح الحر

  

الثاني والثالث والذي سنعالج فيهما على التوالي المسار يأتي هذا المبحث كتقديم للمبحثين 

التاريخي وتطور الحركة الجمعوية بمنطقة عين قشرة، ثم التعرض للمشهد الحالي للحركة 

في  والتحليلتفصيل على الجمعيتين النشطتين بشيء من ال لنركز الدراسةبالمنطقة الجمعوية 

  .الفصل الموالي

  

وسنحاول من خالل هذا المبحث األول أن نضع الحركة الجمعوية بعين قشرة في مساق 

أقرب من مساق الحركة الجمعوية في الجزائر والذي عملنا على إبرازه في الفصل الثاني حيث 

راز بعض من خالل إبسنتعرض في هذا المبحث إلى الحركة الجمعوية بوالية سكيكدة 

خصائصها من حيث توزيع الجمعيات بين المناطق الحضرية والريفية وإزاحة الستار عن 

لذلك مع محاولة إعطاء تبرير  خصوصيات هذا وذاك، ثم انتشارها وتوزيعها حسب األصناف

التوزيع الستخدامه فيما بعد للكشف عن خصوصية الحركة الجمعوية في عين قشرة والسمات 

  . يين موقعها على الخارطة الجمعوية للواليةوتع المميزة لها
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  :الحركة الجمعوية ظاهرة حضرية -01

انطالقا من المعلومات المصرح بها رسميا والمستخرجة من مكتب الجمعيات بمديرية 

 الجداول رقموالتي قمنا بجمعها وتصنيفها في  2007التنظيم والشؤون العامة لوالية سكيكدة لسنة 

منها  ،جمعية محلية معتمدة على مستوى الدوائر الثالثة عشر 2211الوالية نحصي ب ؛ 03

معتمدة على مستوى الدوائر ) من إجمالي الجمعيات المحلية ٪74بنسبة (جمعية  1647

و ) دائرة سكيكدة، الحروش، عزابة، القل، رمضان جمال وسيدي مزغيش(الستة؛  ∗الحضرية

معتمدة على مستوى الدوائر الريفية؛ ) عيات المحليةمن إجمالي الجم ٪26بنسبة (جمعية  564

أنظر  –) دائرة تمالوس، بن عزوز، عين قشرة، الحدائق، أوالد أعطية، الزيتونة وأم الطوب(

 أي أن التمركز -جدول تصنيف الجمعيات حسب الدوائر الحضرية والريفية 04الجدول رقم

ناطق الحضرية وهو ما يالحظ على الحركة العددي للحركة الجمعوية بالوالية بشكل كبير في الم

في  –من العينة الممثلة للجمعيات بالجزائر  ٪72الجمعوية في الجزائر بصفة عامة حيث نجد 

  .1في المناطق الريفية والشبه حضرية٪ 28بالمناطق الحضرية مقابل  -دراسة عمر دراس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
ریفي اعتمادا على الحجم السكاني كأساس للتمییز حیث أن نسبة السكان القاطنین في / التصنیف حضري - ∗

فما فوق من إجمالي سكان مجال الدراسة، بینما المناطق الریفیة فنسبة  ٪50المراكز الحضریة الرئیسیة 

  . من إجمالي سكان مجال الدراسة ٪50نین بالمراكز الرئیسیة أقل من السكان القاط
1  -  Omar Derras, Op. Cit. p43. 
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إنجاز شخصي  -الريفية وأالدوائر الحضرية  لىانتمائها إ جدول تصنيف الجمعيات حسب :)04(جدول رقم 

  .2007اعتمادا على إحصائيات مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية سكيكدة لسنة

  دوائر والية سكيكدة وعدد الجمعيات المعتمدة بها

  عدد الجمعيات  الدوائر الريفية  عدد الجمعيات  الدوائر الحضرية

  سكيكدة - 

  الحروش - 

  عزابة - 

  القل - 

  رمضان جمال - 

  سيدي مزغيش - 

  جمعية 766

  جمعية 284

  جمعية 221

 جمعية 186

  جمعية  98

  جمعية  92

  تمالوس - 

  بن عزوز - 

  عين قشرة - 

  الحدائق - 

  أوالد أعطية - 

  الزيتونة - 

  أم الطوب - 

  جمعية 174

  جمعية  95

  جمعية  91

  جمعية  65

  جمعية  65

  جمعية  38

  جمعية  37

  جمعية 564  المجموع  جمعية 1647  المجموع

  2211  المجموع العام

  

  :بعض المناطق الريفية تخرج عن القاعدة -02

ونعني هنا أن هناك بعض االستثناءات التي يجب اإلشارة إليها والتي تجعل من تمركز  

جمعيـة   174الحركة الجمعوية بالمناطق الحضرية ليست بالقاعدة العامة ويتعلق األمر بتسجيل 

وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الجمعيات متصدرة  -الريفية-ائرة تمالوسبد

 92و  98بتسجيلهما على التـوالي؛   -الحضريتين-كل من دائرة رمضان جمال وسيدي مزغيش

  .جمعية

 

وفي بحثنا عن تفسير لما سبق نجد أن ارتفاع عدد الجمعيات قد يرتبط بارتفـاع عـدد   

ما فبلدية تمالوس التي تعرف ارتفاع في عدد الجمعيات مقارنة ببـاقي المنـاطق    السكان إلى حد

بينما ينخفض عدد الجمعيات في المنـاطق  ) نسمة 38821(الريفية تسجل ارتفاع في عدد السكان 

نسـمة   23632قليلة السكان وإن كانت حضرية كرمضان جمال وسيدي مزغيش أيـن نسـجل   

وإن كان هذا التفسير في حد ذاته يصـطدم بحالـة أم الطـوب؛    نسمة للثانية،  21155لألولى و 

جمعية أمام ارتفاع عدد السـكان إلـى    37منطقة ريفية نالحظ بها انخفاض عدد الجمعيات إلى 

هذا االستثناء يحولنا إلى البحث عن تفسير النتشار . نسمة مقارنة بباقي المناطق الريفية 31089
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دا عن نسبة التحضر وعدد السكان ومحاولة ربطها بعوامل وتمركز الجمعيات من حيث العدد بعي

أو انخفاضه فـي  /، كارتفاع عدد السكان وأخرى قد تكون وراء انتشار العمل الجمعوي بالوالية

   .التجمع السكني الرئيسي مثال

  

التوزيع العددي للجمعيات بالوالية ينقسم إلى قسمين؛ قسم يضم مكن مالحظة أن يكما 

دائرة "جمعية بالدائرة الواحدة وهي دوائر حضرية باستثناء  100أكثر من خمس دوائر بها 

، والقسم الثاني يضم الدوائر الثمانية المتبقية وهي الدوائر الريفية باستثناء دائرتي؛ "تمالوس

  . جمعية في كل دائرة 100أين نجد عدد الجمعيات أقل من " سيدي مزغيش ورمضان جمال"

  

  :األصناف توزيع وازن فيتباين واختالل الت -03

قبل تصنيف الجمعيات من حيث النوع وتفصيل ذلك على مستوى الجمعيـات المعتمـدة   

بوالية سكيكدة يجب اإلشارة إلى أن عملية تصنيف الجمعيات في الجزائـر تواجههـا إشـكالية    

مـا  ،  فكثيـرا  1منهجية فيما يخص المقاييس الموضوعية التي تمكننا من معرفة طبيعة الجمعيات

نجد جمعيات تنشط خارج األهداف المسطرة والمعلن عنها، والمالحظة التي تفرض نفسها علينـا  

في بحثنا هذا هي الجمعيات المصنفة دينية فـي أوراق اعتمادهـا وحسـب التصـنيف اإلداري     

التي تستند  الرسمي والتي نقترح استبدال تسميتها بالجمعيات المسجدية، ألن الجمعيات الدينية هي

في مجمـل   'الزبير عروس"، وكما شرح ذلك األستاذ 2ى إيديولوجية ومرجعية فكرية إسالميةعل

حديثة عن مثل هذا النوع من الجمعيات أننا عندما نوظف النعت اإلسـالمي فـنحن نقصـد بـه     

حصرا الجمعيات الحاملة لمشروع اجتماعي وسياسي يستمد أصوله المعرفية األيديولوجيـة مـن   

بينما في الوثائق التي بحوزتنا الجمعيات المصنفة دينية هـي تلـك   ، 3المذهبية اإلسالم وتفرعاته

الصـادرة   08التي تختص ببناء المساجد وصيانتها وتعميرها والتي تخضع حاليا للتعليمة رقـم  

                                                
السنة  ،إنسانیات :، في" واقع وآفاق: الظاھرة الجمعویة في ظل اإلصالحات الجاریة في الجزائر" عمر دراس،  - 1

  .27، ص2005جوان -، أفریل28عدد  –التاسعة 
وقائع األیام العلمیة  :في ،"جمعیة اإلرشاد واإلصالح نموذجا -الجمعیات الدینیة" اهللا، عبد الحفیظ غرس  - 2

، الجزائر، ، وھرانCRASCمنشورات  ،"السكان والمجتمع"لعرض نتائج البحث للبرنامج الوطني للبحث 

2006. 
مرجع ، "فھوم والوظیفة محاولة في الم: التنظیمات الجمعویة في الجزائر الواقع واآلفاق" عروس الزبیر،  - 3

 .30، ص سابق
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التي تظهر هذه الجمعيات تحت  14/11/1999 بتاريخ 246والتعليمة رقم  27/01/1999بتاريخ 

  .اللجان المسجدية اسم

  

يمكن تقسـيمها  صنف  17على مستوى الجمعيات المعتمدة بدوائر والية سكيكدة هناك   

  :إلى فئتين كما هو موضح في الجدول الموالي

  

إنجاز  -جدول تصنيف وتقسيم الجمعيات المعتمدة على مستوى دوائر والية سكيكدة حسب النوع ) 05: (جدول رقم

  .2007بمديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية سكيكدة لسنة شخصي اعتمادا على إحصائيات مكتب الجمعيات

  

  النسبة٪   العدد  تصنيف الجمعيات حسب النوع

  الفئة األولى 

  493  أولياء التالميذ

  

  471  األحياء

  376  رياضية

  301  مسجدية

  233  فنية ثقافية

  ٪84.75  1874  المجموع

  الفئة الثانية

  60  مختلفة

  

  58  شبانية

  57  مهنية

  32  تضامنية

  31  معوقين

  25  بيئية

  16  علمية

  16  نسوية

  15  صحية

  14  سياحية

  10  متقاعدون

  03  مستهلكون

  ٪15.25  337  المجموع

  ٪100  2211  المجموع الكلي
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أصـناف   5من مجموع الجمعيات المحليـة المعتمـدة بهـا     ٪85تضم  :الفئة األولى -

جمعية ويتعلق األمر بأصناف الجمعيات التالية؛ جمعيات أولياء  200واحد به أكثر من الصنف ال

التالميذ، جمعيات األحياء، جمعيات رياضية، جمعيات مسجدية وجمعيات فنية ثقافيـة بمجمـوع   

السـلطة لمحدوديـة نشـاطها     على ضغطأنها جمعيات ال تشكل أي  يمكن القولجمعية  1874

، وتواريخ تأسيسـها  باإلضافة إلى بعد أهدافها عن العمل المطلبي المكانفي الزمان و هوانحصار

أي خـالل   1990في حيز الدراسة على األقل يؤكد ذلك حيث أن أغلبها تأسـس قبـل قـانون    

  .المراحل التي عرفت بهيمنة الدولة على الفعل الجمعوي

  

 12معتمدة أين نجـد  المتبقية من مجموع الجمعيات المحلية ال ٪15وتضم  الفئة الثانية -

جمعية ويتعلق األمر باألصناف التالية؛ الجمعيات المختلفـة،   60صنفا أكبرها من حيث العدد به 

الشبانية، المهنية، التضامنية، المعوقين، البيئية، العلمية، النسوية، الصحية، السياحية، المتقاعدون 

ديدة من الجمعيات ظهـرت  جمعية، وهنا نالحظ أصناف ج 337وجمعيات المستهلكين بمجموع 

ويبقى عددها محدود مقارنة بجمعيات الفئة األولى وسبب ذلك قد يكون  1990للوجود بعد قانون 

لمعاناتها من نوع من الضغوطات أو إلحجام المواطنين عليها لطابعها المطلبي أحيانـا والـذي   

  .ها وعدم استمرارهايمكن أن يحيد بها عن األهداف التي أنشأت من أجلها وبالتالي عدم نجاح

  

إذا ما يالحظ على هذا التقسيم إضافةً إلى التباين وعدم االنسجام العددي بين الفئتين هـو  

من الجمعيـات المعتمـدة علـى     ٪84.75(أن الفئة األولى والتي تضم أكبر عدد من الجمعيات 

تسـتعملها   على الدولة بل قد ضغطاتشمل األصناف التي ال تشكل ) مستوى تراب والية سكيكدة

في أغلب األحيان لملء الفراغ الناتج عن تخلي الدولة عن القطاعات التي تنشط في إطارها هذه 

الجمعيات كبناء المساجد الملقى على عاتق الجمعيات المسجدية، تسيير الفرق والنوادي الرياضية 

الجمعيـات   من طرف الجمعيات الرياضية وتنظيم الحفالت والرحالت الترفيهية التي تقوم بهـا 

لألسـباب   بينما الفئة الثانية والتي تضم العديد من األصناف لكنها تبقى قليلة العدد الفنية الثقافية،

تشكل حولها نوعـا مـن الديناميكيـة االجتماعيـة ألن      على الرغم من أنها التي ذكرناها سابقا

تكون شكل من أشكال  نشاطاتها واهتماماتها تدخل في صلب اهتمامات أفراد المجتمع كما أنها قد

وهو ما سنحاول اكتشافه من خـالل   التنظيم الذاتي للمجتمع وطريقة إلعادة إنتاج الجماعة لذاتها

 .دراسة الجمعيات النشطة بعين قشرة
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  :المبحث الثاني

  قراءة تحليلية في المسار التاريخي للحركة الجمعوية ببلدية عين قشرة

  

العمل على أخذ صورة تفصيلية وعن قرب  يسنحاول خالل هذا المبحث وبشكل رئيس

حول جمعيات عين قشرة انطالقا من إحصاء الجمعيات المسجلة في السجالت الرسمية للمصالح 

باإلضافة إلى المعاينة الميدانية لهذه  –م بوالية سكيكدة في حالتنا هته مكتب التنظي –الحكومية 

ومقارنتها مع الوضعية  عانوسب األوالتي سنعمل على تصنيفها حسب األصناف أو ح الجمعيات

كما هو  العامة لهذا التقسيم على مستوى الجمعيات المسجلة على مستوى والية سكيكدة ككل

، هذا قبل أن نحاول وضع مراحل تاريخية لتطور العمل الجمعوي في موضح في المبحث السابق

أو ستبرز كأصناف جديدة على أساس األصناف أو األنواع التي  أن يكون أردناهالمنطقة والذي 

غيرها من مرحلة إلى أخرى، لنخلص في األخير إلى إلقاء النظرة كأصناف سائدة مقارنة ب

  .الحالية لوضعية القطاع الجمعوي بمنطقة عين قشرة

  : توزيع جمعيات عين قشرة حسب األصناف -01

ب الجمعيـات  انطالقا من المعلومات المستخرجة من الوثائق الرسمية المقدمة لنا من مكت

جمعية مختلفـة   91واالنتخابات بمديرية التنظيم لوالية سكيكدة والمعاينة الميدانية يمكن أن نسجل 

 2007-1980سنة أي في الفترة الممتدة مـا بـين    27األصناف عرفتها دائرة عين قشرة خالل 

–جـدول  المسير والمنظم للجمعيات، وباستخدام نفـس ال  1991جمعية في إطار قانون  78منها 

جدول تصنيف وتقسيم الجمعيات المعتمدة على مستوى دوائر واليـة سـكيكدة   ) 05: (جدول رقم

حسب النوع والذي سنوزع عليه الجمعيات المعتمدة على مستوى دائرة عين قشرة نجد أن هـذا  

التوزيع ال يختلف كثيرا عن توزيع الجمعيات المعتمدة على مستوى جمعيات دوائر الوالية ككل، 

 : الجدول الموالي –أننا نحتفظ بنفس التقسيم إلى فئتين  حيث
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إنجاز  - جدول تصنيف وتقسيم الجمعيات المعتمدة على مستوى دائرة عين قشرة حسب النوع ) 06: (جدول رقم

  .2007شخصي اعتمادا على إحصائيات مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة لوالية سكيكدة لسنة

  النسبة٪  العدد  عيات حسب النوعتصنيف الجم

  الفئة األولى 

    21  أولياء التالميذ

    19  األحياء

    9  رياضية

    21  مسجدية

    7  فنية ثقافية

  ٪85.55  77  المجموع

  الفئة الثانية

    6  مختلفة

    2  شبانية

    0  مهنية

    0  تضامنية

    2  معوقين

    1  بيئية

    0  علمية

    1  نسوية

    1  صحية

    0  سياحية

    0  متقاعدون

    0  مستهلكون

  ٪14.45  13  المجموع

  ٪100  90  المجموع الكلي

من الجمعيات  ٪85.55جمعية بنسبة  77وكما هو واضح في الجدول فالفئة األولى تظم  

التي اعتمدت بالمنطقة وتتكون من الجمعيات التي قلنا عليها سابقا تشمل األصناف التي ال تشكل 

الدولة بل قد تستعملها في أغلب األحيان لملء الفراغ الناتج عن تخلي الدولـة عـن    خطرا على

جمعيـة   13القطاعات التي تنشط في إطارها هذه الجمعيات، بينما تشكل جمعيات الفئة الثانيـة  

من الجمعيات التي اعتمدت بالمنطقة، وعلى ضوء هذا التقسـيم سـنحاول تتبـع     ٪14.45بنسبة 

  للحركة الجمعوية بعين قشرة؛المسار التاريخي 

  :مراحل نمو الحركة الجمعوية بعين قشرة -02

بتتبعنا لتاريخ الحركة الجمعوية في المنطقة خالل هذه السنوات بالتفصيل يمكن تقسيم 

اعتمادا على األصناف السائدة واألصناف الجديدة التي اعتمدت  هذا التاريخ إلى سبع مراحل

  ؛مواليكما هو مبين في الجدول ال. وتصنيفها ضمن الفئتين السابقتين
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  -إنجاز شخصي– حسب األصناف المعتمدة في عين قشرة التطور التاريخي للحركة الجمعوية مراحل )07: (جدول رقم

  لمالحظاتا  العدد  الصنف  الفترة الزمنية  المراحل

ــة  المرحل

  األولى

1980-1990  

  )سنوات 10(

  مسجدية

  أولياء التالميذ

08  

05  

  إلى الفئة األولكلها تنتمي جمعية  13

ــة  المرحل

  الثانية

1990-1994  

  )سنوات 05(

  أحياء

  أولياء التالميذ

  رياضية

08  

03  

01  

  إلى الفئة األول كلها تنتميجمعية  12

ــة  المرحل

  الثالثة 

1995  

  )ة سنة واحد( 

  أولياء التالميذ

  أحياء

  شبانية 

  فنية ثقافية

  مختلفة

02  

03  

01  

01  

01  

  تنتمي إلى الفئة األول 06

  جمعية مختلفة تنتمي إال الفئة الثانية 02اعتماد +  

  

ــة  المرحل

  الرابعة

1996-1997  

  )سنتين ( 

  فنية ثقافية

  رياضية

  أولياء التالميذ

  أحياء

  مختلفة

  معوقين 

  نسوية

04  

03  

02  

02  

02  

01  

01  

  جمعية تنتمي إلى الفئة األول 11

جمعيات من صنف مختلفـة، معـوقين،    04+ 

  ونسوية تنتمي إلى الفئة الثانية

  

  

  

ــة  المرحل

  الخامسة

1998-2000  

  )سنوات  03( 

  أولياء التالميذ

  رياضية

  أحياء

  مختلفة

  مسجدية

  فنية ثقافية

02  

02  

01  

01  

01  

01  

  جمعيات تنتمي إلى الفئة األول 07

  جمعية مختلفة تنتمي إلى الفئة الثانية 01+ 

ــة  المرحل

  السادسة 

2001-2005  

  )سنوات  05( 

  مسجدية

  أحياء

  أولياء التالميذ

  رياضية

  مختلفة

  صحية

  ثقافية

  شبانية

08  

05  

04  

03  

03  

01  

01  

01  

  جمعية تنتمي إلى الفئة األول 21

  جمعيات تنتمي إلى الفئة الثانية  05+ 

  

ــة  المرحل

  السابعة

2006-2007  

  )سنتين ( 

  مسجدية 

  أولياء تالميذ

  أحياء

04  

04  

01  

  إلى الفئة األول كلها جمعيات تنتمي 09

  جمعية 91  المجموع
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فلقد قسمنا تاريخ الحركة الجمعوية فـي عـين    سابقإذا وكما هو موضح في الجدول ال

ز سنة األخير إلى سبع مراحل، لكل مرحلة ما يميزهـا مـن حيـث بـرو     27قشرة على مدار 

أصناف جديدة من الجمعيات، وفيما يلي عرض لكل مرحلة على حدا مع محاولة إبراز مميـزات  

  : وخصائص الحركة الجمعوية في كل مرحلة

  

  :1990األصناف السائدة قبل قانون  -02-01

المنظم والمسير للقطاع الجمعوي نحصـي   1990خالل العشر سنوات التي سبقت قانون 

جمعية محلية معتمدة موزعة ما بين جمعيات أوليـاء التالميـذ    13 على مستوى دائرة عين قشرة

جمعيات أولياء التالميذ، كما نالحـظ أن   05جمعيات مسجدية،  08: والجمعيات المسجدية كالتالي

األسبقية كانت للجمعيات المسجدية حيث أن اعتماد أول جمعية مسجدية في هذه الفترة كان سـنة  

وبالرغم مـن أن المنطقـة عرفـت    ، 1985ألولياء التالميذ سنة بينما تظهر أول جمعية  1980

جمعيات أخرى ومنظمات جماهيرية في ظل حكم الحزب الواحد كـمنظمة شبيبة جبهة التحريـر  

الوطني التي كانت تنشط منذ سنوات السبعينيات إال أنها غائبة في اإلحصائيات الرسمية لـإلدارة  

  .1980التي تصرح بالجمعيات منذ 

  

  :والبداية المحتشمة للحركة الجمعوية 1990قانون  -02-02

: فكان بتاريخ 1990لسنة  90/31أما اعتماد أول جمعية في إطار القانون  

آخر تجديد للنادي  –"بودوخة -النادي الرياضي للهواة "بقرية بودوخة تحت اسم  03/09/1991

ر اعتماد جمعيات أولياء إلى جانب استمرا -وهو اليوم غير مجدد 28/08/2002كان بتاريخ 

  .التالميذ حيث تم اعتماد جمعية واحدة من هذا النوع

  
عرفت انقطاعا في اعتماد الجمعيات بالمنطقة حيث لـم يسـجل اعتمـاد أي     1992سنة 

جمعيات أحيـاء   05إلى جانب جمعيتين ألولياء التالميذ  1993جمعية لتظهر بعد ذلك وفي سنة 

حيث لم تعرف المنطقة سـوى   1994وضع دون خصوصية سنة ، ليستمر ال)غير مجددة حاليا(

  .جمعيات أحياء غير مجددة حاليا هي األخرى 03تسجيل 
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  :بداية االهتمام الفعلي بالعمل الجمعوي -02-03

جمعيات؛ جمعيتـين ألوليـاء التالميـذ     05عرفت المنطقة إلى جانب اعتماد  1995سنة 

حيث الصنف منها جمعيتين تنتميان للفئـة الثانيـة    جمعيات جديدة من 03وثالث جمعيات أحياء؛ 

وهو ما يعبر عن بداية االهتمام الفعلي بالعمل الجمعوي ويعتبر تمهيد لالنفجار الـذي سـتعرفه   

  المنطقة في اعتماد الجمعيات بعد هذه السنة التي عرفت اعتماد؛ 

لهـا، والمصـنفة   جمعية شباب المستقبل والتي اتخذت من المركز الثقافي للبلدية مقر  -

  .ضمن جمعيات الشباب والطفولة

جمعية جيل المستقبل والمصنفة ضمن الجمعيات الفنية الثقافية ومقرها هـي األخـرى    -

  . المركز الثقافي للبلدية

  .الجمعية التعاونية العقارية لبناء السكنات مصنفة ضمن الجمعيات المختلفة -

  .والجمعيات الثالثة غير مجددة حاليا

  

  :سنة االنفتاح على العمل الجمعوي -02-04

وأول ما يمكن مالحظته هو أن هذه السنة هي األكثر من حيث  1996بعدها جاءت سنة 

جمعية، كما يمكن تسجيل المالحظـات   11عدد الجمعيات المعتمدة بالمنطقة خالل سنة واحدة بـ 

  : التالية

للفئة األولى مقابـل أصـناف    تراجع تسجيل جمعيات األحياء وأولياء التالميذ التي تنتمي

أخرى من الجمعيات، حيث تم تسجيل اعتماد جمعيتين ألولياء التالميذ، وجمعيتين لألحياء مقابـل  

  جمعيات فنية ثقافية؛ 03

جمعية اليراع للثقافة واإلبداع ومقرها دار الشباب بعين قشرة، وهي جمعيـة مجـددة    -

  .25/10/2004حاليا عقب آخر تجديد لمكتبها بتاريخ 

جمعية حواء تنشط بدار الشباب وهي مجددة حاليا وآخر تجديد لمكتبها كان في نفـس   -

كمـا   امرأةاليوم الذي جددت فيه الجمعية السابقة، كما نشير هنا إلى أنها أول جمعية على رئسها 

أن تسميتها توحي إلى أنها جمعية نسوية إال أن تصنيفها الرسمي جاء كجمعية ثقافية وهـو مـا   

  . ح إشكالية التصنيف الرسمي لجمعيات من طرف الجهات الوصية على القطاعيطر

  .مقرها المركز الثقافي وهي حاليا غير مجددة ،ار الثقافيةڤجمعية واد ز -
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وهي الجمعيـة  " جمعية المرأة والفتاة"كما نجد جمعية أخرى مصنفة كجمعية نسوية وهي 

نسـوية وكـان آخـر تجديـد لمكتبهـا بتـاريخ       الوحيدة المصنفة في الوثائق الرسمية كجمعية 

04/01/2003.  

  
حاليا غير مجـددة،  " النادي الرياضي للهواة"إلى جانب اعتماد الجمعية الرياضية المسماة 

ومقرها إكمالية رزيـوق  " جمعية األمل للسكن"وجمعيتين مصنفتين في إطار الجمعيات المختلفة؛ 

  .دتين حالياالجمعيتين غير مجدو، "جمعية الوفاء"ومحمد 

  
عرفت بروز صنف جديد من الجمعيات لم يعرف من قبل في عين قشـرة   م1997سنة 

آخر تجديد  –"جمعية ترقية المعوق"وهو صنف جمعيات المعوقين وغير المؤهلين وذلك باعتماد 

  .م25/03/2006لمكتبها كان بتاريخ 

  
النـادي  "و" لرياضـات الرابطة البلدية لمختلف ا"إلى جانب اعتماد جمعيتين رياضيتين؛ 

والجمعيتين غير مجددتين حاليا إضافة إلـى الجمعيـة   " نادي صقور عين قشرة-الرياضي للهواة

  .والتي اعتمدت في نفس السنة وغير مجددة حاليا" جمعية نجوم بودوخة"الفنية الثقافية 

  
يتـين ال  خالل هذه المرحلة إذا تم اعتماد أربع جمعيات تنتمي إلى الفئة الثانية منهـا جمع 

واحـدة ميـدانيا واألخـرى فـي حـديث       في الخارطة الجمعوية لعين قشرة يزال لهما حضور

المبحوثين على أساس أنهما جمعيتان نشطتان ويتعلق األمر بجمعية ترقية المعوق وجمعية المرأة 

  . والفتاة على التوالي

  

  :تشبع الساحة وبداية االنكماش -02-05

التي عرفت تقلـص عـدد الجمعيـات     2000 – 1999 – 1998بعدها جاءت سنوات؛ 

انحصر بين جمعيتين وثالث جمعيات في السنة كما لم تعتمد أصناف جديدة، حيـث   الذي المسجلة

تم اعتماد أربع جمعيات موزعة بين جمعية أحياء، أولياء التالميذ ومسـجدية، وأربعـة أخـرى    

  .ات المختلفةموزعة بين فنية ثقافية، رياضية، وأخرى مصنفة ضمن الجمعي
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  : بداية االختالل والتراجع -02-06
  

) 05(عرفت رجوع ملفت لالنتباه للجمعيات المسجدية أين نجد اعتماد خمسـة  2001سنة 

وهـي جمعيـة   " جمعية األمل لألمراض المزمنة"منها، إلى جانب أخرى لألحياء وواحدة صحية 

الوقت الراهن، وسكان المنطقـة ال   فريدة من نوعها من حيث الصنف لكنها لم تعرف تجديدا في

يكادون يسمعون عنها شيء، كما نسجل تجديد النادي الرياضي للهواة أمل عـين قشـرة الـذي    

  .1999تأسس سنة 

  
هي األخرى عرفت شيء من الفتور في اعتماد الجمعيـات حيـث نسـجل     2002سنة 

جمعيـة  "وتحمل اسـم  تلفة اعتماد جمعيتين فقط؛ جمعية أحياء وأخرى من صنف الجمعيات المخ

  .  1991إضافةَ إلى تجديد النادي الرياضي للهواة الذي تأسس سنة . "المواطنة

    
ما يالحظ في هذه السنوات أنها متقاربة من  2005- 2004- 2003بعدها جاءت سنوات 

، كمـا يالحـظ أنهـا    )خمس جمعيات، ستة وسبعة على التـوالي (حيث عدد الجمعيات المعتمدة 

ث األصناف؛ أربع جمعيات ألولياء التالميذ، ثالثة جمعيات أحياء، ثالثة مسجدية، متنوعة من حي

جمعيتين من صنف الجمعيات المختلفة، جمعيتين رياضيتين وجمعية واحدة لكـل صـنف مـن    

األصناف التالية؛ جمعية للمعوقين والغير المؤهلين، جمعية بيئية، جمعية فنيـة ثقافيـة وأخـرى    

 06جمعية خالل هذه السنوات الثالث باإلضافة إلى تجديد مكاتـب   18موع للشبيبة والطفولة بمج

، جمعيـة نشـاطات   1996جمعية المرأة والفتاة التي تأسست سـنة  : جمعيات ويتعلق األمر بـ

، باإلضافة 1996، جمعية حواء وجمعية اليراع المؤسستين سنة 1998الشباب التي تأسست سنة 

  . على التوالي 2003 -1999نة نوادي رياضية المؤسسين س 02إلى 

  

  :1990العودة إلى ما قبل قانون  -02-07
  

التي عرفت هي األخرى شيء من الفتور بتسجيل اعتماد جمعيتين فقط  2006تليها سنة 

من صنف مسجدية وأولياء التالميذ، وهما الصنفان اللذان سيظهران في السـنة المواليـة سـنة    

  .ألولياء التالميذ وواحدة جمعية أحياء 03مسجدية،  03جمعيات؛  07حيث تم اعتماد  2007
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هو انحصار عملية اعتماد الجمعيـات  ) 2006/2007(ما يالحظ خالل العامين األخيرين 

باستثناء جمعية واحـدة مصـنفة ضـمن جمعيـات      –" مسجدية و أولياء التالميذ"على الصنفين 

-1980(حيث تم اعتماد ما بـين   1990وهما الصنفان المعروفان بالمنطقة قبل قانون  -األحياء

  .جمعية مقسمة بين الجمعيات المسجدية وجمعيات أولياء التالميذ 13) 1990

  
هو تجديد مكاتب الجمعيتين  -2007-2006-ويبقى االستثناء الوحيد خالل هذه المرحلة 

عوقين وغير المؤهلين؛ حيث جدد مكتب جمعيـة ترقيـة المعـوق    مالمصنفتين ضمن جمعيات ال

  .06/08/2006ومكتب جمعية الوحدة والتضامن للمعوقين بتاريخ  25/03/2006اريخ بت

  

  :المشهد الحالي للحركة الجمعوية بالمنطقة -03

جمعيـات   10جمعية محلية منهـا؛   38المشهد الجمعوي حاليا بعين قشرة يشمل ما يلي؛ 

فنية ثقافية  04رياضية، جمعيات  05جمعيات األحياء،  03جمعية مسجدية و  11أولياء التالميذ، 

وأغلبها جمعيات غير فاعلة في المجال االجتمـاعي  جمعية تنتمي إلى الفئة األولى  33بمجموع 

فنشاطاتها محدودة في الزمان والمكان فالجمعيات المسجدية مثال ينحصر نشـاطها فـي إطـار    

كل واحـدة علـى   المسجد فقط، جمعيات أولياء التالميذ على مستوى المدارس، جمعيات األحياء 

مستوى الحي الذي يسكنه أعضاؤها والجمعيات الرياضية والثقافية الفنية والمحدودة مـن حيـث   

النشاط والفئات االجتماعية المستهدفة، وهي جمعيات إن لم تكن مجمدة بسبب عدم وجود الـدعم  

مـا   ، وهـو الجمعوي المالي، عدم وجود المقر أو بسبب انسحاب أعضائها وإحجامهم عن العمل

جمعيات موزعة كالتالي؛  )06(دفعنا للبحث عن الجمعيات النشطة في الفئة الثانية التي تظم ستة 

بيئية وواحـدة   )01(نسوية، جمعية  )01(للمعوقين وغير المؤهلين، جمعية واحدة  )02(جمعيتين 

علـق  صنف الجمعيات المختلفة ومكتب لجمعية وطنية هي الوحيدة من نوع الجمعيات الوطنية ويت

جمعيـة التـي    91جمعية من أصل  53األمر بمكتب جمعية اإلرشاد واإلصالح، وهذا يعني أن 

عرفتها المنطقة لم يعد لها وجود على أرض الواقع لكنها ال تـزال مسـجلة ضـمن الجمعيـات     

  .∗النشطة

  

                                                
  .وھذا یفسر تلك األرقام الكبیرة التي تعطى عن الجمعیات المعتمدة مقابل الشح المالحظ میدانیا - ∗
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ونقصد بالنشطة هنا االستمرار  والتي تنتمي للفئة الثانيةوفي بحثنا عن الجمعيات النشطة 

المواظبة على النشاطات التي تخدم األهداف التي تأسست الجمعية من أجلها هذا من جهة، ومن و

جهة أخرى الجمعيات التي يشهد لها أفراد المجتمع بالنشاط والتي تظهر من خالل الحديث عنهـا  

كتب أو اإلقبال على نشاطاتها وتدعيمها، والتي لم نجد منها في عين قشرة إال جمعيتين اثنتين؛ الم

  .البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح وجمعية ترقية المعوق
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 :الفصل الخامس -

  تينـالنشط تينـعيلجما واقـع 

 " ترقية المعوق، واإلرشاد واإلصالح" 

  

 الجمعيتين بين التشابه واالختالف :المبحث األول

  
 .جمعيتان نشطتان في مقبرة العمل الجمعوي -01

  .مبدأ النبذ والتهميش واإلقصاء -01-01     

  .طةالمصلحة الشخصية ومبادئ السلبين  -01-02     

  .بين جمعية محلية وأخرى وطنية -02

  .االتفاق المبدئي على خدمة المحلي -02-01    

  .ةالخروج عن المحلي بين اإلستراتيجية واإليديولوجي -02-02    

  .الخروج عن المحلي ونقل قيم الحداثة -02-03    

 .الجمعيتين بين التخصص والشمولية -03

  

 ق لعين قشرةجمعية ترقية المعو :المبحث الثاني

  
  .التعريف بالجمعية -01

  .واالنطباع األولي ظروف التعرف على الجمعية -02

  . الجمعية منذ التأسيس إلى اليوم -03

  ما الدافع من تأسيس الجمعية ؟ -03-01    

  .كرونولوجيا تأسيس الجمعية -03-02    

  .الجمعية بين األهداف والنشاطات -04

  .الجانب االجتماعي -04-01    

  .تنظيم خرجات ميدانية وزيارة المعاقين المقعدين في بيوتهم -04-01-01         

  .التكفل بالمعاقين المتمدرسين -04-01-02         

  .للمعاقين المطالبة بالحقوق االجتماعية -04-01-03         
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  .المساعدة على التوجه نحو االستقاللية -04-01-04         

  .الترفيهي -التحسيسي، الثقافيالجانب  -04-02    

  .سيكية واستراتيجيات ترقية المعوقالمشاكل الكال -05

  .أزمة المقر -05-01    

 .الدعم المادي -05-02    

  

 المكتب البلدي لعين قشرة -جمعية اإلرشاد واإلصالح :المبحث الثالث

  
  .التعريف بالجمعية -01

  .ليواالنطباع األو ظروف التعرف على الجمعية -02

  .الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم -03

  .دوافع االنخراط في الجمعية -03-01    

  .كرونولوجيا تجديد الجمعية -03-02    

  .الجمعية بين األهداف والنشاطات -04

  .المقر الكبير حلم الجميع -05

  .مشاكل المالية؛ اإلشكالية الكبرىال - 06
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  الفصل الخامس

  تينالنشط عيتينلجمية لالدراسة التحليل

  

على الجمعيتين محل الدراسة بشيء من  قربالتعرف عن  الفصلسنحاول خالل هذا 

  :الوصف والتحليل لمعرفة

  

لجمعيتين نشطتين في ظل الواقع القاتل للعمل  الميدانيحقيقة الوجود  في المبحث األول؛

فيه كيف أن أغلب جمعيات  الذي رأيناو السابق فصلالجمعوي والذي عملنا على توضيحه في ال

المنطقة وجودها ال يعدوا أن يكون في حقيقة األمر على أوراق اإلحصائيات الرسمية ال غير 

عملية التحقق  دفع إلىوي حدثا بذاتهوهو ما يجعل من وجود جمعيتين نشطتين في المنطقة 

السمات وعوامل للكشف عن  الميداني والبحث فيما يميزهما عن غيرهما من الجمعيات ذو أهمية

، ثم معرفة استمرار العمل الجمعوي في ظل ذلك المحيط العام الموسوم بأنه قاتل للعمل الجمعوي

لمعرفة كيف  وطني في التجربة الجمعوية بعين قشرة/ الفروق الفاصلة بين المحددات محلي

عالج بعدها ، لنتعمل كل من الجمعيتين على خدمة المحلي والدوافع واألهداف الكامنة وراء ذلك

وكيف يبدو  وعلى مستوى نفس الجمعيتين موضوع التخصص والشمولية في العمل الجمعوي

  هذا قبل أن نتطرق إلى؛. على مستوى الجمعيتين وتأثيره في حياة الجمعيتين

  

التطرق للجمعيتين بالتحليل ومحاولة التعرف عليهما  في المبحثين الثاني والثالث سنحاول

ما، عرض ظروف التعرف عليهما، الدوافع من التأسيس أو التجديد مع التعريف به من خالل

والصعاب التي  وعرض المشاكلاألهداف والنشاطات  تحليل التوافق بين كرونولوجيا ذلك، ثم

  .تواجه الجمعيتين واالستراتيجيات المعتمدة للتعامل مع تلك المشاكل والصعوبات

  

لعمل الجمعوي بالمنطقة من خالل دراسة بصفة عامة سنحاول خالل هذا الفصل تحليل ا

الجمعيتين محل الدراسة وتحليل الظروف العامة والخاصة المحيطة بهما والطريقة التي تتواجدان 

  .بهما على أرض الواقع
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  :المبحث األول

  التشابه واالختالف  الجمعيتين بين

  

  !: جمعيات نشطة في مقبرة العمل الجمعوي - 01

في  Dan FERRAND-BECHMANهي العبارة التي أطلقها " يمقبرة العمل الجمعو"

معرض حديثه عن الجمعيات الفرنسية التي لم يعد لها وجود وال تزال مسـجلة فـي اإلحصـاء    

، وهي نفس العبارة التي تعبر إلى حد ما عن وضعية القطـاع  1بفرنسا الرسمي للجمعيات النشطة

قع العمل الجمعوي وتلك األعداد الكبيـرة مـن   الجمعوي بعين قشرة انطالقا من المقارنة بين وا

جمعية كثيـرا مـا يتسـاءل سـكان      91الجمعيات التي اعتمدت بالمنطقة، فمقابل التصريح بـ

، الجواب على هذا السؤال وجدناه عند سـكان المنطقـة   "هل فعال توجد هنا جمعيات؟"المنطقة؛ 

انت اإلجابات مختلفة تتـراوح  كذلك فمن جهة أخرى كنا نحن من يطرح نفس السؤال السابق وك

بين؛ ال توجد جمعيات بعين قشرة وهو الجواب المهيمن بشكل ما، ثم الجواب بـ؛ كانت هنـاك  

، واإلجابة األخيرة التي تبـين  -الجمعيتين النسويتين بشكل خاص -جمعيات نشطة في وقت ما 

وهـي  " قيـة المعـوق  جمعية تر"و " جمعية اإلرشاد واإلصالح"أن هناك حاليا جمعيتين نشطتين 

ديمومـة النشـاط   : اإلجابة التي نتفق معها انطالقا من تبني المعايير التالية لنشـاط الجمعيتـين  

، وهي معايير قد ال يتبناهـا أفـراد   واستمراره والعمل الفعلي على تحقيق األهداف المعلنة مسبقا

لجمعـوي تسـير وفـق    ل اع، حيث أن المعايير عند سكان عين قشرة في تقييم الفالمجتمع دائما

   ؛مبادئ أخرى، من بينها

  

  :مبدأ النبذ والتهميش واإلقصاء -01-01

بنوع اإلجابات التي  هنا قد تكون ذات داللة، ويتعلق األمر التي من المالحظاتمالحظة 

، فالتصريح بوجود جمعيات من عدمـه  صادفتنا عند سكان المنطقة بخصوص الجمعيات النشطة

كـان  الذي مبدأ النبذ والتهميش واإلقصاء ل قد يخضع في بعض األحيانونشاطها مقابل ركودها 

                                                
1 - FERRAND-BECHMAN Dan, Le Métier de Bénévole, Ed. ECONOMICA, Paris, 

2000, p,31.  
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طبيعة العالقة التـي  إلى ع رج، وهو أمر ي∗حديث بعض المخبرين من سكان المنطقةواضحا في 

تربط المخبرين المعنيين هنا باألشخاص الفاعلين في هذه الجمعية أو تلك حيث أن مخبرينا فـي  

بالفاعلين في تلك  جيدةجيهنا لجمعية دون أخرى لوجود عالقات بعض األحيان كنا نلمس منهم تو

التي  القرابيةالعالقات  على حساب، عالقات شخصية كالزمالة أو الصداقة بشكل خاص الجمعية

تبدو متضائلة في الوسط الجمعوي وهو ما يمكن أن يكون تعبير علـى التحـول الـذي يعيشـه     

تضح أكثر عند دراسة نوع العالقات السـائدة فـي   ، وهو أمر سيالمجتمع على مستوى العالقات

  .الوسط الجمعوي

  
رأي  عن اتعبير أيضا يكونيمكن أن  هذا واإلقصاءمبدأ النبذ والتهميش من جهة أخرى 

وهو ما يمثل تدخل الدولة في المجال االجتماعي وأبعـد   اإلدارة وانحيازها لجمعية مقابل أخرى

، ويتعلق األمر هنا بالتهميش فكري والتصورات الشخصيةمن ذلك سيطرة مبادئها على المجال ال

تعـاني  الذي لمسناه في كالم بعض الموظفين الحكوميين لجمعية دون أخرى ال لسبب إال ألنهـا  

جمعيـة  ل المكتب البلدي من تهميش اإلدارة، ولنا هنا أن نسجل تدخل أحد المخبرين الذي أقصى

القشرة ولم يتكلم عنها حتى عملنا على توجيهـه   اإلرشاد واإلصالح من بين جملة جمعيات عين

  :، فكان له التبرير التاليإلى ذلك

  

، (...)أنا ال أتحدث عنهم ألنهم منفصلون أو الدولة قامت بفصلهم "

    "حتى أنها ال تستدعى في اجتماعات البلدية، فلماذا أتحدث عنها ؟

   
  )قطاع الشباب والرياضة بعين قشرة  يموظف ف (                                           

  

   :مبادئ السلطةالمصلحة الشخصية وبين  -01-02

  
إلى المشاكل العديدة التي تقـف كعقبـة أمـا    نكتشف باإلضافة المالحظة األخيرة تجعلنا 

نشاط الجمعيات مشاكل تتعلق بطبيعة العالقات التي تعقد حول الجمعيات واألفكار التـي تنسـج   

ها والفاعلين بها والتي كما جاء في المالحظة السابقة قد تكون صـورة طبـق   حول طبيعة نشاط

                                                
ي جمعیات أخرى وھو ما سنتعرض لھ ھذا المبدأ لمسناه عند بعض الفاعلین في الحركة الجمعویة تجاه الفاعلین ف - ∗

 .في تحلیل العالقات بین الفاعلین الجمعویین
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جمعية اإلرشاد واإلصـالح فـي   –رأي اإلدارة، فبعض الجمعيات األصل أو جزء ال يتجزأ من 

ال وجود لها عند المتحدث ألنها غير نشطة في فلك اإلدارة الممثلـة هنـا فـي     -المثال السابق

هة أخرى وجود جمعية ترقية المعوق كجمعية فاعلة ومهمة عند بعض بينما نالحظ من جالبلدية، 

أو ألنها فاعلة فـي فلـك    األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة ال ألنهم على صلة بنشاطها

، لكن ألن الفاعلين فيها على إطالع مباشر بالمنحة التي تتلقاها هذه الفئة بشكل مباشر من اإلدارة

 مفهـوم  تبلوريمكن تفسيره بعدم  وهو ما .ج إذا تأخرت البلدية في منحهادية وبإمكانهم االحتجاالبل

قف عائقا والمصلحة الخاصة وهو ما ي استقاللية العمل الجمعوي، أو بهيمنة بعض مبادئ السلطة

كما ، والصالح العام أمام تبلور مفاهيم هامة لنجاح العمل الجمعوي على غرار مفهوم االستقاللية

  .بين ما هو سياسي وما هو اجتماعيلة التداخل تطرح من جديد مسأ

  
من جهة أخرى يمكن إعطاء صفة إيجابية لتأثير العوامل الثالثة المذكورة سابقا؛ تـأثير  

إيجابيـة عـن    بناء تمـثالت في جماعة الزمالء واألصدقاء، المصلحة الشخصية وتأثير اإلدارة 

المشـاركة  أو على األقـل  مل الجمعوي دافعا لالنخراط في الع العمل الجمعوي وهو ما قد يكون

وهو ما سنعمل على توضيحه الحقا عند وحدات ، أو حضور نشاطاتهم مساعدة المنخرطين فيهب

  :ليمواإلى ما سبق بالمخطط ال اإلشارةكما يمكننا هنا  .البحث

مخطط يوضح العوامل التي تأثر في تصنيف الجمعيات النشطة : -01-مخطط رقم

  ).إنجاز شخصي ( عملية التوجه نحو الجمعوي ب وعالقتهعند سكان عين قشرة 

  

  

 

  
  

ــول   ــثالت ح تم

  الجمعيات النشطة

  المصلحة الشخصية
  رأي اإلدارة

  طبيعة العالقة بالفاعلين

 

ثالت تمــ

  إيجابية

دافع للمشاركة 

  الجمعوية

 

  
  
  
 

ثالت ـتم

  سلبية

مبعد عن المشاركة 

  الجمعوية
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هذا المخطط يوضح بطريقة مختصرة العوامـل الكامنـة وراء المشـاركة الجمعويـة     

الغير نشطة عند سكان المنطقة، وهي العوامل التي تسـاهم بشـكل   / وتصنيف الجمعيات النشطة

تأثير؛ المصلحة الشخصـية، رأي اإلدارة   من ثالت حول تلك الجمعيات انطالقامباشر في بناء تم

كمـا   بعين قشرة أو فشله ما لذلك من تأثير على نجاح العمل الجمعويو عة العالقة بالفاعلينوطبي

  .سبق وأن وضحنا

  

  : بين جمعية محلية وأخرى وطنية - 02

  
 ية وأخرى محلية في عين قشرة؟كيف يمكن أن يكون النشاط المتجدد لمكتب جمعية وطن

وكيف يمكن تفسير نشاط الجمعيتين بين المحلي ممثال هنا في منطقة عين قشرة، وإطار أوسـع  

انطالقـا   وكيف يتصور الفاعلين بالجمعيتين ذلـك ؟  منه قد يكون الوالئي، الوطني، أو الدولي ؟

الصغيرة نفسها الجديـد مـن    من فكرة أنه عادة ما تستمد الجمعيات المحلية في القرى أو المدن

، يـات الوطنيـة  أو بالمحلي بصفة عامة بينما تركـز الجمع  1اهتمامها بانشغاالت التنمية المحلية

فكيـف  أو الدولي؛  ، اإلقليميتتعدى المحلي إلى الوطني على اهتمامات أوسعاإلقليمية أو الدولية 

   ؟ محل الدراسة في الجمعيتينيتم ذلك 

  

  :المبدئي على خدمة المحلياالتفاق  -02-01    

  
" ترقية المعوق لعـين قشـرة   " الجمعية المحلية ترقية المعوق يتضح من خالل تسميتها 

عـين قشـرة مركـز     تركيزها على خدمة دوي الحاجات الخاصة من سكان المنطقة المحليـة 

وهـي نفـس    .والمناطق الثانوية والمبعثرة من القرى والمداشر المحيطة بها والتابعة لها إداريا

إستراتيجية واضحة صرح بها مؤسسي جمعيـة اإلرشـاد واإلصـالح    الفكرة التي تدخل ضمن 

 2الوطنية مند البداية بهدف التغلغل في األوساط االجتماعية واالحتكاك بشـرائحها عـن قـرب   

  .وب لتسير المجتمع ومراقبتهكأسل

  

                                                
1 - Ibid, p 30. 

 .351 -350ص ص ، مرجع سابق، ، الجزائر في اإلسالمیة التوجھات ذات الجمعیاتعروس الزبیر،  - 2
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المتمثـل فـي   مل المحلي ويجمعون على أن الع ترقية المعوق جمعيةأعضاء مكتب ف

  قين بالمناطق النائية المحرومة من أهم األعمال التي يقومون بها في الجمعية؛ اخدمة المع

  
نقوم بخرجات إلى المشاتي، ونسأل الناس؛ هل يوجد هنا بالدشـرة  " ... 

  "معوق؟ ونبحث عنه لتقديم يد المساعدة له 

  )سنة، حرفي  58، ∗عضو ج ت م(                                                          

  وفي نفس السياق يضيف عضو آخر من الجمعية؛

  

من بين النشاطات التي نقوم بها ال يوجد مثل نشاط زيارة المعاقين فـي  " 

منازلهم، من أروع ما يكون، ترى المعوق في تلك الحالة في منطقة نائية 

نه للذهاب السيارة ال تصل حتى يصبح في كرسي متحرك واألطفال يدفعو

للمدرسة يدرس ثم يعود، هذا يعجبني فعال وهو نشاط مستمر  في كل يوم  

مارس نقوم بزيارة المعوقين في المناطق النائية كما هو مسجل عندك  14

  "في القرص المضغوط 

  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                           

  
الشعور باالنتمـاء  حظ من خالل هذه اإلجابات فالعامل النفسي المتمثل في وكما هو مال

مـن   ممـا يعـانون منـه   ومعاناتهم  -على حد تعبيرهم– "ورينڤالمحـ"لفئة المعاقين المهمشين 

لهم ويجعلهم يبحثون عـن الحـاالت   األسباب القوية التي تجعل الفاعلين بالجمعية يهتمون بمشاك

ا، والوقوف إلى جانب كل من يعاني إعاقة للدفاع عن حقوقه حيث تبـدو  األكثر معاناة لمساعدته

أو كمؤسسة للرعاية الخاصة من حيـث  الجمعية من هذه الزاوية كنقابة لذوي الحاجات الخاصة 

من جهـة أخـرى المكتـب البلـدي     . أنها تقدم خدمات لفئة معينة في اإلطار المحلي لعين قشرة

لسـكان  واالنشغاالت اليومية ليركز اهتمامه على مشاكل شرة بعين قلجمعية اإلرشاد واإلصالح 

المحليين بشكل رئيسي من خالل الخدمات أو النشاطات الموجهة بشكل مباشر لصـالح سـكان   

إبراز ما يمكـنهم أن   هذه الجمعيةضاء المكتب البلدي ليحاول أع ، فعند محادثتهمبلدية عين قشرة

                                                
نا ھذا ھي كالتالي؛ ج إ إ جمعیة ترقیة المعوق، كما نجد اختصارات أخرى  في ثنایا بحث إلسماختصار : ج ت م  - ∗

 .جمعیة المرأة والفتاةلجمعیة حواء، ج م ف ل اد واإلصالح، ج حجمعیة اإلرشاختصار ل
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للنجاح، والتي عبروا عنها في العديد مـن المناسـبات    يقدموا للمنطقة وسكانها كمحك أو معيار

  ؛، حيث يمكن أن نلمس إجابات من شكلبالكثير من الفخر واالعتزاز

   

  " توفر لنا الفرصة في خدمة المجتمعجمعية اإلرشاد واإلصالح هي التي " 

  )سنة، تاجر 28عضو م ج إإ، (                                                 

  

ع، كـل  وتخيل أننا في أزمة الثلج كنا نحمل المئونة الدقيق، الزيت، الشم "

على أكتافنا لنوصلها إلى السـكان فـي المنـاطق     هحملن شيء، كل شيء

  "المعزولة

   )سنة، نجار 43عضو م ج إإ، (                                                   

  

ن عائالت ال تملك قـوت  نحن نحاول أن نحصل على معلومات ع" ...  

ثم نحاول كيف نـنقص مـن معانـاتهم مـن خـالل جمـع       (...) يومها 

  ...  "المساعدات لهم

  )سنة، أستاذ 29عضو م ج إإ، (                                                             

  

جمعية  مؤسسيالسابقة لستراتيجية اإليدخل في إطار وإن كان هذا التركيز على المحلي 

على مستوى مكتـب بلديـة    فحاالت البحث التي تنتمي لهذه الجمعيةاإلرشاد واإلصالح الوطنية 

تعطي لذلك تفسير آخر يرتكز بشكل أساسي على خلفية دينيـة حيـث أن األحاديـث     عين قشرة

" و" فمن لم يهتم بشؤون المسـلمين لـيس مـنهم    " ؛ يفة كثيرا ما كانت كتفسير لذلكالنبوية الشر

، كما أننا سجلنا إجابات "ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع " و" مسلم كالغيث أينما وقع نفع ال

ير متأصل في المجتمع الجزائـري  أخرى وإن كانت بشكل أقل من األولى تشير إلى أن فعل الخ

  ؛وهو صفة من الصفات التي يعمل الوالدين على تنشئة األوالد عليها

  
العائالت الجزائرية وإن كان يتم بطريقة غير  العمل الخيري متأصل في" 

رسمية عن طريق أنشطة خاصة، ممكـن تقـديم مسـاعدات لألقـارب     

  "وللمعارف 

)سنة، أستاذ 29عضو م ج إإ، (  
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  :كما يضيف نفس المبحوث

  
نعم متأصل في العائلة ألن العائالت الجزائرية، األم واألب يغرسون " ... 

أذكـر أن  (...) م مساعدات للجيـران  حب الخير فيك منذ الصغر، كتقدي

حليب البقرة كان ال يباع، كنا نمسك ما نحتاج والبـاقي نوزعـه علـى    

  "العائالت المجاورة 

) سنة، أستاذ 29عضو م ج إإ، (       

  

إجابة مثل هذه ستكون أكثر داللة فيما بعد عند فحص دوافع وأسباب االنخراط في العمل 

نها تعبر عن تلك العالقة المتبادلة بين قيم التعاون التي تنشرها الجمعوي، وهي هنا ذات داللة أل

، كما تلفت انتباهنا لعامل التنشئة االجتماعية الذي قد يكون من العوامـل  الجماعة وخدمة المحلي

  :المخطط التالينوضح أكثر من خالل ، الكامنة وراء التوجه نحو العمل الجمعوي

  

  بين قيم التعاون وسط الجماعة وعملية مخطط يوضح العالقة : -02-مخطط رقم

  ).إنجاز شخصي ( عند وحدات البحث  ةالجمعويالمشاركة التوجه نحو            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قیم التعاون 
التي تنشرھا 

الجماعة 
 المحلیة

  
خدمة 

الجماعة على 
المستوى 
 المحلي

  التوجھ نحو 
العمل 

 الجمعوي
 

 عوامل التنشئة االجتماعیة 

  دوافع دینیة
+  

 دوافع  نفسي
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عمليـة التنشـئة   بعين قشرة ومن خالل  أن المجتمع المحلي يبدومن خالل هذا المخطط 

وهو مـا يسـاهم   عة على المستوى المحلي عمل على نشر قيم التعاون وخدمة الجماياالجتماعية 

بدوره في عملية توجيه األفراد إلى العمل الجمعوي هذا األخير يساهم بدوره في عملية التنشـئة  

االجتماعية وإعادة نشر قيم التعاون وخدمة الجماعة وهو ما يتضح أكثر كما سبق وأن قلنا مـن  

  .خالل دراسة دوافع وأسباب االنخراط في العمل الجمعوي

  

الجمعيتين؛ المحلية والمكتب البلـدي  على أن مبدئيا  أما في هذا المقام فنحن نود أن نؤكد

لجمعية وطنية في عين قشرة خدمة المحلي من أولوياتهم وهو ما سيتضـح أكثـر فـي تحليـل     

واألصل الجغرافي لحاالت البحث وصلتهم باألرض، حيـث أن النشـاطات   نشاطات الجمعيتين 

وهو ما لـم  . المحلي، هذا األخير الذي يتشبث به حاالت البحث بشكل كبيرستكون مركزة على 

منع الجمعيتين من محاولة توسيع المجال فيما يخص النشاط الجمعـوي والخـروج بـه عـن     ي

  :المحلي، كما سيتضح ذلك من خالل

  

  :توسيع النشاط من المحلي إلى العام -02-02    

  
على إبراز  ونكثيرا ما يركز أعضاؤهاأن  قترقية المعو في الجمعية المحليةنالحظ 

نجاحهم من خالل االعتراف والتكريم الذي تحصلوا عليه في إطار أوسع من المحلي 

 كاإلطار الوطني أو الدولي والذي يأتي كنتيجة للنشاطات على المستوى المحلي، فالجمعية

  ؛كما يقول أحد أعضائها

  
ا للشـمال القسـنطيني فـي    تقريبا لتمثيله طنينشطة على المستوى الو" 

برنامج التكفل وإحصاء ضحايا األلغام وهو برنامج دولي تحت إشـراف  

لجنة وزارية مشتركة، باإلضافة إلى أن الجمعية عضـو فـي فيدراليـة    

جمعيات المعوقين حركيا ولها مشروع تحت رعايـة المنظمـة الدوليـة    

  "لإلعاقة، ولنا كل شهرين ملتقى دولي أو وطني 

  )سنة، محامي  48عضو ج ت م، (                                                
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فجمعية ترقية المعوق لعين قشرة كثيرا ما تحـاول الخـروج عـن النطـاق المحلـي      

بمشاركتها في نشاطات على المستوى الوطني وهو ما يعتبره البعض كمحك لنجاح هذه الجمعية 

عين قشرة في معرض حديثه عن ب الشباب والرياضةأحد الموظفين بقطاع وفي هذا الصدد يقول 

  الجمعيات النشطة بالمنطقة؛

  

  "جمعية ترقية المعوق جمعية نشطة لها مشاركة في ملتقيات دولية " 

  

  )عين قشرة ب موظف بقطاع الشباب والرياضة(                                        

  

الملتقيـات   أحـد  مشـاركتهما فـي   لوالصورة الموالية تبرز عضوين من الجمعية خال

  ؛التي يحضرونها دوريا وباستمرار الوطنية

  

  
صورة لغالف مجلة من إصدار الفيدرالية الجزائرية للمعاقين حركيا، عدد خاص بالملتقى الذي :  01صورة رقم

ي بفندق األزرق الكبير بتيبازة حول موضوع تقوية قدرات الجمعيات ف 2007ديسمبر  13-12نظم يومي 

الترقية والدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهو الملتقى الذي عرف مشاركة جمعية ترقية المعوق لعين 

  .قشرة، وفي الصورة يظهر العضوين المشاركين من الجمعية
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مشاركة جمعية ترقية المعوق لعين قشرة في مثل هذه الملتقيات، النـدوات والورشـات   

، توسيع النشاطات والخروج عن اإلطار المحلـي ل منها  ومحاولة اانفتاح الوطنية والدولية تعتبر

لالسـتمرار   ويضعها أمام رهانات جديدة مما يعطيها دفعا جديدا هايفتح آفاق جديدة أمام وهو ما

في نشاطها والقيام بتجارب جديدة وربط عالقات أوسع من العالقات المتاحة في اإلطار المحلـي  

ة التي تستفيد منها الجمعية نتيجـة الحتكاكهـا بالهيئـات الممونـة     باإلضافة إلى المكاسب المادي

إنساني، -، وهو ما يعطي بعد نفسي∗في تسيير المشاريع في شكل مساعدات أو شراكة للجمعيات

واالستفادة مـن الـدعم    ،جديدة ربط عالقاتلتكويني لمثل هذه المشاركات التي أصبحت فرصة 

  . كخيار إستراتيجين وهو ما يجعلها والتكوي  والتمويل

  
في المكتب البلدي لجمعيـة   توسيع المجال والخروج عن النطاق المحلي من جهة أخرى

هـو  اإلرشاد واإلصالح وإن كان محدودا مقارنة بالجمعية المحلية ترقية المعوق إال أن ما يميزه 

إثر العدوان  قبل أن يكون إنساني ويتعلق األمر بمساندة سكان غزة قومي-له بعدا ديني أناآلخر 

اإلسرائيلي، حيث قامت الجمعية بحملة لجمع المساعدات اإلنسـانية باإلضـافة إلـى الجانـب     

التحسيسي والمتمثل في توزيع مطويات تحفز على مناصرة سكان غزة، والوثيقة الموالية نموذج 

من تلك المطويات التي وزعت خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة في شهر جانفي مـن سـنة   

  م؛ 2009

                                                
على سبیل المثال المشروع الممول من طرف جمعیة اإلعاقة الدولیة ومشاریع أخرى مقترحة من طرف الجمعیة  - ∗

 .على مؤسسات دولیة مانحة
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مطوية من انجاز المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح لبلديـة عـين    -01-وثيقة رقم(

  .)م2009جانفي  07قشرة، قام بتوزيعها رئيس الجمعية رفقة أمين المال على سكان البلدية يوم 

  
من خالل الوثيقة يمكننا أن نلمس البعدين الديني والوطني من خالل ما جاء فـي رأس  ف

، وبدافع دينـي  " شعب المليون ونصف المليون شهيد " إلى ثيقة حيث أن الخطاب كان موجهالو

والهدف من الوثيقة هو هدف إنساني كمـا  "  سنسأل عن غزة يوم القيامة " أوردت العبارة؛ حيث

  ". جمع مساعدات إنسانية" جاء في محتوى النص 

  
  :الخروج عن المحلي ونقل قيم الحداثة -02-03    

  
جهة أخرى عملية توسيع مجال النشاط والخروج عن المحلي ال تعتبر انفصاال تامـا   من

صميم خدمة المحلي من خالل وقوف الجمعيتـين  في عنه بل يمكن قراءتها كفعل يصب مباشرة 

العام وهم بذلك يعملون على نقـل قـيم   المستوى والفاعلين بهما كوسطاء بين المستوى المحلي و
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المحلي الموسوم عادة بالتقليدية، وإن كانـت   ها المستوى العام إلى المستوىالحداثة التي يزخر ب

عملية نقل تلك القيم ال تتم بعفوية مطلقة فهي تخضع لعمليات انتقاء وتوجيه من طرف الفـاعلين  

بالجمعيتين وفق ما يتفق مع المبادئ اإليديولوجية واألهداف اإلستراتيجية والتي تـدخل ضـمن   

 ى المستوى المحلي وهو ما يمثل من جهة أخرى كإدماج لقـيم المحلـي فـي   شروط التواجد عل

جمعوي بخروجـه عـن المحلـي وتوسـيع مجـال      المستوى العام، وبهذا الشكل يكون العمل ال

النشاطات يقف كوساطة بين المحلي والعام من جهة، ويحاول إدماج المحلي في العام من جهـة  

قيم الحداثة والعمل على مراقبتها وتوجيهها وفي األخير  أخرى، وهو ما يمكننا أن نعبر عنه بنقل

، وهو ما يدفع بنـا هنـا   تكييفها وفق القيم السائدة في المستوى المحلي والموسومة عادة بالتقليدية

بين ثقـافتين   على أنها التداخل الثقافي المزدوج" باستيد"إلى اإلشارة إلى فكرة المثاقفة كما يراها 

  .1السائدة في المستوى العام واألخرى في المستوى المحلي في حالتنا هته متناظرتين؛ الثقافة

 

  :الجمعيتين بين التخصص والشمولية – 03

  
كنا قد أشرنا إلى أن الجمعيات في الجزائر بصفة عامة تفتقر إلى التخصـص وتتميـز   

  بالشمولية على مستوى النشاطات وهي فكرة تأكدها جمعية وتنفيها أخرى؛

  
رقية المعوق انطالقا من اشتراط وجود إعاقة كشرط أساسي للحصـول علـى   فجمعية ت 

بمكتبها إلى طبيعة النشاطات والفئات المستهدفة والتي تجعل من جهودها  ∗أو االنخراط العضوية

ـ   ي مركزة في اتجاه خدمة هذه الشريحة بشكل خاص وهو ما يجعل منها جمعية مختصة فعـال ف

، هذا التخصص يخدم الجمعية من حيث تركيزها علـى خدمـة   ةترقية وإدماج المعوق بعين قشر

ودها كذلك لكنه يحرمها من جهـة أخـرى مـن    فئة محددة ويجعل رؤيتها واضحة ومحددة وجه

خدمات شرائح اجتماعية أخرى قد تكون لها القدرة على المساهمة الفعلية والجـادة فـي عمـل    

أحدهما يخدم الجمعية واآلخـر عكـس    الجمعية، ومنه فعملية التخصص بهذا الشكل ذات وجهين

ذلك، وإن كانت النية موجودة لمعالجة الجانب السلبي في هذه النقطة وذلك من خالل التنازل عن 

  .تسيير مكتب الجمعيةشرط وجود إعاقة للمشاركة في 

                                                
قاسم المقداد، منشورات إتحاد الكتاب : ، ترجمة-دراسة–العلوم االجتماعية  مفهوم الثقافة فيدوني كوش،  -  1

 .66،73ص، ، ص2002العرب، دمشق، سوريا، 

 .انظر في الملحق اإلعالن المتضمن دعوة المعاقین المنخرطین إلى حضور الجمعیة العامة - ∗
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تبدوا أكثر انفتاحا على فئـات   جمعية اإلرشاد واإلصالح والتيوفي االتجاه المقابل نجد 

جمهورا واسعا مـن سـكان    واستهدافهايتضح من خالل كثافة نشاطاتها وتنوعها  حيث المجتمع،

اجتماعية، ثقافية، تربويـة   ما يجعلها تبتعد عن التخصص انطالقا من كونها جمعيةوهذا المنطقة 

يفتح المجاالت الواسعة للنشاط  أمامها مقارنة بالجمعية المتخصصة التي يكون نشاطها محـدود  و

ومقتصر على فئات محددة قد يحرمها من النشاط في مجالت أخرى وهو مـا دفـع   في الزمان 

بأعضاء من المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح في التفكير في إنشاء جمعية أخرى تهـتم  

بالبيئة والمحيط وهذا راجع لوجود اهتمامات بيئية عند أعضاء الجمعية ال تدخل في مجال نشاط 

قيام بها يعتبر مخالفا للقوانين فضال عن المتطلبات المالية التي قـد ال تتـوفر   الجمعية الحالية وال

  .عليها الجمعية

  
االبتعاد عن التخصص ال يكون خيار في بعض الحاالت، فقلة الجمعيات النشـطة أمـام   

الطلب االجتماعي المتزايد لمثل هذه المؤسسات في شتى مجاالت الواقع االجتماعي قـد يكـون   

هو بذلك تعبير عن رغبة الفاعلين في تغطية أوسع لمتطلبات المجتمـع، وهـو مـا    وراء ذلك و

  .سنتطرق له بشيء من التفصيل في تحليل نشاطات الجمعيتين
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  :المبحث الثاني

 :جمعية ترقية المعوق لبلدية عين قشرة

  

  :التعريف بالجمعية -01

  
محلية معتمدة مصنفة ضمن جمعيـات   جمعية ترقية المعوق لدائرة عين قشرة هي جمعية

تنشـط  ، 23/02/1997: واعتمدت يوم 1996المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة، تأسست سنة 

على مستوى تراب دائرة عين قشرة، وتعمل على ترقية وإدماج المعوق اجتماعيا، ثقافيا ومهنيـا  

الوطنية لجمعيـات المعـاقين   باالشتراك مع مديرية النشاط االجتماعي لوالية سكيكدة، الفدرالية 

ينخرط فيها . حركيا، منظمة اإلعاقة الدولية والجمعية الدولية لمكافحة األلغام المضادة لألشخاص

سـنتعرف   أعضاء 08شخص من ذوي الحاجات الخاصة، ويقوم على تسيير شؤون مكتبها  83

  .عليهم الحقا

  

  : واالنطباع األول ظروف التعرف على الجمعية -02

  
صدد جمع المعلومات األولية عن الحركة الجمعوية بالمنطقة أجرينا مقابلـة مـع   ونحن ب

حيث قمنا خاللها بجمع العديـد مـن    2008مارس  10مدير دار الشباب بعين قشرة يوم اإلثنين 

المعطيات عن الحركة الجمعوية، وخاللها لفت انتباهنا لجمعية ترقية المعوق بإحصـائها ضـمن   

نويه بنشاطاتها وهو ما كرره العديد من المبحوثين مـن سـكان المنطقـة    الجمعيات النشطة والت

أحد المخبرين األساسيين لنا في هـذه الدراسـة   " أ.ف"بكونها جمعية نشطة كما أكد لنا ذلك السيد 

مباشرة بعدما  –الكاتب العام والرئيس األول للجمعية –والذي عرفني على عضوين من الجمعية 

، أما فيما يخص االنطباع األول الذي يمكنك أن تخـرج  مدير دار الشباب معمقابلة الانتهيت من 

به وأنت تتعرف على هذه الجمعية هو لغة التحدي والتركيز على إثبات الذات بالنسبة للفـاعلين  

  .بها
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  : الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم -03

  :الدافع من تأسيس الجمعية -03-01

الذي يدور حول الهدف من تأسيس جمعية ترقية  في كل مرة كنا نطرح فيها السؤال

أي أن حاجة فئة المعاقين  المعوق، كانت إجابات المبحوثين كلها تأكد أن الحاجة أم االختراع

وذوي االحتياجات الخاصة لمثل هذه المؤسسات التي ترعى شؤونهم هو الدافع األول لتأسيس 

  ؛هذه الجمعية

  

عية، عندما التقينا في البدايـة كانـت   كنت من األوائل الذين أسسوا الجم" 

الظروف التي يعيشها المعاقين؛ هنا بعين قشرة محرومين من كل شـيء  

  "فاضطررنا لتأسيس جمعية 

)سنة، بطال  40عضو ج ت م، (   

  

هذه هي اإلجابة التي يتفق عليها جميع أعضاء مكتب الجمعية، فانطالقا مـن الظـروف   

ياجات الخاصة والمتمثلة في العزلة والحرمان التي يعـانون  الصعبة التي تعيشها فئة ذوي االحت

منها في ظل غياب مؤسسات ترعى مثل هذه االحتياجات، وهي الظروف التي عبر عنها أحـد  

  ":la misère"أعضاء مكتب الجمعية بالبأس 

  

هي التي تدفعك للعمل الجمعوي، فكما قلت لك منطقتنـا   la misèreإنها "

ـ   ة من كلمعزولة ومحروم المعـاق،   ةشيء، ومن ضمن األمـور منح

  ..." فالكثير من المعاقين ال يتحصلون عليها

  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                           

  

-هذا وإن كان تركيز المبحوثين من جمعية ترقية المعوق علـى الـدوافع االجتماعيـة   

حيث أننـا  راء سعيهم إلى العمل الجمعوي فالدوافع النفسية ال يمكن تجاهلها االقتصادية الكامنة و

بشكل ضـمني  عبروا عنها المبحوثين  لمسناها منذ لحظة التعرف على أعضاء الجمعية حيث أن

وصريح من خالل تركيزهم على عبارات تحمل معاني التحـدي، االسـتقاللية، إثبـات الـذات     

  واالندماج االجتماعي والمهني؛ 
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قلنا أنداك لماذا ال نكون جمعية ويمثلنـا أحـد المعـوقين ونعـالج     " ...  

  "مشاكلنا بأنفسنا 

  )سنة، حرفي  58عضو ج ت م، (                                                            

  

كما يمكن أن نلمس هذا البعد النفسي من خالل تركيز بعض المبحوثين علـى المكاسـب   

االجتماعية التي تحققت لهم من خالل انخراطهم في الفعل الجمعوي والتي تترك عندهم النفسية و

يمكن التعبير شيء من االرتياح النفسي، تأكيد استقالليتهم واندماجهم االجتماعي والمهني وهو ما 

  .عنه باألهداف الكامنة وراء المشاركة والعمل الجمعويين

  

توجه نحو العمل الجمعوي عند الفاعلين في جمعيـة  كما أنه ومن الدوافع الكامنة وراء ال

ترقية المعوق نجد دافع بناء عالقات اجتماعية، تجديد الصلة بالمجتمع والبحـث عـن المكانـة    

  :االجتماعية والتقدير واالحترام، حيث نجد في هذا الصدد إجابات من شكل

  
فالحمد هللا ال أكاد  كنت أخرج إلى الشارع تقريبا ال أحد يعرفني، أما اليوم"        

أمشي خطوتين إال ووجدت أحدا يسارع لتقبيلي وإلقاء التحية علي، وكـل  

  "هذا من العمل الذي نقوم به في الجمعية 

) سنة، بطال 40عضو ج ت م، (  

 
واآلن (...) بسـيط،   قبل الدخول في العمل الجمعوي كنت إنسان عادي" 

وإن كنت أميـل إلـى    كنت ال أقول لك معقد(...) أصبحت أعرف الناس 

ذلك، لكن اآلن تفتح عقلي، أصبحت أخالط النـاس، سياسـة الجمعيـات    

، اآلن أحس بأن لدي ثبات فـي  (...)عرفتني بأشياء وبأشخاص كثيرين 

  " شخصيتي

)سنة، بطال 40عضو ج ت م، (  
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   :كرونولوجيا تأسيس الجمعية -03-02

  
وق المعاقين ومساعدتهم في الحصول كان االتفاق إذا على تأسيس جمعية للدفاع عن حق

حتى اليوم أعضاء في  والذين ال يزالون من الجمعية أعضاء 1996سنة  حيث بدأعلى حقوقهم، 

بحصولهم على  1997بدؤوا في االجتماع حول فكرة تأسيس الجمعية وهو ما تم لهم سنة  هامكتب

إلى غاية قيامنا بهذا البحـث   االعتماد وهو ما مكنهم من مباشرة نشاطهم الذي لم يعرف انقطاعا

بل على العكس من ذلك فنشاطاتهم تتوسع عام بعد عام وهو ما سنعمل على توضيحه الحقا فـي  

تحليلنا لنشاطاتهم المتمركزة حول األفكار أو األهداف التي عملوا على تحقيقها على مـدار مـا   

فـي كـل مـرة فيهـا      سنة عرفت خاللها الجمعية تغيير مكتبها ثالث مرات تحتفظ 12يقارب 

بأعضاء المكتب مع إجراء تغييرات في صفة عضويتهم وبشكل خاص تغييـر رئيسـها الـذي    

وبهـذا تكـون   . كتبهاميتنازل في كل مرة يتجدد فيها المكتب عن الرئاسة ويحتفظ بعضويته في 

  .2008و  1997الجمعية قد عرفت تجديد مكتبها ثالث مرات بين سنة 

  

  : اتنشاطالو فهدابين األ الجمعية -04

  
ـ    كما هو مصرح به في أوراق اعتمادها تهدف الجمعية  ق اإلـى ترقيـة وإدمـاج المع

اجتماعيا، ثقافيا ومهنيا على مستوى تراب دائرة عين قشرة ويتفق ذلك بتعبير االتجاه الـوظيفي  

في علم االجتماع واألنثروبولوجيا مع الوظائف الظاهرة التي تقوم بهـا الجمعيـة باعتبـار أن    

والتي يعمل أعضاء مكتب  1الوظائف الظاهرة هي النتائج الموضوعية التي يتوقع األفراد حدوثها

الجمعية على تحقيقها من خالل نشاطاتهم داخل اإلطار الجمعوي، والتي يحصرونها فـي ثـالث   

، والتي يعملون على تحقيقها من ∗جوانب؛ الجانب االجتماعي، الجانب الثقافي والجانب التحسيسي

  :لخال

  

  

  

  

                                                
 .72خالد عبد الفتاح عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 1
 .ضمن ملحق ھذه الدراسة  المدرجة 2008 لسنةترقیة المعوق  ل جمعیةبرنامج عم :أنظر - ∗
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   :الجانب االجتماعي -04-01

  
تعتبر جمعية ترقية المعوق أساسا جمعية ذات طابع اجتماعي بالدرجة األولى انطالقا من 

 وعـي الفـاعلين فـي الجمعيـة     الدوافع األولى الكامنة وراء تأسيسها والتي يأتي على رأسـها 

كما عبـر علـى ذلـك     اصةالوضعية الصعبة التي تعيشها فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخب

والناجمة عن فقر المنطقة وحرمانهـا مـن المؤسسـات     أعضاء الجمعية بشكل صريح ومباشر

الحكومية التي ترعى حاجات مثل هذه الفئات وتدافع عن حقوقها، وهو ما يفسر تركيز الجمعيـة  

ضـمن   تـدرجها بالدرجة األولى على هذا الجانب من خالل نشاطات تقوم بها فعـال وأخـرى   

المشاريع المستقبلية والتي تصب كلها في دعم فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصـة وتقـديم   

  : المساعدة المادية والمعنوية لهم من خالل النشاطات التالية

 

   :تنظيم خرجات ميدانية وزيارة المعاقين المقعدين في بيوتهم -04-01-01   

  
 14لليوم الوطني لمعاقين المصادف ليـوم   وهو نشاط ثابت تقوم به الجمعية سنويا إحياء

مارس من كل سنة، والنشاط مبرمج ليكون كل أربع أشهر حيث يقوم أعضاء من الجمعية رفقـة  

طقم طبي بزيارة للمعاقين المقعدين إلى بيوتهم الكائنة بالقرى والمداشر المعزولة والتابعة إداريـا  

ل للمعاق الذي يستفيد كذلك مـن بعـض   نفسي شام -لعين قشرة أين يقومون بإجراء فحص طبي

، كتب وأدوات مدرسية في شكل هديـة مـع   الشخصية اإلعانات المتمثلة في ألبسة، مواد النظافة

ولنا هنا أن نذكر بما  وهو أفضل نشاط في نظر أعضاء الجمعية، للعائلة،كهدية بعض الحلويات 

  قال أحد المبحوثين في هذا الصدد؛

  
نقوم بها ال يوجد مثل نشاط زيارة المعاقين فـي   من بين النشاطات التي" 

ق في تلك الحالة في منطقة نائيـة  امنازلهم، من أروع ما يكون، ترى المع

حتى يصبح في كرسي متحـرك واألطفـال يدفعونـه     ،السيارة ال تصل

للذهاب للمدرسة يدرس ثم يعود، هذا يعجبني فعال وهو نشاط مستمر  في 

قين في المناطق النائيـة كمـا هـو    ارة المعمارس نقوم بزيا 14كل يوم  

وهو مشروع فيه ديمومـة أي  (...)  مسجل عندك في القرص المضغوط

أنه ال يموت فهو متجدد كل عام نقوم به، وكل عام نظيف له شيء ففـي  
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المرة األولى ذهبنا بأيدي فارغة، والعام الثاني أخذنا كرسي متحرك وهذا 

ة، صدقني هذا هو أحسـن نشـاط ألنـه    العام أخذنا األطباء وأشياء كثير

  "إنساني أكثر من أي شيء آخر وجمعيتنا خيرية قبل كل شيء

  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                           

  

بشكل بسيط وغير مكلف التكفل شيء بهذا النشاط تحقق  جمعية ترقية المعوق بعين قشرة

نب االجتماعي الذي يدخل في صلب اهتماماتها حيث أنها بهذا النشاط تقـوم بالمراقبـة   ما بالجا

الصحية للمقعدين التي تزورهم، تساعدهم ماديا وبشكل يحفـظ كـرامتهم عـن طريـق تقـديم      

المساعدات في شكل هدايا للمعاق ولدويه وهو ما يعتبر دعم معنوي كبير لهم، وهو النشاط الذي 

في دورة تدريبية حول كتابة وتسيير المشاريع تحت إشراف وزارة التضامن شاركت به الجمعية 

حيث تحصـلت الجمعيـة علـى     2008أفريل  05إلى  01الوطني ومنظمة اإلعاقة الدولية من 

المرتبة األولى وصنف هذا المشروع كأحسن مشروع وتحصلت الجمعية بموجـب ذلـك علـى    

   .∗إعانات مادية ومعنوية

  

  :كفل بالمعاقين المتمدرسينالت -04-01-02   

  
تقوم الجمعية بتقديم مساعدات مادية تتمثل أساسا في توزيع أدوات مدرسية ومآزر  حيث

، 2008-2007على بعض المعاقين المتمدرسين على غرار ما قامت به في الدخول االجتمـاعي  

قين، باإلضافة ومن ضمن مشاريعها والتي تعمل على تحقيقها إجراء عملية إحصاء للتالميذ المعا

  .إلى توزيعها لمساعدات تتمثل أساسا في ألبسة العيدين لألطفال المعاقين

  

   :لمعاقينل االجتماعية حقوقالالمطالبة ب -04-01-03   

  
كهمزة وصل بين المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة من جانب آخر تقف الجمعية 

سكيكدة من خالل توسطها للعديد من  القاطنين بعين قشرة ومديرية النشاط االجتماعي لوالية

المعاقين في الحصول على أجهزة طبية كالكراسي المتحركة مثال التي تعمل على توزيعها خالل 

، كما أنها همزة وصل أشبه بنقابة ذوي الحاجات الخاصة إذا مختلف النشاطات التي تقوم بها

                                                
 .، من انجاز الجمعيةبحوزتنا شريط فيديو يغطي إحدى هذه الخرجات - ∗
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المنحة التي تقدمها البلدية تأخر اسبة تعلق األمر بالوساطة بين البلدية والمعاق وهو ما يالحظ بمن

حيث يلجأ من لهم حقوق بشكاويهم الشفهية ومطالبتها من أعضاء الجمعية لعملهم الدائم لهذه الفئة 

إلى أن البلدية ومديرية النشاط االجتماعي  تفسار عنها وعلى وقت دخولها، باإلضافةعلى االس

  .واحتياجاتهمالمعاقين  في حاجة إلى المعلومات التي تقدمها الجمعية عن

  

   :المساعدة على التوجه نحو االستقاللية -04-01-04   

  
يتعلق األمر و وإن كان الدافع من ورائه نفسيا نشاط آخر يدخل ضمن الجانب االجتماعي

 نحو االستقاللية واالعتماد على الذات ويبدو ذلك من خالل توجيه ذوي االحتياجات الخاصةب هنا

ـ  بصفتهم معاقين في اإلعالم اآللـي واألنثرنيـت   الجمعية ب تكوين أعضاء مكت  ىكخطـوة أول

لصالح مجموعة من المعـاقين إلدمـاجهم    الجمعية القيام بهالذي تنوي لمشروع فضاء األنثرنيت 

مساعدة الفتيات المعاقات الماكثـات   االستقاللية واالعتماد على النفس، وكذلكمهنيا وتمكينهم من 

وهو مشروع قيد الدراسة لم تنطلق الجمعية بعـد   على العمل بآالت خياطة في البيوت والقادرات

  .2008في تطبيقه وإن كان مسجل ضمن برنامج عمل الجمعية لسنة 

  

  :الترفيهي-الجانب التحسيسي، الثقافي -04-02

  
يبدوا على نشاطات الجمعية التداخل في الجوانب التي تهتم بهـا فهـي تغتـنم مختلـف     

الفرص والمناسبات لتقدم نشاطات تخدم األهداف التي تأسست من أجلها إلـى جانـب نشـاطات    

ترفيهية لصالح فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة دائما، هذا التداخل يبدوا بشكل أكبر فـي  

والثقافي حيث أننا نالحظ أن النشاط الثقـافي يتضـمن التحسـيس والعكـس      الجانب التحسيسي

  :صحيح، وهو ما يبدو من خالل

  
  : تنظيم حمالت إعالمية وتحسيسية لفائدة المعاقين والعامة في عدة مناسبات 

  .ديسمبر من كل سنة 03اليوم العالمي للمعاق يوم  -

  .مارس من كل سنة 14اليوم الوطني للمعاق يوم  -

  .األعياد الدينية والمناسبات الوطنية -

  كما تنظم الجمعية أيام تحسيسية حول العديد من المواضيع والتي تتمثل أساسا في؛ 
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 ".أوتاوا"تعريف ضحايا األلغام المضادة لألفراد بالحقوق المكفولة في إطار إتفاقية  -

  .قينتغيير نظرة المجتمع ومفهوم االستقاللية الذاتية لألشخاص المعا -

  .حقوق المعاقين في إطار االتفاقية الدولية المتعلقة بحماية وترقية حقوق المعاقينالتعريف ب -

  :والصورة الموالية من إحدى األيام اإلعالمية التي تنظمها الجمعية

  
صورة من اليوم اإلعالمي الثاني الذي نظمته جمعية ترقية المعـوق بـدار   : )02(صورة رقم 

شرة حول موضوع مخاطر األلغام المضادة لألفراد، ويظهر في الصورة عضـوين مـن   الشباب بعين ق

 .الجمعية مع إحدى الضيفات من جمعية التحدي واألمل للمرأة المعاقة بجيجل رفقة مرافقتها

  

ما يمكن أن نقوله على مثل هذه النشاطات هو أنها متعددة الجوانب فالهدف األول هـو   

وسط المعاقين والعامة، كما أنها فرصة للم الشـمل وااللتقـاء مـع     التحسيس ونشر ثقافة معينة

وفرصـة لالحتكـاك بممثلـين     المعاقين والفاعلين في جمعيات أخرى لتبادل األفكار والتجارب

الترفيه كذلك من هي نشاطات ال تخلو من و .اإلدارة المحلية عند حضورهم كمدعوين أو شركاء

أثناء القيام بها وقبل ذلك خالل مرحلة التحضير التي قـد  ات خالل النشاط الذي يطبع هذه اللقاء

تكون أهم من الحدث في حد ذاته لما تحمله من حركية خالل مدة تطول عن مـدة الحـدث يـتم    

كمـا أنهـا    .خاللها التحضير للحدث في جو مفعم بالحيوية ومعاني التعاون والعمل التطـوعي 

صداها قد يكون كبيرا من خالل تسجيلها وإدراجها نشاطات ورغم بساطتها وعدم تكليفها إال أن 

ضمن التقرير األدبي للنشاطات وهو ما يعتبر في عين الجهات المانحة نشـاط إيجـابي تسـتفيد    

  .الجمعية بموجبه من الدعم وتحسين صورتها
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أو /كما يدخل في الجانب الترفيهي تلك الرحالت التي تنظمها الجمعية لصالح المعاقين و

رحالت يستفيد منها بشكل خاص أعضاء مكتب الجمعية وأوالدهم وإن كان التفكيـر  دويهم وهي 

قائم في تنظيم رحالت لفائدة األشخاص المساهمين في دعم الجمعية ونشاطاتها، وفيمـا يخـص   

أنها من نوع رحالت السياحة الثقافية التي تزاوج  فأعضاء مكتب الجمعية يرونالرحالت السابقة 

بسـطيف،  " جميلة"قيف من خالل زيارة مواقع أثرية للتعرف عليها على غرار الترفيه والتثبين 

  .  المةڤ ات مدينةكما أنها قد تكون سياحية عالجية من خالل زيارة الحمامات المعدنية كحمام

  

  :المشاكل الكالسيكية واستراتيجيات ترقية المعوق -05

  : ∗"أزمة المقر" -05-01    

اب بعين قشرة لكنها في الواقع بدون مقر منذ تأسيسها حيث الجمعية عنوانها بدار الشب

أنها تحتفظ بأرشيفها وجميع وثائقها بالهاتف العمومي الذي يملكه الكاتب العام للجمعية أين يلتقي 

وإن كانت لهم  )أنظر الصورة الموالية(  أعضاء المكتب إضافة إلى بعض اللقاءات في المقاهي

التحضير لها يجري خارج األطر المكانية المخصصة لذلك؛ بعض النشاطات بدار الشباب ف

بالهاتف العمومي، بالمقاهي، أو في بيت غير مسكون لعدم صالحيته وهو ملك لنائب أمين المال 

  .مسكن 100بحي 

وهنا نشير إلى أنه في الوقت الذي نجد فيه عدد كبير من الجمعيات ال يمارس أي نشاط 

جمعية ترقية المعوق وإن كانت تشتكي من عدم حصولها علـى   بحجة عدم وجود المقر بالمقابل

وهو المشكل الذي قد يعبر عنه بعض أعضائها بعبارات مثل؛ مشكلة المقر أو أزمة المقـر   مقر

وهو ما يعبر عن أهمية المقر في عملهم الجمعوي وبشكل خاص في حفـظ أوراقهـم وتنظـيم    

  ل بعض ما قيل لنا في هذا الصدد؛لقاءاتهم وتفتح الجمعية على المجتمع، وهنا نسج

  

لو كان عندنا مكتب لوجدت كل شيء تبحث عنه مسجل أمامك في " ... 

  "األرشيف، لكن أرشيفنا يضيع ألنه مرمي كل جزء عند واحد 

  
  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                           

                                                
 .)عضو جمعیة ترقیة المعوق(ھي العبارة التي عبر بھا أحد المبحوثین  - ∗
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ال تضـعه كشـرط أساسـي للقيـام     جمعية ترقية المعوق  أن إال لكن ورغم أهمية المقر

بالوظائف التي تأسست من أجلها بدليل أن نشاطها مستمر في الوقت الذي نجـد فيـه جمعيـات    

كجمعية األمراض المزمنـة التـي    أخرى بنفس المنطقة تملك مقر لكنها متوقفة تماما عن النشاط

  .وح طيلة تواجدنا بالمنطقةتملك مقرا بوسط المدينة لكننا لم نصادفه مفت

  
وفي الصورة الموالية نالحظ اجتماع أعضاء مكتب الجمعية في إحدى مقاهي عين قشرة 

لمناقشة التقرير المالي وهو االجتماع الذي حضرناه رفقة األعضاء على غرار الكثير من 

الكاتب مقهى غشير بشكل رئيسي لقربه من محل - االجتماعات الرسمية التي تتم في المقاهي

والتي يتم فيها مناقشة أمور هامة ومصيرية  -العام للجمعية والذي يحتفظ فيه بوثائق الجمعية

  .بالنسبة للجمعية، كما يتم خاللها التحضير للنشاطات وتوزيع المهام على األعضاء

  

 
  

صورة للطالب رفقة أعضاء من مكتب جمعية ترقية المعوق لعين قشرة : 03صورة رقم  

بمقهى غشير بعين قشرة خالل اجتماع لمناقشة التقرير المالي لسنة  2009جانفي  07يوم  أخذت

أمام  ة، حيث قمنا بالحضور والمشاركة معهم في مناقشة التقرير المالي الذي تم بكل شفافي2008

المال، الرئيس وعضو  األعضاء الحاضرين؛ في يمين الصورة يظهر الكاتب العام، الطالب، نائب أمين

  .من الجمعية
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  :يلالدعم الما -05-02    

يمثل الدعم المادي رهان من بين الرهانات الهامة التي تواجه الجمعيات بصفة عامة أمام 

شح مصادر التمويل، وأمام غياب إستراتيجية واضحة نجد برامج نشاطاتها مجمد وهو مـا ينبـأ   

  . بالموت المستقبلي لمثل هذه الجمعيات

  
لعين قشرة هي األخرى واجهت مثل هذا الرهان الذي حال بينهـا   جمعية ترقية المعوق

السـير فـي   وبين تحقيق نشاطاتها في العهدتين السابقتين وهو مشكل وإن لم يحل بين الجمعية و

  :إنجازها لبرامجها فهو مطروح حتى يومنا هذا

  

صدقني فيما يخص الصعوبات المادية هي األولى، فـنحن ال نجـد   " ... 

  "العمل نبدأ  بماذا

  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                 

  

وما يبدو مهما هنا هو أن الجمعية طورت في العهدة األخيرة إستراتيجية التمويل بعيـدا  

  عن اعتمادها على المصادر الحكومية التي يرى البعض أن فيها عرقلة للعمل الجمعوي؛

  

اعتمادها على الدولة تتأثر بالدولة، عكس التي تعتمد علـى  الجمعية في " 

  "نفسها ال تموت وكمثال جمعية ترقية المعوق 

  )عين قشرة ب والرياضة الشباب موظف بقطاع(                                                 

  

مـا تقـوم   وهي تعتمد حاليا على تبرعات األعضاء القليلة والغير المنتظمة إضافة إلى  

بجمعه من المحسنين فمثال النشاط الذي يعتبر محوريا من ضمن نشاطات الجمعية يمول أساسـا  

من التبرعات حيث يتم تمويل هذا المشروع باأللبسة من طرف تـاجرين مـن البلديـة، أدوات    

النظافة الشخصية هدية من طرف أحد الصيادلة والباقي من الجمعية التـي كثيـرا مـا يكـون     

فارغا وهو ما يدفع أعضاؤها إلى االستدانة للقيام بالنشاطات وفي آخر السنة يقومـون  صندوقها 

بمناقشة التقرير المالي وإعادة الحسابات التي تكون مسجلة عند أمين المال والنائب ويحتفظ كـل  

أمـين   طرفخالل النشاطات بوصل مختوم وممضي من  ماله الخاصعضو صرف شيء من 

  :م صرفه إن وجد المال الكافيالمال ليتم إرجاع ما ت
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نحن نفعل الخير، نقوم بما نقدر عليه وعندما تأتي أموال الحكومة كل " 

هناك أوالد الحالل ماديا ال يتراجعون أبدا دائما (...) واحد يأخذ حقه 

يساعدوننا عندما نشرح لهم النشاط يرسلوننا إلى المحالت ويقولون لنا 

  " لكن تبقى التبرعات ناقصة (...) فع خذوا ما تريدون ونحن نتكفل بالد

  )سنة، بطال  40عضو ج ت م، (                                                           

  

التمويل الحكومي أو مساعدات منظمات غير حكومية دولية وهو يأتي وفي المقام األخير 

ألف دينار جزائري كإعانة  100على  2007ة على نشاطاتها حيث تحصلت سنة أالذي جاء كمكاف

 ∗ ألف دينار جزائري كإعانة من جمعية اإلعاقـة الدوليـة   100ومن مديرية النشاط االجتماعي 

  .وهو ما يعتبر حافز كبير للجمعية ودعم مادي ومعنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .لملحقفي ا 2007تقریر مراجعة الحسابات والتقریر المالي لسنة  :أنظر - ∗
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  :المبحث الثالث

  :المكتب البلدي لعين قشرة–جمعية اإلرشاد واإلصالح 

  : لتعريف بالجمعيةا -01

وهي جمعيـة   ،جمعية اإلرشاد واإلصالح هي جمعية وطنية ومكتب عين قشرة فرع من فروعا 

ينحصر نشاطها في مجال الفعل االجتماعي الخيري والتضامني وإن كانت تتميز بالشمولية وعدم 

 مكتـب  وهو ما سنحاول توضيحه من خالل تحليل نشاطات – ، كما سبق وأن ذكرنااالختصاص

، وهي ذات توجه ديني الستنادها على إيديولوجية ومرجعيـة فكريـة   -بالدراسةالجمعية المعنية 

، وكما شرح ذلك األستاذ الزبير عروس في مجمل حديثة عن مثـل هـذا النـوع مـن     1إسالمية

  :الجمعيات

إننا عندما نوظف النعت اإلسالمي في هذه الدراسة نقصد بـه حصـرا   " 

ستمد أصـوله المعرفيـة   الجمعيات الحاملة لمشروع اجتماعي وسياسي ي

  .2"األيديولوجية من اإلسالم وتفرعاته المذهبية

وحسب التعريف الذي جاء في الموقع اإللكتروني للجمعية؛ جمعية اإلرشاد واإلصـالح   

 1989هي جمعية أهلية جزائرية غير حكومية ذات طابع اجتماعي تربوي ثقافي تأسسـت سـنة   

، وجـاء فـي    053 0064: تحت رقم 11/09/1989 :اعتمدت من طرف وزارة الداخلية بتاريخ

  التعريف التالي؛ ∗من انجاز المكتب البلدي للجمعية بعين قشرة مطوية

                                                
جمعیة اإلرشاد واإلصالح نموذجا، وقائع األیام العلمیة لعرض نتائج  - الجمعیات الدینیةعبد الحفیظ غرس اهللا،  -  1

 .2006، وھران، الجزائر، CRASC، منشورات "السكان والمجتمع"البحث للبرنامج الوطني للبحث 
، تنسیق الزبیر محاولة في المفھوم والوظیفة: اقالتنظیمات الجمعویة في الجزائر الواقع واآلفعروس الزبیر،  - 2

، وھران ، CRASC، منشورات 13، رقم عروس، الحركة الجمعویة بالجزائر الواقع واآلفاق،في دفاتر المركز

 .30، ص 2005الجزائر، 
  2006سنة  - المكتب البلدي لعين قشرة–مطوية من إنجاز الجمعية  أنظر في الملحق - ∗
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هي جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي، تربوي، ثقافي، تحكمها القـوانين  " 

الرسمية وقانونها األساسي، تتمتع بالشخصية المعنويـة وبهياكـل وطنيـة،    

  ."متد نشاطها عبر كامل التراب الوطنيوالئية، بلدية وفرعية، ي

 أما بحثنا فهو يدور حول المكتب البلدي للجمعية ببلدية عين قشرة الذي يشرف عليه

الذين يدخلون ضمن وحدات البحث وعددهم تسعة، إلى جانب أربع  أعضاء المكتب الحاليين

ى خمسة وعشرون إل باإلضافةمربيات، عاملة بالمناوبة، أستاذين مؤقتين في دروس الدعم، 

  .عضو

  :واالنطباع األول ظروف التعرف على الجمعية -02

ونحن بصدد إجراء الدراسة االستطالعية لفت انتباهنا وجود مكتب الجمعيـة المفتـوح   

بانتظام وهو الشيء الذي كان بمثابة مفاجأة لنا ألننا لم نقم بجردها ضـمن جمعيـات المنطقـة    

هات الرسمية بادئ األمر والتي ال تظهر هذه الجمعية ألنها العتمادنا في ذلك على إحصائيات الج

، بعـدها  فقـط  جمعية وطنية بينما تقدم الجهات الرسمية الوالئية معلومات عن الجمعيات المحلية

يرتب أن " ق ب"والذي نرمز له هنا بالحرفين األولين من االسم واللقب طلبنا من أحد المخبرين 

جمعية وتم لنا ذلك حيث تحصلنا على رقم هاتف رئيس الجمعية أحد أعضاء مكتب اللنا اتصال ب

، وكنا في كل مرة نقوم فيهـا  نا على باقي أعضاء مكتب الجمعيةالذي التقينا به ومن خالله تعرف

نخرج بانطباع مفاده أن هؤالء األشـخاص   -وحتى بعد ذلك–باالتصال مع أحدهم للمرة األولى 

حول عملهم الجمعوي وهو ما يمكن اعتباره تعبيرا منهم عن مرحبين جدا بنا وبفكرة انجاز بحث 

  .الرغبة في االنفتاح عن المجتمع والتعريف بما يقومون به من خالل نشاطهم الجمعوي

  :الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم -03

  :دوافع االنخراط في الجمعية -03-01

عنـد   بها أي الظاهرة والمصرح العمل الجمعوي الكامنة وراء دوافعالعندما نتحدث عن 

 اأصـوله أعضاء المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح لعين قشرة نجـد إجابـات تسـتمد    

  :ي، على غرار اإلجابة التاليةاإلسالمالدين المعرفية األيديولوجية من 
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  " ...بدافع المساعدة ... بدافع إيماني،" ...               

  )سنة، تاجر  28عضو ج إ إ، (                                                     

المحفز على العمل معنوي، فكما يقال عندما تكون لك الرغبة في حـب  " 

العمل الخيري هذا يعتبر أكبر دافع للعمل، هذا هو تقريبـا الـدافع األول   

  "والكبير، وابتغاء أجر اهللا عز وجل 

  )سنة، أستاذ  29عضو ج إ إ، (                                                              

  "أجر اآلخرة واألولى (...) بغية األجر " ... 

 )سنة، تاجر  31عضو ج إ إ،  (                                                            

أو ستنفى من خالل المعرفة الدقيقة بأعضاء مكتـب الجمعيـة فـي     دهذه الدوافع ستتأك

من خالل تحليل الميوالت والرموز الدينية وكيفية التعبيـر عنهـا فـي حيـاتهم     الالحق فصل ال

  .اليومية

باالعتماد على دراس ات س ابقة   یمكن تفسیره الجمعیة  المنطلق الدیني ألعضاءوبشكل عام ف

 ةینی  الد بین اإلطارین الجمعوي والدیني فالمعتقدات والق یم  التكاملبحول الجمعیة في بعدھا الوطني 

 الجمع  وي ال ذي یعم  ل ف  ي ح د ذات  ھ عل  ى    ط  ارف ي اإل  مم  ثالف  ي الفع  ل االجتم اعي الخی  ري   تس تثمر 

األھ داف  ، وإن كانت بع ض الدراس ات تتح دث ع ن تقل ص      1تحدیث التصورات والممارسات الدینیة

ن وھو ما یتضح أكثر في حالة الجمعیة بع ین قش رة م     2الدینیة اإلیدیولوجیة لصالح األھداف المدنیة

م  والي المخط  ط الو، خ  الل تحلی  ل النش  اطات الت  ي تعم  ل م  ن خاللھ  ا عل  ى تحقی  ق األھ  داف المعلن  ة  

   :یوضح عالقة المعتقدات والقیم الدینیة بأھداف العمل الجمعوي المدنیة في حالة وحدات البحث 

  

                                                
1 Abdelhafid GHERSELLAH, « les associations religieuses, cas de l’association El 

irchad oual islah », in : Actes des journées scientifiques de présentation des résultats 

de recherche des projets PNR population et société, Ed CRASC, Oran, 2006, p 101. 
2 - Ibid, pp, 101, 102.  
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العمل أھداف ومخطط یوضح العالقة بین المعتقدات والقیم الدینیة : - 03- مخطط رقم

  .)إنجاز شخصي (  المدنیة في جمعیة اإلرشاد واإلصالح الجمعوي

  

  

     1                                     2                     5   

                                            

                                   

                                                          3    

       4  

  

  

  :كرونولوجيا تجديد الجمعية -02 -03

من قبل  بواد زقار 1991سنة  هنا عن تجديد المكتب وليس تأسيسه ألن التأسيس كاننتحدث 

باستثناء واحد منهم  أشخاص ال يدخلون ضمن وحدات البحث لعزوفهم عن العمل الجمعوي حاليا

أين عرف انطالقة جديدة تحت إشراف أعضاء  2004سنة  بهو الذي عمل على تجديد المكت

   .المكتب الحاليين

  كيف تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها؟ -04

يبـين أن   الوطنية سياسي لظروف نشأة جمعية اإلرشاد واإلصالح-إن التحليل السوسيو

غلغـل فـي   مـن خـالل الت   في تثبيت فعل الحركة اإلسالميةلها أهداف إستراتيجية تتمثل أساسا 

عملیة 
 تحدیث 

المعتقدات 
   والقیم الدینیة

الفاعل 
 الجمعوي

  
العمل 

 الجمعوي
الفعل 

االجتماعي 
 الخیري

العمل على 
تحقیق أھداف 
مدنیة على 

حساب 
ف األھدا

 اإلیدیولوجیة



  واقع الجمعيتين النشطتين                                       لحركة الجمعوية    األبعاد األنثروبولوجية ل
 د واإلصالحذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                           ترقية المعوق، واإلرشا    

 

 124

، إال أننا سنتعامل في هذا الجزء من بحثنـا  1األوساط االجتماعية عن طريق مثل هذه التنظيمات

مع األهداف المعلنة للجمعية الواردة في قانونها األساسي المكيف مـع قـانون الجمعيـات رقـم     

ومـن ورائهـا أعضـاء     في المكتب البلدي لعين قشرة وكيف تعمل الجمعية 1990لسنة  90/31

  .لمكتب على تحقيقهاا

في الباب األول الخاص بالتسمية، الهدف، ومدة امتداد النشاطات نجد وفي المادة الثالثـة  

بثمانية أهداف ويعمل على تحقيـق سـتة    ∗هدف، يصرح المكتب البلدي من خالل منشوراته 13

كما جـاء  نشاطاته التي سنوردها فيما يلي مقابل الهدف الذي تعمل على تحقيقه  عن طريقمنها 

في القانون األساسي للجمعية، حيث قمنا بترتيب هذه األهداف حسب النشاطات التي تعمل علـى  

  تحقيقها كالتالي؛

الهدف الخاص بالمساهمة في حماية الطفل من كل األضرار الجسمية والفكريـة والنفسـية    -1

ـ ( والعمل على توفير أماكن ووسائل الوقاية والحماية والتربية والترفيـه   النوادي، المراكـز  ك

، ولقد قمنا بتصنيف هذا الهدف على رأس أهداف الجمعية ألن العمـل علـى   )ورياض األطفال

وفي هذا الصـدد  تحقيقه مستمر طوال السنة من خالل النشاط الرئيسي المتمثل في نادي الطفل، 

  : يقول أحد المبحوثين من أعضاء مكتب الجمعية في معرض حديثه عن نشاطات الجمعية

نحن نسميه العمل الدائم وإن كنا لم ندرجه في الخطة السنوية ألنه " ... 

عمل دائم وهو؛ تعليم األطفال الصغار من ثالث إلى خمس سنوات، عمل 

دائم خالل السنة؛ تقديم دروس عن طريق برنامج موضوع من طرف 

  "    جمعية اإلرشاد واإلصالح باالستعانة بمناهج أخرى

  ) أستاذ ،سنة 29عضو م ج إ إ،  (                                                

من ثالث (ويعمل على تأطير األطفال في سن ما قبل التمدرس  2006النادي تأسس سنة 

طفل مقسمين على أربع أفـواج، كـل فـوج     110ويضم حاليا ) خمس سنوات–سنوات ونصف 

، قراءة وكتابة، تعبير، قـرآن، أناشـيد،   تديره مربية تعمل على تطبيق برنامج متنوع بين؛ ألعاب

                                                
  .351، صمرجع سابق، الجمعیات ذات التوجھات اإلسالمیة في الجزائرعروس الزبیر،  - 1
  .عرف بالجمعیة والمرفقة في الملحقأنظر على سبیل المثال المطویة التي ت - ∗



  واقع الجمعيتين النشطتين                                       لحركة الجمعوية    األبعاد األنثروبولوجية ل
 د واإلصالحذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                           ترقية المعوق، واإلرشا    

 

 125

أشغال وحساب بحجم ساعي قدره ثالث ساعات في اليوم لكل فوج، وقد خصصت الجمعية لذلك 

الحجرات الثالثة الموجودة بمقرها، كما يستفيد أطفال النادي من فحص طبي شامل، إضافة إلـى  

                                            .              رحالت ترفيهية والحفالت التي تنظمها الجمعية

االعتناء بالشباب من خالل برامج تربوية وعلمية وصحية ورياضية تسـتوعب انشـغاالته    -2

أوال علـى   وتفعل دوره في البناء الوطني وتنمية المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف الجمعيـة تعمـل  

عـن  الدراسة من خـالل مسـاعدتهم    نحو همعلى توجيه طاقات جلب الشباب المتمدرس ثم العمل

وشهادة البكالوريـا،   متوسطللتالميذ المقبلين على شهادة التعليم الالموجهة  دروس التقوية طريق

 وعقد جلسات توجيهية مع المتفوقين منهم خالل العطلة الصفية وتنظيم رحالت تربوية لصـالحهم 

هذا الباب تنظيم الندوات التاريخية  في تجويد القرآن الكريم كما يدخل فيات فكرية ووفتح مسابق

  .ومحاولة إشراك الشباب في مختلف نشاطات الجمعية

إنشاء المرافـق  : " األهداف االجتماعية والتي أدرجتها الجمعية في قانونها األساسي كالتالي -3

وهو هدف ذوا أهمية بالغـة  " الخيرية واالجتماعية والمساهمة في الحمالت اإلغاثية والتضامنية 

في نظر أغلب المبحوثين من أعضاء المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح، حيث صـادفتنا  

  : العديد من اإلجابات التي تأكد ذلك ومنها

كذلك هناك النشاط االجتماعي وهو دائم وإن كان لنا أن نذكر؛ قفـة  ... " 

(...) رمضان، عيد األضحى وعيد الفطر، وكـذلك تقـديم المسـاعدات    

ننقص من المعاناة التي تعاني منها بعض العائالت من خـالل   نحاول أن

  " ...االتصال بالمحسنين وجمع مساعدات لتلك العائالت

  )سنة، أستاذ  29عضو ج إ إ، (                                                              

ت والتي نذكر منها وتعمل الجمعية على تحقيق هذه األهداف من خالل العديد من النشاطا

عائلة معوزة خالل شهر رمضان  15؛ التكفل بـ ∗ 2008ما قامت به في هذا الجانب خالل سنة 

محفظة مدرسية على أطفال الفقراء عشية الدخول  11عن كريق توزيع قفة رمضان، توزيع 

                                                
إلصالح، المكتب البلدي لعین قشرة المرفقة في لجمعیة اإلرشاد وا 2008التقریر المالي واألدبي لسنة  :أنظر - ∗

 .ملحقال
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ناسبة عائلة فقيرة بم 30المدرسي، حملة جمع وتوزيع األلبسة المستعملة وإعادة توزيعها على 

  .عيد الفطر، التكفل بعائلتين معوزتين في عيد األضحى من خالل شراء أضحيتين

المساهمة في التعليم القرآني والعمل على تحديث الطرائـق والوسـائل وإنشـاء المـدارس      -4

نموذجية لذلك، حيث أجرت الجمعية في هذا الصدد مسابقات في تجويد وترتيل وحفظ القـرآن  ال

بدو فأعضاء الجمعية يولون أهمية بالغة لهذا الهدف، أهمية تتجلى من خـالل  الكريم، وعلى ما ي

وقت دائـم خـالل   ل قرآن وهو ما لمسناه من خالل برمجتهمتركيزهم الشخصي وعنايتهم بحفظ ال

  .، باإلضافة إلى ترديدهم للكثير من اآليات القرآنية في كالمهمأيام األسبوع لذلك

عيل دورها الحضاري وحماية األسرة الجزائرية وتثمين رصيدها العمل على ترقية المرأة وتف -5

الذي يعـرف إقبـاال   ' نادي صناعة الحياة'، ولقد خصصت الجمعية لذلك نادي خاص التضامني

  .جدير بالذكر مقارنة بوضعية المشاركة الجمعوية للمرأة بالمنطقة

خطار مـن خـالل عمـل    العمل على خدمة المجتمع وحمايته من اآلفات واالنحرافات واأل -6

، نذكر هنا المبادرة التي قامت بها الجمعية والمتمثلة في ندوة حول ظاهرة السرقة اجتماعي فعال

، وندوة حول اآلفات االجتماعية بمناسبة اليـوم العـالمي لمكافحـة    م2005والتعدي السافر سنة 

  .م2009ة سنة ، ندوة حول الظاهرة الالأخالقية بالمؤسسات التربويم2008سنة  المخدرات

خدمة األهداف المدنية التـي  والمالحظ على هذه النشاطات أنها تصب بشكل مباشر في 

  : تبرز هنا في األهداف التالية

  .حماية الطفولة -

  .بالشباب االعتناء -

  .الخدمات االجتماعية -

  .ترقية المرأة وتفعيل دورها -

  .خدمة المجتمع وحمايته من اآلفات -

ني الوحيد المعبر عنه هنا في التعليم القرآني، والمخطط الموالي يوضح ليبقى الهدف الدي
  :ذلك

  



  واقع الجمعيتين النشطتين                                       لحركة الجمعوية    األبعاد األنثروبولوجية ل
 د واإلصالحذات الطابع الثقافي بعين قشرة                                           ترقية المعوق، واإلرشا    

 

 127

 تقلص األهداف الدينية اإليديولوجية لصالح األهداف المدنيةمخطط يوضح : -04- مخطط رقم

 .     التي تعمل جمعية اإلرشاد واإلصالح بعين قشرة على تحقيقها و النشاطات المسطرة لذلك

  -إنجاز شخصي –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

جمعیة اإلرشاد واإلصالح  
  بعین قشرة

 األھداف والنشاطات

  :حمایة الطفولة - 01
  

إنشاء نادي الطفل الخاص بتأطیر  -

  . وتعلیم األطفال دون سن التمدرس

  . فحص طبي سنوي -

 .تنظیم رحالت وحفالت ترفیھیة -

خدمة المجتمع  - 06
  :وحمایتھ من اآلفات

  
  یسیة حول؛ندوات تحس -

ظاھرة السرقة والتعدي  - 

  .السافر

  .اآلفات االجتماعیة -

الظاھرة الالأخالقیة في  -

 .المؤسسات التربویة

  :االعتناء بالشباب - 02
  

  . جلب الشباب المتمدرس -

  . توجیھ طاقاتھم نحو الدراسة -

  .تقدیم دروس الدعم والتقویة -

  .عقد جلسات توجیھیة -

  .تنظیم رحالت تربویة -

تنظیم مسابقات فكریة وندوات  -

  .تاریخیة

إشراك الشباب في مختلف   -

 نشاطات الشباب

ترقیة المرأة وتفعیل  - 05
  :دورھا
  

إنشاء نادي صناعة الحیاة  -

تدیره النساء والذي یعمل على 

تنظیم دورات تدریبیة وأیام 

 .تحسیسیة لفائدة النساء

  :االجتماعیة الخدمات - 03
  

  .قفة رمضانجمع وتوزیع  -

توزیع محفظة الدخول المدرسي  – 

  .على المتمدرسین الفقراء

جمع وتوزیع األلبسة المستعملة  –

  .في عید الفطر

شراء أضاحي لعائالت فقیرة في  –

 .عید األضحى
  :التعلیم القرآني - 04

  
 مسابقات تجوید وترتیل القرآن  -
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  :∗ "المقر الكبير حلم الجميع" -05

المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح بعين قشرة يستأجر مقـر بقـرب متوسـطة    

رزيوق محمد، وبه يلتقي أعضاء المكتب أين يعقـدون االجتماعـات، يحضـرون للنشـاطات     

سكن كان قبل أن تسـتأجره الجمعيـة   مويقومون بأغلبها، والمقر في واقع األمر طابق أرضي ل

لجمعية التي قامت بتهيئتـه ليسـتوعب   لإسطبل لحيوانات صاحب المنزل ليتحول حاليا إلى مقر 

نشاطاتها حيث قسمته إلى ثالث حجرات لتقديم الدروس ومكتب يستغل في أعمـال السـكرتارية   

المقر بحوزة الجمعية كانت  قبل أن يكون هذا، لكن ووبه تحتفظ الجمعية بأرشيفها وجميع وثائقها

  وألن؛ "  المقر أزمة" من تعاني هي األخرى 

  " ، في العراءتنشط في الشارع نجمعية اإلرشاد واإلصالح ال يمكنها أ" 

  )سنة، معلم  45عضو ج إ إ ، (  

ألجل ذلك فلقد عملت الجمعية على تهيئة المقر الحالي وتحويله من إسطبل إلى مقر لها 

الكراء وهو ما يعتبره الفاعلين تخفيف اريف عملية التهيئة تدخل ضمن نفقات مع العلم أن مص

من األعباء والمصاريف فالكراء باإلضافة إلى غالئه فهو يتم بالسيولة النقدية بينما عملية التهيئة 

مكن الجمعية من تهيئة  ، بالجهد وبالمال وهو ماتمكن سكان المنطقة بالمساهمة بمواد البناء

تحويله إلى مقر وإن كانت التطلعات والجهود مستمر في سبيل إيجاد مقر آخر أكبر أو المكان و

  : ملحق في مكان آخر من البلدية من أجل تغطية أفضل، وفي هذا السياق نجد اإلجابات التالية

ال يوجد أفضل من مقر كبير ملك للجمعية، ذلك فعال حلم الجميلة والكل " 

  "مة لذلك بصدد البحث عن قطعة أرض مالئ

  ) سنة، تاجر 28عضو ج إ إ، ( 

أنا أتصور العمل الجمعوي جواري مثل النواة التي تحيط بها " 

اإللكترونات، فالتغطية تكون قوية بالنسبة لألحياء القريبة من المقر بينما 

األحياء البعيدة مع توسع عين قشرة فيصعب على  السكان تتبع نشاطاتنا، 

                                                
 . سنة تاجر 28حسب تعبیر أحد المبحوثین، عضو المكتب البلدي لجمعیة اإلرشاد واإلصالح،  - ∗
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ترح الخاص بفتح فرع أو فروع أخرى لهذا نحن بصدد دراسة المق

  "للجمعية وبشكل خاص لتمكين األطفال الصغار من الدراسة 

  )سنة، أستاذ  29عضو ج إ إ، ( 

في البحث عن حل نهائي لهذا المشكل تتجلـى  أهمية المقر وجدية أعضاء مكتب الجمعية 

وفي البندين ضمن األهداف  2008-2007بوضوح من خالل إدراجه ضمن الخطة السنوية لسنة 

إتمام تجهيز المقر الحالي والبحـث عـن مقـر    " الثالث والرابع، نوردهما كما جاءا في الخطة؛ 

  ."إضافي، البحث عن مقر دائم ملك للجمعية

  :∗المشاكل المالية؛ اإلشكالية الكبرى - 06

من خالل قانونها األساسي جمعية اإلرشاد واإلصالح على عاتقها مصاريف كل النفقات 

، وهو ما يجعل المصاريف كبيرة 1ورية إلنجاز األهداف المحددة بمقتضى قانونها األساسيالضر

بالنظر إلى األهداف المنتظر تحقيقها، ويطرح اإلشكالية المالية بشـكل مماثـل لجمعيـة ترقيـة     

المعوق والجمعيات األخرى من حيث عدم وجود مداخيل ثابتة وقارة للجمعية، وفي هـذا البـاب   

  :لمبحوثين من الجمعية بالكالم التالييعبر أحد ا

اإلشكالية الكبرى والعقبة الحقيقية التي لم نقدر علـى مواجهتهـا هـي    " 

   "المشاكل المالية 

  )سنة، معلم  45عضو ج إ إ، (                                                              

لعمل حاليا تتمثل فـي؛ اشـتراكات   نظريا موارد الجمعية وبمقتضى القانون الجاري به ا

المحتملة التي تقدمها الدولة أو  األعضاء، الهبات والهدايا، العائدات المرتبطة بأنشطتها، اإلعانات

، لكن عمليا هذه الموارد تختزل في اشتراكات األعضاء بشكل منتظم، الهبـات  2الوالية أو البلدية

، العائـدات المرتبطـة   ت الجمعيـة المختلفـة  التي تستغل بشكل واسع في إدارة نشاطا والهدايا

                                                
 .)اإلرشاد واإلصالح بعین قشرةجمعیة المكتب البلدي لعضو (ھي العبارة التي عبر بھا أحد المبحوثین  -  ∗
 .33ثاني، المادة الفصل ال الباب الرابع، القانون األساسي لجمعیة اإلرشاد واإلصالح، - 1
 .31، المادة األولالفصل  الباب الرابع، القانون األساسي لجمعیة اإلرشاد واإلصالح، - 2
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الروضة أو نادي الطفل ودروس الدعم وإن كانت تستغل مباشرة باألنشطة ممثلة هنا في عائدات 

في دفع رواتب األساتذة والمربيات وتجهيز األقسام بوسائل المكتبية، بينما اإلعانات المحتملة من 

  .طرف الدولة فهي غائبة إلى حد الساعة

أنظر التقرير المـالي واألدبـي   –الذي بين أيدينا  2005ل التقرير المالي لسنة فمن خال

مليـون سـنتيم    28.5جمع ب التصريح على سبيل المثال ال الحصر تم -في الملحق 2005لسنة 

    :، مصادرها ونفقاتها كما هو موضح في الجدول التاليخالل سنة

لجمعية ) ادر األموال ومصاريفهامص(يوضح المعامالت المالية جدول  :)08(جدول رقم 

إنجاز شخصي اعتمادا على  - م2005لسنة  اإلرشاد واإلصالح المكتب البلدي لعين قشرة

  .∗التقرير المالي لنفس السنة

  
  المبلغ  النفقات   المبلغ  المصدر  اإلجمالي المبلغ

285000.00 

  دج

  الهبات والهدايا
260000.00 

  دج

 100000.00  التلميذ محفظة

  دج

 080000.00  رمضان قفة

  دج

 080000.00  الثلج أزمة

  دج

  دج 025000.00  الصيفي المخيم  دج 025000.00  االشتراكات

  

مليون  28.5مليون سنتيم من أصل  26إذا وكما هو موضح من خالل هذا الجدول فـ؛ 

التـي   مصدرها الهبـات والهـدايا   ٪ 91.22وهو ما يمثل  2005سنتيم التي تم جمعها خالل سنة 

مما يـتم جمعـه مـن     حسب الحاجة غير ذلك وأ أو مواد غذائية تكون أموال أو أدوات مدرسية

االجتماعية، إلنجاز األهداف  أنفقت -نموذج طلب مساهمة 02رقم  وثيقةأنظر ال–سكان المنطقة 

                                                
 .أنظر التقریر األدبي والمالي للجمعیة المرفق في ملحق ھذه الدراسة - ∗
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 ٪ من المبلغ اإلجمالي المجموع مصدره اشتراكات 08.78ما يمثل مليون سنتيم  2.5بينما الباقي 

  .األعضاء تم صرفه في الجانب الترفيهي

  

  

 

المكتب البلدي لجمعيـة اإلرشـاد    من طلب مساهمة بأدوات مدرسية، يوجه -02-وثيقة رقم

مع تحديد المرسـل  –إلى بعض سكان المنطقة المعتادين على المساهمة  واإلصالح لبلدية عين قشرة

من قبل أحد أعضاء الجمعية، كما نشير إلى تسلم إلى يد المرسل إليه ، في مثل هذه النشاطات  -إليه

توجه إلى سكان المنطقة بصفة عامة تعلق على جـدران المدينـة أو   أن هناك بعض الطلبات العامة 

مثل التي سبق وأن عرضناها والتي تطلب مسـاعدات   تسلم عشوائيا للسكان في المقاهي والشوارع

  .م 2009إنسانية لمساعدة سكان غزة خالل شهر جانفي 

  

هو العـام األول الـذي   الذي أخذناه كمثال  -م 2005- يبقى أن نشير إلى أن هذا العام 

باشرت فيه الجمعية نشاطاتها لهذا كان المجال ضيق ليتسع في العام الموالي مباشـرة أي سـنة   

الجمعية كمسير وكهمزة  حيث تقفيخضع للتسيير الذاتي  الحظنا أنهم بنادي الطفل الذي  2006
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الـذين  واألسـاتذة  ناحية المالية بين المستفيدين من خدماتـه والمـربين المشـرفين    وصل من ال

يتقاضون رواتبهم من مجموع المبالغ المالية التي يدفعها كل مستفيد من تلك الخـدمات شـهريا،   

فهو  في التزويد بلوازم المكتبية والحال كذلك بالنسبة لدروس الدعم، وإن كان هناك بعض النقص

التي ال توفر ميزانية مستقرة للجمعية حيث تتم عمليـة جمعهـا    من الهبات والهدايامعوض دائما 

  ، وفي هذا الصدد يشير أحد المبحوثين؛ بالتزامن مع مناسبات محددة ولغرض تغطيتها

في الصباح إلى المقر في بعض األحيان أقوم بعمل تقني محض، أدخل " 

، أشياء لطفل ودروس الدعمالطلبات الالزمة لتسيير نادي امن فأجد قائمة 

البد منها وهي مكلفة لكن الناس وحتى نحن ال نقوم بتخصيص ميزانيـة  

فـي بدايـة السـنة،     منها ال يمكن ضبط كم نحتاجولها ألنها تنفذ بسرعة 

فنضطر في كل مرة إلى التوجه إلى المحسنين بطلب مسـاعدات لشـراء   

  " بعض األحيان فيمن ذلك ، حتى أنني أصبحت أخجل ...الطباشير مثال

  )سنة، معلم  45عضو ج إ إ، (                                                              

  

 2005من خالل كالم هذا البحوث وبالنظر إلى التقارير المالية على غرار تقرير سنة   

الميـداني لطريقـة    ومن خالل إطالع على التقارير المالية واألدبية وتتبعنام الذي أخذناه كمثال 

عمل الجمعية وللكيفية التي تسير بها ميزانيتها نخلص إلى كون الجمعية وإن كانت تعـاني مـن   

المصاعب المالية التي تعتبرها من بين أكبر المشاكل التي تقف في وجه تنفيذها لبرامجهـا إلـى   

يا لتغطيـة أكبـر   ، والهبات والهدامكتبها يجتهدون في جمع المساعداتأنها ومن ورائها أعضاء 

تزايد الطلب على االستفادة من نشاطاتها فهم يكثفون من طلبات  مقسط ممكن من احتياجاتها وأما

الخطاب الديني الستمالة المساهمين من سكان المنطقـة، فطلبـاتهم    ذلك المساعدة مستعملين في

وما أنفقتم من خير  ﴿: دائما تحتوي على آيات قرآنية تحث على فعل الخير، وكمثال اآلية التالية

 الوثيقة رقـم –فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ الواردة في طلب المساهمة الذي عرضناه سابقا 

إلى جانب استغالل التراث الثقافي لسكان المنطقة الذي يعتبر فعل الخير من مقوماته، وفي  -02

  :هذا الصدد يقول نفس المبحوث السابق
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فظة فالكل هنا يعرف بعضه الـبعض،  بطبيعة المنطقة الصغيرة والمحا" 

نكـون   ، كان يوصيني أن(...) ∗أذكر جيدا ما كان يقول لي الشيخ عمار

في تالحمه ال يوجد بيننـا مـن يجـوع أو     ∗∗مثلما كان أجدادنا كالبرنس

  "يعرى

  )سنة، معلم  45عضو ج إ إ، (                                                              

فالنتيجة العامة التي نخرج بها فيما يخص الوضعية المالية لمكتب الجمعية هي أنها  ومنه

وأعضـاؤها يحـاولون    ،ورغم شح مصادر األموال وعدم انتظامها إال أنها تعمل على تجاوزها

كما يعبرون على ذلـك، أوالئـك   " تبرعات المحسنين" القيام بذلك معتمدين على الهبات والهدايا 

، لتظهـر هـذه العمليـة    معية بدافع الدين وأصالة المجتمعين يستجيبون لطلبات الجالمحسنين الذ

احتياجاتـه  ولو جزء بسـيط مـن   بشكل عام كشكل من أشكال إعادة تنظيم المجتمع لذاته وسد 

بطريقة مستقلة عن الدولة أو بعض الجهات التي يمكنها أن تستغل ذلـك فـي مواقـف أخـرى     

بالنفي أو التأكيد في مناقشة الوضعية السياسـية  ما سيتضح أكثر  سياسية على سبيل المثال، وهو

   .مع أعضاء المكتب البلدي لهذه الجمعية

  

  

                                                
 . ھ إلى المنطقة، ترجع أصولالجزائریین حالیا جمعیة العلماء المسلمینشرفي في ھو الشیخ عمار مطاطلة عضو  - ∗

البرنس ھو ثوب شتوي تقلیدي یعرف في المنطقة بالبرنوص، یصنع في العادة من وبر الحیوانات وصوفھا  - ∗∗

، یستعملھ حالیا بعض كبار السن، وقد یظھر على كتفي العریس لیل ویكون غطاء الرأس جزأ منھیغطي الجسم كلھ 

 .فة بالحنة وھو ما یجعل منھ ذوا قیمة رمزیةعرسھ وقت قیامھ بإحدى الطقوس االحتفالیة المعرو
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  :السادسلفصل ا  -

  بالجمعيتين النشطتين خصائص الفاعل الجمعوي 

  

  الخصائص العامة للفاعل الجمعوي بعين قشرة: المبحث األول

  .اكتساح النظام األبوي وانعكاسه على الفعل الجمعوي -01

  .عامل السن وهاجس تحضير الخلف -02

  .العمل الجمعوي، الشغل واالندماج االجتماعي -03

  .ى الدراسي والمؤهالت العلمية والمهنيةالمستو -04

  .الحالة العائلية -05

  .مكان اإلقامة -06

  

  عوامل التنشئة االجتماعية وتأثيرها على الفعل الجمعوي: المبحث الثاني

  .األصل الجغرافي والصلة باألرض -01

  .قاربةالوضعية االجتماعية المت -02

  .محدودية المستوى التعليمي -03

  .شاركة العائليةتاريخ الم -04

  .تاريخ المشاركة الجمعوية -04-01    

  .تاريخ المشاركة السياسية -04-02    

  

  الكيفية التي تتم بها المشاركة الجمعوية :الثالثالمبحث 

  .طرق التعرف على العمل الجمعوي -01

  .سوابق المشاركة الجمعوية -01-01    

  .طالكيف التي تمت بها عملية االنخرا -01-02    

  .النشاط الجمعوي -02

  .الرغبة في القيام بالنشاطات -02-01    

  .هل كل النشاطات مرغوب فيها -02-02    
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  العالقات االجتماعية حول العمل الجمعوي :المبحث الرابع

  .العالقات قبل العمل الجمعوي -01

  .عالقات عامة وأخرى نوعية -02

  .ةالجمعيتان كفضاء لبناء عالقات اجتماعي -03
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 :األول بحثالم

 الجمعيتينالعامة للفاعل الجمعوي بالخصائص  

  

في بحثنا هذا يعتبر الكشف عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمشاركين أو 

وأبعاده النشط  عالقته بالعمل الجمعويو بعين قشرة يعلين المتطوعين في القطاع الجمعوالفا

من األهداف التي نسعى لتحقيقها، انطالقا من تصورنا للجماعة المنطقة ذاتها في األنثروبولوجية 

، ونحن هنا نعطي 1الممثلة لهذه الجمعيات كحقل اجتماعي ينشط األفراد ويتفاعلون في إطاره

دورا للعامل الفردي المنخرط في نشاط جماعي على أساس أن األفراد كما يرى مالينوفسكي 

هم المفضل بحثا عن إشباع لحاجاتهم النفسية والعضوية مع مراعاتنا يتابعون بنشاط نمط حيات

 ، من هذا المنطلق فنحن نعتبر2ما يرى دوركايمككون هذا اإلشباع يتحدد في أطر اجتماعية 

في حاجات مختلفة  إشباعالعمل الجمعوي نشاط اجتماعي ينخرط فيه الفاعلين فرديا بحثا عن 

عمل الجمعوي، وهو ما يجعل من التعرف على األفراد إطار العمل الجماعي ممثال في ال

المنخرطين في العمل الجمعوي وحاجاتهم طريق للتعرف على العمل الجمعوي والحاجات التي 

من خالل عدد من المؤشرات االجتماعية،  وسنحاول القيام بذلك. تعمل على إشباعها

والتي قمنا بجمعها بعين قشرة، وتأثيرها في سير الحركة الجمعوية الديموغرافية والمهنية، 

والذي مكننا من " التعريف بالمبحوث"انطالقا من المحور األول لدليل المقابالت والمعنون بـ

 : مواليفي الجدول القمنا بتبويبها جمع المعلومات التي 

                                                
، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1طنظیر جاھل،  :، ترجمةالجماعة السلطة واالتصال، )وآخرون(ج ب ھورغ  - 1

 .13، ص 1996والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

، 223ى سید الصاوي، سلسلة كتب ثقافیة شھریة العدد عل: ، ترجمةنظریة الثقافة، )وآخرون(میكل تومبسون  -2

 .267، ص 1997األدب، الكویت، والمجلس الوطني للثقافي والفنون 
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ألعضاء مكتب الجمعيتين محل  المؤشرات االجتماعية، الديموغرافية والمهنية): 09(جدول رقم

  -إنجاز شخصي-  ةالدراس

  
الفاعلين 
  الجمعويين

  

المؤهالت / المستوى الدراسي  مصادر الدخل/ المهنة   الجنس  السن
  العلمية والمهنية والمطالعة

الحالة 
  العائلية

  اإلقامة

  المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح بعين قشرة -01

 45  01عضو
  ذكر  سنة

معلم باالبتدائي بقرية حجر 
تطوع بمسجد مفروش وإمام م

  المدينة

معلم ابتدائي مند ، الثالثة ثانوي
 22سنة وإمام متطوع مند  24
  سنة

احجر   متزوج
  مفروش

 43  02عضو
  عين قشرة  متزوج  متوسط   صاحب ورشة نجارة   ذكر  سنة

 29  03عضو
ليسانس رياضيات، يقرأ في   أستاذ الرياضيات بثانوية بالقل  ذكر  سنة

  التخصص وبشيء من األدب 
  ين قشرةع  أعزب

 28  04عضو
  سنة

  
  ذكر

بيع ألبسة الرجال في (تاجر 
  )محل وسط المدينة

  

انقطع عن (أولى ثانوي 
الدراسة، قام بتكوين على اآللة 

، مطالعة الكتب الدينية )الراقنة
  المعتدلة

  
  أعزب

  عين قشرة

 31  05عضو
يملك جزار مناصفة (تاجر   ذكر  سنة

  )بوسط مدينة عين قشرة
  عين قشرة  أعزب  سيالسنة التاسعة أسا

 32  06عضو
والية ب بمديرية التجارةموظف   ذكر  سنة

  سكيكدة
  عين قشرة  متزوج  مهندس دولة في اإلعالم اآللي

  عين قشرة  متزوج  ثانوي   مقاول  ذكر    07عضو

 28  08عضو
  عين قشرة  متزوجة  ثانوي  مربية أطفال بالجمعية  أنثى  سنة

 45  09عضو
  أنثى  سنة

  عين قشرة  متزوجة  ثانوي  أستاذة بالطور المتوسط

  جمعية ترقية المعوق لبلدية عين قشرة -02
 38  01عضو

تاجر، يملك هاتف عمومي   ذكر  سنة
  بمقر سكناه بمدينة عين قشرة

  عين قشرة  متزوج  السنة الثالثة ثانوي

  02عضو
40 
  ذكر  سنة

بطال، يعمل أحيانا عند 
الخواص بالمقاهي، ويقوم 
بجني محصول أشجار زيتون 

  ةالعائل

  عين قشرة  متزوج  السنة الرابعة متوسط

 56  03عضو
حرفي في الزخرفة على   ذكر  سنة

  الرخام
  عين قشرة  متزوج  السنة السادسة ابتدائي

  04عضو

48 
  ذكر  سنة

تدرج في عدة وظائف من 
معلم ابتدائي إلى مستشار 
التربية بثانوية بسكيكدة وحاليا 
محامي وأستاذ معيد بجامعة 

  سكيكدة

  عين قشرة  متزوج capa+  ليسانس حقوق

 40  05عضو
  عين قشرة  متزوج  ثالثة ثانوي   إداري بثانوية   ذكر  سنة

  عين قشرة  متزوج  ابتدائي  ال يتمتع بعمل دائم  ذكر  سنة  06عضو

 43  07عضو
عامل بالبلدية في إطار الشبكة   ذكر  سنة

  االجتماعية
  عين قشرة   متزوج  ابتدائي

 45  08عضو
  عين قشرة  متزوج  ابتدائي  ائم ال يتمتع بعمل د  ذكر  سنة
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والتي تمثل المؤشرات االجتماعيـة والديموغرافيـة   المعلومات الواردة في هذا الجدول 

تكمن أهميتهـا فـي كشـفها عـن     . والمهنية ألعضاء مكتب الجمعيتين النشطتين في عين قشرة

ا عـن السـمات   هالسمات العامة للفاعل الجمعوي، هذه األخيرة التي تكمن قيمة معرفتها في كشف

  :المميزة للعمل الجمعوي بالجمعيتين والتي تبين أنها تتميز بما يلي

  

 : اكتساح النظام األبوي وانعكاسه على الفعل الجمعوي -01

  
أول ما يمكن مالحظته فيما يخص الفاعلين الجمعويين في الجمعيتين محل الدراسة هـو  

لفعل الجمعوي بالمنطقة فعل رجـولي  سيطرة الذكور مقابلة بالعنصر النسوي فبشكل عام يعتبر ا

يتم في المجال الذي يسيطر عليه الرجل ويسيره ويحدد فيـه المهـام واألدوار الخاصـة بكلـى     

  :وهو ما نجد التعبير الصريح عنه في كالم أحد المبحوثين الجنسين

  

عند الحديث عن النشاط الجمعوي في العائلة نقصره على الذكور ألن "  

حرية العمل، لكن خروج األمهات أو البنات مربوط لهم حرية التنقل و

   "بعدة شروط نتيجة لطبيعة المنطقة المحافظة 

  ) سنة أستاذ 29عضو م ج إ إ، (                                                             

  

هذه الوضعية تعبر بشكل واضح عن هيمنة البنية التقليدية في تعاملها مـع المـرأة مـن    

من علـى الـدهنيات ويملـي شـروطه علـى الفـاعلين الجمعـويين        يمنطلق أبوي ال يزال يه

وهو ما يفسر التواجد المتواضع للمرأة فـي هـذا   واالجتماعيين بشكل عام رجاال كانوا أم نساء، 

تتموضع في آخر سلم أخذ القرار إن  الذي يجعلها النظام األبويالمجال وفقا للشروط التي يمليها 

جرد متلقي لخدمات هذه الجمعية أو تلك، وإن كانت هناك محـاوالت لالسـتقالل فـي    لم تكن م

الـذي اسـتبطنته المـرأة     هذا العالم الرجـولي  دخولكون محاوالت لالتسيير فهي ال تعدوا أن ت

لرجل وقد يكون العمـل  ل ل للتخفيف من حدته من خالل مشاركتهاوهي تبحث عن وسائ بدورها

سائل على حد تعبير إحدى المبحوثات النشطات في إحـدى الجمعيـات   الجمعوي من بين هذه الو

  ؛ النسوية
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لو لم أكن منخرطة في العمل الجمعوي لكنت أهرب عندما أرى الرجال " 

واليوم وبفضل العمل الجمعوي أنا أقف أمامك بشـكل طبيعـي وأحـدثك    

  ... "بدون عقد

  ) عضو مكتب ج م ف، بائعة في محل (                                                       

  

يمكن اعتبار جمعية اإلرشـاد  جمعيتين محل الدراسة مع هذا الموضوع فأما عن تعامل ال

ويبدوا ذلك مـن خـالل فتحهـا     واإلصالح أكثر انفتاحا في إشراكها للمرأة في العمل الجمعوي

ـ    ، بالسـكرتارية امالت أبواب الجمعية أمام العنصر النسوي للمشاركة كمربيـات، معلمـات، ع

تفرض شروطا وتخصيص نادي صناعة الحياة للنساء في اإلشراف والتسيير، ومع ذلك فالجمعية 

والطبيعة التقليدية للمجتمع التي تتميز بالصـرامة فـي الفصـل بـين      الدينيةمستمدة من الخلفية 

رأة تبقى بعيـدة كـل   ، وكما نالحظ فمن خالل المهام المسندة للنساء في هذه الجمعية فالمالجنسين

التي تجعـل مـن األب   البعد على مراكز التسيير واتخاذ القرار وهو ما يميز دائما الثقافة األبوية 

 .1مصدر السلطة المادية والروحية المطلقة -والرجل أو الذكر في المجتمع–في العائلة 

  
مـرأة  في عين قشرة بشكل خاص مع ال إن تعامل المجتمع بشكل عام والمحيط الجمعوي

 إرضـاء يدور حول  يالذ هالنشاط يساسواأل الطبيعيعند اعتبار المنزل هو المجال والذي يقف 

للخروج للعمل، فـإن   هاراضطراوحتى عند  األبناء، وتربية األسرةالزوج وتهيئة المناخ لرعاية 

 وهوي شر حول تدعيم هذا الدور النسومجاالت العمل المسموح بها تدور بشكل مباشر وغير مبا

النشطات السابقات في الجمعيات والالتي يتوقفن عن النشاط مباشرة  ما يظهر بوضوح من خالل

الجمعيـات  ف بعد زواجهن أو بعد خطبتهن بحجة رفض الزوج أو الخطيب لذلك، من جهة أخرى

والتـي   ال يخرج نشاطها عن تدعيم الدور التقليـدي للمـرأة   النسوية التي كانت تنشط بالمنطقة

تـنقالت   ،ها في أغلب األحيان على الصناعات اليدوية كالخياطة والطـرز مـثال  ينحصر نشاط

تم إال بأمر ورقابة السلطة األبوية مجسدة في عـائالت  تال  النشطات في تلك الجمعيات هو األخر

المحليين كرئيس البلديـة أو مـدير    أو اإلداريين أو بعض المسؤولين -األب واإلخوة– النشطات

، وهو الوضع الذي مازال قائما حيث أننا بهم لدور الوصي على تلك الجمعياتفي لع دار الشباب

                                                
، العدد إنسانیات :، في"وضعیة المرأة والعنف داخل األسرة في المجتمع الجزائري التقلیدي" محمد حمداوي،  - 1

 .91، ص 2000أفریل –جانفي  10
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سجلنا من خالل مقابلة إحدى النشطات في الجمعيات النسوية بالمنطقة إجابـات عديـدة تبـرز    

  معاناتهم من منطق الوصاية والسلطة األبوية، ومن هذه اإلجابات؛ 

  
ال بالتنسـيق  ال أستطيع أن أقوم بذلك، ألن عملي ال يكون إ" 

  "مع مدير دار الشباب 

  )عضو مكتب ج م ف، بائعة في محل (                                                

  

تكون الحركة الجمعوية فـي   إذا ومن خالل الوضعية العامة للمرأة في مجتمع عين قشرة

ثر حرمان المرأة بطريقة المنطقة بما فيها الجمعيتين محل الدراسة تضيعان طاقات بشرية كبيرة إ

  .ة وإبعادها عن العمل الجمعوية والحياة االجتماعية بشكل عاممباشرة أو غير مباشر

  

   : عامل السن وهاجس تحضير الخلف -02

ما يمكن مالحظته مباشرة فيما يخص عمر أعضاء مكتب الجمعيتين محل الدراسة هـو  

بيا وهذا معناه أن الجمعيتين تخسران سنة وهو متوسط مرتفع نس 38أن متوسط العمر في حدود 

طاقات شابة كثيرة يمكنها أن تقدم الكثير من الوقت والخبرات في العمل الجمعوي إذا افترضـنا  

أن المنخرط في التجربة الجمعوية يواصل العمل فيها حتى سن متأخر من عمره وهو ما يمكنـه  

لوقت إشكالية عالقـة الشـباب   من اكتساب خبرات أكثر في العمل الجمعوي، ويطرح في نفس ا

بالمجتمع؛ بمنظماته ومؤسساته ويطرح قضية الروابط والهوية االجتمـاعيتين علـى أسـاس أن    

 1تمثالت الشباب للمشاركة الجمعوية ما هي إال شكل من أشكال تمثالته للمشـاركة االجتماعيـة  

اب فـي وسـطهم   ومنه فإن غياب الشباب على العمل الجمعوي قد يطرح إشكالية اندماج الشـب 

االجتماعي، كما يمكن إرجاعه إلى وجود اهتمامات أخرى تجعل من العمل الجمعوي أو العمـل  

للصالح العام بصفة عامة في مرتبة أقل أهمية من االنشغال بالبحث عن عمل والتحضير للزواج 

  : مثال كما عبر على ذلك أحد المبحوثين بقوله

  
                                                

1 - Lucy Baugnet, participation associative et rapport au politique : l’engagement 

social des jeunes, In : Bernard Roudet (sous direction), des jeunes et des associations, 

l’harmattan, PARIS, 1996, p 37. 
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العائالت الجزائرية  )..(. جمعويال يوجد اهتمام كبير بالعمل ال... " 

شكل كبير على الجانب المعيشي وبحكم ظروف المعيشة أصبحت تهتم ب

  "فقط

  )أستاذ ،سنة 29عضو م ج إ إ، (                                                     

  

ين هذا األمر سيتضح أكثر من خالل تسليط الضوء على المهن ومصادر الدخل ألعضاء الجمعيت

كما يمكن اعتباره من جانب آخر كتعبير عن أزمة جلب وإدمـاج الجمعيـات   .  وحاالتهم العائلية

للشباب وهو ما يعتبر مشكل يهدد الجمعيات في استمرارها حيث صـادفتنا جمعيـات بالمنطقـة    

زالت بمجرد عزوف أعضاء مكتبها عن العمل الجمعوي لعدم وجود الخلف الذي يسـتمر فـي   

، وهنا نسجل أن جمعية اإلرشاد واإلصالح أكثر اهتماما بالعناصر الشابة مقارنـة  تسيير الجمعية

من عمره بينمـا أصـغر    38بجمعية ترقية المعوق التي يالحظ أن أصغر عضو في مكتبها في 

سنة إضافة إال أنها تعمل من خالل نواديهـا   28عضو في مكتب جمعية اإلرشاد واإلصالح في 

يتلقـون خـدمات هـذه النـوادي     ) سنة 19 -18(في مقتبل العمر على استقطاب عناصر شابة 

هـذه العناصـر يمكـن     ،ويقومون بمساعدة أعضاء الجمعية في التحضير لمختلف النشـاطات 

انتقـاء الـبعض   أنها في مرحلة تحضير أو تدريب يمكن مستقبال  حيثاعتبارها ذخيرة للجمعية 

نسبة ألصغر عضو في المكتب الذي يعبـر  ضمن أعضاء المكتب كما هو الحال بال منهم ليكونوا

  :على بدايته مع الجمعية كالتالي

  

كنت أحضر معهم كل النشاطات أساعدهم فيها ثم انضـممت كعضـو   "  

  "مكتب 

  )سنة، تاجر 28عضو م ج إ إ، (                                                     

  

ارتفاع متوسط العمر مقارنة بالمكتـب  أما فيما يخص جمعية ترقية المعوق فإضافة إلى 

البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح فهي أقل اهتماما بتجديد مكتبها القيادي وتدعيمه بعناصر شابة 

وهو ما يجعل نشاطها مهدد بالتوقف أكثر من الجمعية األخـرى لعـدم تمكينهـا أو تحضـيرها     

  .لعناصر يمكن أن تكون خلفا لألعضاء الحاليين
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  :الجمعوي، الشغل واالندماج االجتماعي العمل -03

كما سبق وأن ذكرنا فإن إحجام الشباب عن العمل الجمعوي يمكن إرجاعه إلى وجود 

اهتمامات أخرى تجعل من العمل الجمعوي أو العمل للصالح العام بصفة عامة في مرتبة أقل 

حاالت البحث التي أهمية من االنشغال بالبحث عن عمل مثال، وهي فرضية تأكدها إلى حد ما 

بين أيدينا حيث أن أغلب أعضاء الجمعيتين ال يعانون من هاجس البطالة كمالحظة أولى يمكن 

االستدالل بها على أن هاجس البطالة من شأنه أن يخلق اهتمامات قد تبعد الشخص عن 

االنخراط في العمل الجمعوي وتجعله يكرس كل وقته وجهده للحصول على عمل أو وظيفة 

فكرة ترجعنا من جديد إلى إمكانية قراءة المشاركة الجمعوية في إطار أوسع وأعم والمتمثل وهي 

ومنه  1في المشاركة االجتماعية التي تعرف صعوبات من طرف األفراد قبل حصولهم على عمل

فقد يكون ارتفاع معدل البطالة في المنطقة سبب مباشر في انخفاض معدالت المشاركة الجمعوية 

يتطلب  في جانبه الكمي ألن إثبات ذلك محققة في حالة بحثنا هذا ل هذا كفرضيةونحن نقو

فقدان الفرد للعمل من جهة أخرى ف ،دراسة إحصائية على مستوى أوسع من بلدية عين قشرة

يمثل كذلك فقدانه للهوية التي يمنحها إياه هذا العمل المفقود والتي يمكن تشكيلها انطالقا من 

وهذا معناه أن فقدان العمل أو الوظيفة قد يكون سببا في اإلحجام عن  ،2التجربة الجمعوية

  .المشاركة الجمعوية أو دافعا إليها

 
أما فيما يخص حاالت البحث التي بين أيدينا فهي ال تعاني من البطالة فمعظم الحاالت 

س لها نشاطا نشاطا حرا وحتى الحاالت التي ال تملك وظيفة ثابتة ولي مارسلها وظيفة قارة أو ت

لنشاط ل ها، مع إمكانية اعتبارالعائلية حرا فهي مندمجة في المهن الغير الرسمية والنشاطات

شبكة ل استغاللها وسيلة للحصول على وظيفة أو طريقة للتمكين المهني أكثر من خاللكالجمعوي 

الذي عبر  العالقات التي تنسج حول العمل الجمعوي وهو ما صادفناه مثال عند أحد المبحوثين

  :على ذلك كالتالي

  

                                                
1- Renaud Sainsaulieu, In : Bernard Roudet (sous direction), des jeunes et des 

associations, l’harmattan, PARIS, 1996, p 08. 

 
2 - Ibid, p 08.  
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العام الماضي عندما أقمنا معرض بسكيكدة، تحصلت على المرتبة " ...

فكان أن وعدت من طرف العديد من المديرين بالوالية بأن (...) األولى 

  ... "   يساعدوني في الحصول على الدعم؛ القرض المصغر أو المحل

  ) سنة، حرفي  56عضو ج ت ق، (                                                 

  
إذا فبالنسبة لوحدات البحث على األقل يعتبر وجود شغل عامل مهم في تحسين 

الوضعية االجتماعية وبالتالي تسهيل عملية االندماج االجتماعي واالهتمام بانشغاالت الجماعة 

عملية االندماج  هيللعمل الجمعوي الذي يساهم بدوره في تسنحو اوهو ما قد يتوج بالتوجه 

  : تلخيصه في المخطط التالي يمكناالجتماعي وتحسين الوضعية المهنية، وهو ما 

  

نحو عملية التوجه ووجود شغل  بين العالقةمخطط يوضح : -05-مخطط رقم

  ).إنجاز شخصي (  لعمل الجمعوي عند وحدات البحثا

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 وحدات البحث
تسھیل عملیة 

االندماج 
 االجتماعي

االھتمام 
بشؤون 
 الجماعة

التوجھ نحو 
 العمل الجمعوي

وجود 
 شغل
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  ؤهالت العلمية والمهنية؛المستوى الدراسي والم -04

  
المستوى الدراسي والمؤهالت العلمية والمهنية لوحدات البحـث دون   للوهلة األولى يبدو

داللة تذكر فبشكل عام ال يوجد مستوى مهيمن بشكل كبير دون سواه فأعضاء مكتب الجمعيتـين  

الجزائرية بشكل  وإن كانت الجمعيات ف يتراوح بين االبتدائي والجامعي،مستواهم الدراسي مختل

دراسة الدكتور عمـر دراس   المستوى التعليمي العالي حيث بينتعام يغلب على أعضاء مكتبها 

٪ منهم مستواهم ثانوي و  24.5جامعي بينما  اهم٪ من أعضاء مكتب الجمعيات مستو 53.9أن 

ء من شيتين محل الدراسة ذات جمعيال، وهي نتائج تجعل من 1٪ ابتدائي 4.5٪ متوسط و  15.2

في جمعية ترقيـة المعـوق،    -؛ ابتدائيكالتالينجد هيمنة المستويات الدراسية حيث الخصوصية 

) الجامعي(والثانوي في جمعية اإلرشاد واإلصالح، بينما يمثل أصحاب المستوى التعليمي العالي 

 األقلية ضمن أعضاء مكتب الجمعيتين، حيث نجد؛ مهندس دولة في اإلعالم اآللي وآخر متحصل

جمعية اإلرشاد واإلصالح، ومتحصل علـى   ضمن أعضاء مكتبعلى شهادة ليسانس رياضيات 

والجـدول   .جمعية ترقيـة المعـوق   من بين أعضاء مكتبشهادة ليسانس علوم إدارية وقانونية 

  :يوضح توزيع أعضاء مكتب الجمعيتين حسب المستوى التعليمي الموالي

  
  .لجمعيتين حسب المستويات الدراسيةجدول توزيع أعضاء مكتب ا: )10(جدول رقم

  

  ج ت م  ج إ إ  العدد  الدراسي المستوى

  01  02  03  جامعي

  02  05  07  ثانوي

  /  02  02  متوسط

  04  /  04  ابتدائي

  
  

إلى تقدم  إرجاعهالمستوى التعليمي عند أعضاء مكتب الجمعيتين يمكن  تراجع

حرمت من التعليم بسبب الظروف النشطين بالجمعيتين وانتمائهم إلى فئة عمرية متوسط سن 

الصعبة التي عرفتها المنطقة والجزائر ككل غداة االستقالل وفي المناطق الريفية المعزولة 

                                                
1 - Omar Derras, le phénomène associatif en Algérie, Ed Friedrich Ebert, Alger, 2007, p 147. 
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والفقيرة كعين قشرة بشكل خاص وهي الظروف التي حالت دون مواصلة أعضاء مكتب 

بوضعية المنطقة تأثرت  ةالجمعيتين من تلك الفئة العمرية للتعليم، وحتى الفئات العمرية الشاب

ومنا هذا وهو الصعبة وبعدم وجود هياكل تعليمية كالثانوية مثال حتى زمن متأخر ومتقن حتى ي

لألعباء التي يفرضها التنقل الكثير من سكان المنطقة يعجزون عن مواصلة الدراسة  ما يجعل

في المناطق  الطابع الريفي للمنطقة وبشكل خاص تمركز السكان ،تواجد تلك الهياكل اطقإلى من

الهياكل التعليمية  وجدالحضرية الثانوية والمبعثرة البعيدة عن المركز الحضري الرئيسي أين ت

وإن كان وضع شباب اليوم قد تغير مقارنة بالكبار  ،هو اآلخر ساهم في تدني المستوى التعليمي

والعراقيل من المشاكل  ومواصلة الدراسي فهو ال يخلو العلمي يما يخص التحصيلفي السن ف

استخدام "فكما سجلنا في دراسة  في بعض األحيان التعليمي المسارالتي تحول دون مواصلة 

أن المنطقة تعاني من عجز قدره إحدى عشر قسم في طور التعليم " المرافق العامة والتجهيزات

بوي تلميذ من دون قسم وهو ما يضطر القائمين على القطاع التر 340االبتدائي أي أن أكثر من 

كما سجلنا عجز . إقحامهم في أقسام أخرى وهو ما يؤثر سلبا على عملية التحصيل المعرفي

تلميذ في هذا الطور مقحمين في  120قدره أربع أقسام في طور التعليم الثانوي أي أن ما يعادل 

 وما لذلكتلميذ  38أقسام أخرى وهو ما جعل معدل التالميذ في القسم الواحد يرتفع إلى حوالي 

  .من تأثير على عملية التحصيل

  

المستوى التعليمي بين أعضاء مكتب الجمعيتين مقارنة بالمستوى  تراجعمن جهة أخرى 

التعليمي ألعضاء المكاتب المسيرة في الجمعيات الجزائرية يطرح إشكالية مشاركة النخـب مـن   

، وهنا يمكـن اإلشـارة   في الحياة الجمعوية بالمنطقة بشكل خاصالعليا التعليمية وي المستويات ذ

من أبناء المنطقة وأمام ضعف مناصب الشغل بهـا يضـطرون إلـى    تلك الفئة إلى أن عددا من 

وهو ما ينهكهم ويضيع الكثير مـن الوقـت   مغادرتها والبحث عن مناصب عمل خارج المنطقة 

على مـردود بعـض وحـدات    يستغل في العمل الجمعوي، وهو ما ينعكس سلبا  يمكن أنالذي 

حيـث إثنـان   ث في العمل الجمعوي وبشكل خاص من أصحاب المستوى التعليمي الجامعي البح

منهم يعمالن بمدينة سكيكدة وآخر بالقل واآلخر بمدينة الحروش، وإن كان إثنان مـنهم بإمكـانهم   

ن عودتهم تكون خريفاالثنين اآل ،عين قشرةمكان اإلقامة بالذهاب واإلياب يوميا بين مقر العمل و

سنوية أو الفصلية، هذه الوضعية على سبيل المثـال جعلـت   لة نهاية األسبوع، العطل الأيام عط

رئيس جمعية ترقية المعوق السابق يتنحى عن منصبه بالجمعية لغيره وهو نفس ما حـدث مـع   

  .الرئيس الذي قبله
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أعضاء مكتب جمعيـة  هي أن المستوى التعليمي لدى مالحظة أخرى يجب أن نشير إليها 

د أعضاء مكتب جمعية ترقية المعوق، وهو أمر معروف علـى  أعلى منه عنواإلصالح  اإلرشاد

فتواجـد   1جمعية اإلرشاد واإلصالح بصفة عامة حيث تشير دراسة سابقة حول الجمعية إلى ذلك

وهـو   ،٪ 90٪ وعلى مستوى المكاتب المسيرة بأكثر من  70اإلطارات الجامعية الشابة بها بلغ 

  .ضمن الخيارات اإلستراتيجية للجمعية خيار يمكن أن ندرجه

  

    :زواجيةالحالة ال -05

من خالل هذا المتغير سنحاول تسـليط الضـوء علـى وضـعية االسـتقرار العـائلي       

واالجتماعي ألعضاء مكتب الجمعيتين محل الدراسة فبحكم الظـروف الصـعبة التـي يعرفهـا     

ـ  ى غالبيـة الشـباب الجزائـري    المجتمع الجزائري أصبح الزواج من األهداف المستعصية عل

وهو أمر يدخل في صميم دراسة الفعل الجمعوي ألن الوضعية السابقة كما سبق وأن  2وعائالتهم

ذكرنا تجعل لدى الفرد اهتمامات قد تصرفه عن العمل الجمعوي، فعندما يتعلـق األمـر مـثال    

حالـة   14يـث نسـجل   بالحالة العالية لحاالت البحث فالمالحظة العامة هي أن أغلبهم متزوج ح

حاالت فقط من غير زواج وإذا أخدنا في الحسبان عامل  03حالة أي أن  17متزوجة من أصل 

السن فهذه األخيرة هي أصغر حاالت البحث سنا باإلضافة إلى انتمائهم جميعا إلى المكتب البلدي 

  .الشابة لجمعية اإلرشاد واإلصالح وهي التي سبق وأن قلنا أنها أكثر اهتماما بالعناصر

  
من خالل الحالة العائلية ألعضاء مكتب الجمعيتين محل الدراسة والتي كما الحظنـا أن  

أغلبهم متزوج، هذه المالحظة تجعلنا نسير في سياق الطرح الذي يرى أن الفرد قبـل الـزواج   

                                                
العلمية وقائع األيام : ، فيجمعية اإلرشاد واإلصالح نموذجا -الجمعيات الدينيةعبد الحفيظ غرس اهللا،  -  1

، ص 2006، وهران،CRASC، منشورات "السكان والمجتمع"لعرض نتائج البحث للبرنامج الوطني للبحث 

101. 

اإلطارات  ،)شرافإ(العياشي عنصر : ، في" مسارات وتمثالت–اإلطارات الصناعية " العياشي عنصر،  -  2

، 2001، وهران، CRASCشورات ، من02رقم  - ، دفاتر المركزمواقع، أدوار، مسارات، تمثالت–الصناعية 

  .80ص 
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يكون منشغال عن العمل الجمعوي بترتيب حياته الشخصية وإن كانت الحاالت الغيـر متزوجـة   

نطرح طرح معاكس لألول وأقل منه تجدرا على حاالت البحث والذي يرى أن الفرد قبل  تجعلنا

 الزواج يكون له الكثير من الوقت في غياب االلتزامات التي تفرض نفسها على الفرد بعد زواجه

، ولما كان الطرح األول أكثر تجدرا علـى  وهو الوقت الذي يمكن استثماره في العمل الجمعوي

هي أن الزواج وإن  -على حاالت البحث بشكل خاص–فالنتيجة التي نعتمدها هنا  حاالت البحث

يوفر له بعـض الجهـد   و يجعله في شيء من االستقرار كان يخلق التزامات أخرى للفرد إال أنه

والوقت الذي كان يستهلك في انشغال الفرد بترتيب حياته الخاصة وهو الوقت الذي من شأنه أن 

  : العمل أو النشاط الجمعوي، وهو ما يمكن تلخيصه في المخطط التالي يستغل أو يستثمر في

  

وعملية التوجه  الحالة الزواجيةمخطط يوضح العالقة بين : -06-مخطط رقم

  .)إنجاز شخصي ( للعمل الجمعوي عند وحدات البحث 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 البحث وحدات

استقرار نفسي 
غیاب + واجتماعي 

بعض االنشغاالت 
الخاصة بترتیب 
 الحیاة الشخصیة

  

توفیر بعض 
الوقت والجھد 
المستغل في 
ترتیب الحیاة 
 الخاصة

  
الوقت  استثمار
العمل  والجھد في

 الجمعوي

  الزواج
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  مكان اإلقامة؛  -06

رمزاً لألمان، جغرافي فقط بل يتعدى ذلك إلى كونه ليس مكان اإلقامة عند ساكنيه مجال 

  ":بول كالفال"يقول  في هذا الصددو ومصدراً لالعتزاز و التعلّق

  
، ينظر إليه من يسكنونه أو لدعائم المفضلة للنشاط النموذجيالمكان هو أحد ا" 

ضاف إلى االمتداد الذي يشغلونه، عطونه قيمة، وذلك بطرق مختلفة، يمن ي

الذي هو ونه، في فكرهم، امتداد يعرفونه ويحبونه وفيه ويستعملويتجولون 

  .1"قة، أو مصدر تعلبالنسبة إليهم، رمز أمان، باعث عز

  
ن البحث في مكان إقامة أعضاء مكتب الجمعيتين على وهو عند وحدات البحث كذلك وأل

فـي   الـذي سـنورده  وبـالمجتمع   األصل الجغرافي والصلة باألرض مع عنصرعالقة مباشرة 

المبحث الموالي، ولنا هنا أن نعرض المالحظة التالية فيما يخص مكان إقامـة أعضـاء مكتـب    

الجمعيتين؛ وهي أن جميعهم من سكان منطقة عين قشرة وبالضبط فهم من عين قشـرة مركـز   

 ما توزيعهم بين األحياء فال يبدوباستثناء واحد يقيم بمنطقة احجر مفروش التابعة لعين قشرة، بين

ال يبـدو ذو داللـة    بين أحياء المنطقة بشكل عاديداللة تذكر حيث أن المبحوثين يتوزعون ذو 

جميع أعضاء مكتب الجمعيتين لمنطقة عين قشرة وتمسـكهم   انتماءتذكر، ويبقى أن نشير إال أن 

المعروفة بصغر مساحتها وقلـت   –سنوضح ذلك في المبحث الموالي  –بالسكن في هذه المنطقة 

سكني قد يكون عامل مهم ودافع إلى العمل الجمعوي والتركيز على النشاطات المهتمـة  تعدادها ال

، وعامل مساعد على تنشئة الفرد على خدمة الجماعة التـي ينتمـي   بخدمة المحلي بشكل خاص

بحث الموالي سنحاول معرفة سبل التنشئة االجتماعية على الفعل الجمعـوي عنـد   مإليها، وفي ال

   .وحدات البحث

  

  

  

                                                
، ترجمة المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و السلطة و المكانعبد األمير إبراهيم شمس الدين،  -  1

  .24م، ص 1990التوزيع، الطبعة األولى 
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  :الثاني بحثالم

  عوامل التنشئة االجتماعية وتأثيرها على الفعل الجمعوي 

 
بدراسة الفرد كفاعل ينتمي لجماعة من األفراد يشكلون بالتفاعل  نهتم في هذا المبحث

فيما بينهم الجمعيات المعنية بالدراسة، ولكن قبل أن يكون الفرد فاعل في جمعية ما فهو فرد من 

ى جماعات اجتماعية أسبق في وجودها للجمعيات كجماعة األصدقاء المجتمع ككل ينتمي إل

والزمالء، والجماعة األقدم التي ينتمي إليها الفرد مباشرة وبشكل طبيعي بعد ميالده هي األسرة 

التي تمكنه من أن يكتسب المعايير والقيم الثقافية عن طريق التنشئة االجتماعية التي تدخله 

ت االجتماعية وتكسبه المعارف والقدرات والميول التي تقدم له فرص تدريجيا في شبكة العالقا

ومنه تأتي أهمية معرفتنا للوسط االجتماعي الذي  1المشاركة والتفاعل في نشاطات الجماعة

ينتمي إليه أوالئك الفاعلين الجمعويين والعوامل االجتماعية المحفزة على االنخراط في العمل 

يقة مباشرة من خالل حث العائلة وجماعة األصدقاء والزمالء على الجمعوي والمشاركة فيه بطر

ذلك وتوجيههم إليه، أو بطريقة غير مباشرة من خالل معايشة خبرة أحد أفراد العائلة أو 

األصدقاء والزمالء في المشاركة بأبعادها المختلفة ومدى تأثير ذلك على الفاعلين الجمعويين في 

وقبل ذلك سنحاول معرفة الخصائص والسمات  .لتحاقهم بهإت ، وآلياتوجههم للعمل الجمعوي

تملي على الفرد التمثالت الجماعية أنها  يرى دوركهايم التي "للشخصية الجماعية " المشكلة 

  .2والمثل والقيم والمشاعر المشتركة بين أفراد المجتمع وتحقق وحدته وتجانسه

  

                                                
غربي  دراسة أنثروبولوجية في - التنشئة االجتماعية في المناطق الهامشية الحضرية" محمد عباس إبراهيم،  -  1

فة أنثروبولوجية في الثقـادراسة  –التنشئة االجتماعية ، )وآخرون(محمد عبده محجوب : ، في" اإلسكندرية

 .40، ص 2005، دار المعرفة الجامعية، مصر، والشخصية
  .29، ص مرجع سابقدوني كوش،  -  2
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 : الوسط العائلي -01

عائالت أعضاء مكتب الجمعيتين محل الدراسة من خالل تفحص الخصائص العامة ل

التي تبدو جد متقاربة من حيث أصولها االجتماعية المتواضعة والتي تأكد الطبيعة التقليدية لبنية 

  :، وهو ما لمسناه من خاللوحدات البحث

  

  :األصل الجغرافي والصلة باألرض -01-01

  
احيها والتي ال تزال نالحظ أن كل العائالت تنتمي إلى منطقة عين قشرة وضو 

تسكنها إلى حد اليوم وإن كانت بعض العائالت عرفت بعض الهجرات الداخلية في الحقبة 

االستعمارية هروبا من حياة المحتشدات التي جمع النظام االستعماري سكان المنطقة داخل 

يفية تطبيقا للسياسة االستيطانية القائمة على نزع األرض واستئصال الجماعات الر سياجها

، وعلى الرغم من عدم معايشة وحدات البحث لتلك نحو المدن والمحتشدات 1وتهجير سكانها

ن الروايات الشفهية ال تزال تتواتر بشيء من الحزن واألسف، وهو ما لمسناه على األحداث إال أ

  :يمكن عرض اإلجابات التالية ناوه .المبحوثين وهم يقصون علينا تلك األحداث

  

الع الثورة إضطر الوالد أن يهجر المنطقة بعد أن حرقت عند اند" ... 

فرنسا بيتهم، فهاجر إلى مدينة ديدوش مراد حاليا هو والعائلة أعمامي 

  ... " وبعد االستقالل رجعوا إلى المنطقة(...) وعماتي 

  )سنة، معلم  45عضو م ج إ إ، (                                                

  

  :نطبق إلى حد ما مع حالة مبحوث آخر عبر عنها كالتاليوهي حالة ت

  

أصلي من عين قشرة وإن كنت ولدت في سكيكدة فذلك نتيجة لالستعمار " 

ونزوح الجزائريين هروبا من االستعمار، فوالداي رحمة اهللا عليهما مثلهم 

مثل الكثير من الجزائريين تركوا الريف، تركوا القرى وذهبوا إلى المدينة 

                                                
،  منشورات جامعة االجتماعي الباحث: في ،" االتجاھات النظریة حول مشكلة اإلسكان "  عبد الحمید دلیمي، - 1

 .100، ص 2004منتوري، قسنطینة، العدد الخامس، جانفي 
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وبمجرد االستقالل طبعا والداي راودهما (...) ا من االستعمار هروب

  "الحنين إلى المنطقة أين عشنا وإلى حد اآلن فأنا أقيم في عين قشرة 

  

  )سنة، محامي  48عضو ج ت م، (                                             

  

ئرية الكبرى أو وفي بعض الحاالت سجلنا هجرة رب العائلة للعمل في المدن الجزا

حتى إلى فرنسا كنتيجة لضعف المنطقة وعجزها عن االستجابة لليد العاملة المتزايدة وظروف 

  الفقر والعزلة التي تجعل من المنطقة منطقة طاردة للسكان؛

  

الوالد رحمة اهللا عليه لما اندلعت الثورة التحريرية كان مهاجرا في " 

ائر وعبر عن رغبته في ترك المهجر ورجع إلى الجز(...) فرنسا 

  ... "االلتحاق بالثورة

  

  )سنة، محامي  48عضو ج ت م، (                                             

  

تبدي نوعا من  هو أنها عائالت وحدات البحث التي عرفت الهجرة ما يالحظ على

البحث نفسها التي التمسك باألرض يبدوا من خالل العودة للمنطقة وهو ما الحظناه على حاالت 

  تعود للمنطقة بعد سنوات من الهجرة بغرض العمل أو التعليم؛ 

  

سنة هاجرت إلى مدينة عنابة مباشرة للشركة  17عندما بلغت " ...

ت يثم استقر 1976الوطنية للرخام أنداك وتحصلت على الشهادة سنة 

 شهر ديسمبر أين رجعت إلى مدينتي 1991هناك بمدينة عنابة إلى غاية 

  ...  "عين قشرة

  )سنة، حرفي  56عضو ج ت ق، (                                                          
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وحتى بالنسبة للحاالت األربعة من بين أعضاء الجمعيتين والتي تعمل خارج عين 

حيث أن ) سكيكدة، الحروش والقل ( قشرة فهي ال تعرف االستقرار بالمدن التي تعمل بها 

  .ئالتهم تبقى بعين قشرة ومنه فالعودة إليها إن لم تكن كل يوم فهي حتمية كل نهاية أسبوععا

  

بشكل ملحوظ كذلك فالحاالت التي تغادر عين قشرة للعمل وإن كانت لمدة زمنية 

أمر غير وارد حيث أن العائلة تبقى تقيم بعين ) أخذ الزوجة واألوالد( طويلة، فالتنقل بالعائلة 

من  نجات أغلبهوا يجعل العودة إلى هذه المنطقة أمر حتمي، باإلضافة إلى أن الزقشرة وهو م

من خالل إسناد مهام أو من المناطق المجاورة وهو أمر يساعد على عدم ترحيل العائلة المنطقة 

، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه المرأة من خالل تمسكها أو األخوال/واألب الغائب لألعمام 

حيث أن  ،بيت أهلها ورفضها للغربة، وهو نفس الشيء الذي يفضله الرجال كذلك يش قرببالع

على إثر ترك الزوجة وحدها بين الغرباء الرحيل بالعائلة يعتبر درب من المغامرة بشرف العائلة 

إثر نشأتهم في وسط غريب عن الوسط األصلي الذي ينتمي إليه أوالئك تربية األوالد بو

تأثير أي لنواة الصلبة للثقافة األصلية، ا "شنابر دومينيك" تأثير ما تسميه وهنا نلمس المبحوثين

القيم والمعايير والممارسات التي تبدو الزمة للحفاظ على الهوية الجماعية والشرف كما 

في العديد  والمخبرين كما يعبر عن ذلك المبحوثين" وسط جماعتنا " في عين قشرة أو 1يتصورونه

بشكل خاص وعند ا نلمس بعد آخر لمنطقة عين قشرة عند وحدات البحث ، ومن هنمن المرات

عبد المالك "كما يرى المخبرين وسكان المنطقة بصفة عامة ممثال في اعتبار مجتمع عين قشرة 

من شأنه جماعة أصلية لها شعور مشترك بالعيش جماعيا وهو ما  في دراسته للمهاجرين "صياد

االلتفاف حول العمل الجمعوي الهادف إلى طرح فرضية لتالي وبا 2تعزيز التضامنأن يسهم في 

، وهو ما من شأنه أن يفسر تركيز الجمعيتين على خدمة المحلي ونجاحهما في ذلك خدمة المحلي

، كما نجد هنا تفسير لعمليات التمويل الذاتي خارج المجال المحليإلى مقارنة بالنشاط الموجه 

، والمخطط الموالي، مخطط توضيحي لما سبق لمنطقةلنشاطات الجمعيتين من طرف سكان ا

  :ذكره

  

  

                                                
 .123، ص مرجع سابق، دوني كوش -  1

 . 122نفس المرجع، ص  - 2
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تأثير النواة الصلبة مخطط يوضح العالقة بين الشعور باالنتماء للجماعة، : -07-مخطط رقم

  ).إنجاز شخصي ( وعملية التوجه للعمل الجمعوي عند وحدات البحث  للثقافة األصلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الوضعية االجتماعية المتقاربة -01-02

  
أما فيما يخص الوضعية االجتماعية وإذا أخدنا المهنة ومصادر الدخل كمقياس للحالة 

ظف بين أولياء االجتماعية فحاالت البحث تنتمي إلى أسر متواضعة جدا إلى درجة أن وجود مو

لفالحين أو العمال ألن أغلب الحاالت تندرج من عائالت صغار ا المبحوثين قد يبدو استثناء

البسطاء وهذا راجع إلى عدم وجود أراضي زراعية كبيرة يمكن أن تجعل من مالكها فالحين 

ضافة إلى كبار إلى جانب عدم توفر المنطقة على هياكل صناعية تفتح لهم مجاالت االستثمار باإل

  .ضعف مستواهم التعليمي

  
 دات البحثوح

الشعور باالنتماء 
 للجماعة

 سكان عین قشرة
  

  كجماعة أصلیة

التوجھ نحو العمل 

والتركیز  الجمعوي

 على خدمة المحلي

تعزیز 

 التضامن

تأثیر النواة الصلبة 

 للثقافة األصلیة
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يتمتعون بنوع من  ما يالحظ على جميع وحدات البحث هو أنهممن جهة أخرى 

االستقاللية المالية عن العائلة فمعظمهم مستقل ببيته من ناحية التكفل المادي، وهو ما يؤكد إلى 

الشغل وعالقته بالعمل من خالل دراسة  في المبحث السابق حد ما الفكرة التي قمنا باستنتاجها

يعتبر وجود شغل عامل ، فبالنسبة لوحدات البحث على األقل باالندماج االجتماعيوالجمعوي 

وبالتالي تسهيل عملية االندماج  مهم في تحسين الوضعية االجتماعية ألفراد الطبقة المتواضعة

الذي يساهم  التوجه للعمل الجمعويب وهو ما قد يتوج ت الجماعةاالهتمام بانشغاالو االجتماعي

  . عملية االندماج االجتماعي بدوره في تسهيل

  

  :ى التعليميمحدودية المستو -01-03

  
المستوى التعليمي عند آباء حاالت البحث يتميز بضعفه بصفة عامة حيث يتأرجح 

بين األمية، معرفة القراءة والكتابة والمستوى االبتدائي، والمستوى أدنى عند األمهات منه عند 

اآلباء وهي مواصفات الطبيعة التقليدية للبنية االجتماعية في الريف الجزائري بشكل خاص، 

بها المنطقة خالل الفترة االستعمارية والتي ساهمت  تضافة إلى الظروف الصعبة التي مرباإل

، وهي الظروف التي استمرت بعد بشكل مباشر في عدم تمكين أبناء المنطقة من مواصلة تعليمهم

أو ضعفها وعدم تلبيتها الحتياجات االستقالل والمتمثلة أساسا في عدم وجود الهياكل التعليمية 

  .كما وضحنا ذلك سابقاسكان المنطقة 

  

  :تاريخ المشاركة العائلية -02

  :تاريخ المشاركة الجمعوية -02-01
  

فيما يخص تاريخ المشاركة الجمعوية في عائالت المبحوثين فلم نسجل مالحظة 

جديرة بالذكر وبإعادة النظر في تاريخ الحركة الجمعوية بالمنطقة نجد أن العمل الجمعوي ورغم 

في  ةأن ثقافة العمل الجمعوي غير متأصل المنطقة منذ سنوات السبعينيات إالد جمعيات في وجو

سكان المنطقة وهو ما يجعل غياب التقاليد الجمعوية شيء ملموس في وسط عائالت حاالت 

فهو يدخل في سياق التغيرات االجتماعية الحديثة أو كتأثير أحد  حاليا البحث وما يوجد منها

وهو تأثير محدود جدا ال يتعدى إشراك بعض أفراد العائلة في  على أفراد عائلته حاالت البحث

أما فيما يخص إقحام أحد أفراد نشاطات الجمعية من خالل دعوتهم لحضور تلك النشاطات، 
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العائلة وإشراكه في العمل الجمعوي بشكل جدي ومستمر فهو أمر نادر جدا لم يصادفنا إال عند 

رشاد واإلصالح من خالل إشراك إحدى أخواته في نادي صناعة الحياة أحد أعضاء جمعية اإل

  .الخاص بالمرأة

  

ويبقى العمل الجمعوي في حد ذاته أمر يخص الشخص المنخرط في حد ذاته فعائالت 

أعضاء مكتب الجمعيتين وإن لم يكن لها تجربة في العمل الجمعوي فهي ال تمانع إطالقا مشاركة 

لى العكس من ذلك فلقد سجلنا ارتياحهم فيما يخص العائالت التي تعمل أحد أفراد عائلتها وع

  .على تدعيمهم وتشجيعهم وإن كانت ال تشاركهم في العمل الجمعوي

  

   :تاريخ المشاركة السياسية -02-02

مالحظة أخرى فيما يخص تاريخ المشاركة السياسية عند عائالت أعضاء مكتب 

المشاركة السياسية في أشكالها المتقدمة كالمشاركة الجمعيتين حيث نسجل عزوف مطلق عن 

وهو  غائبا تماما وسط هذه العائالت، شة األمور السياسية فهو أمر يبدوالحزبية أو النقابية أو مناق

  ما عبر عنه أحد المبحوثين كالتالي؛

  

واهللا ال شيء يذكر، السياسية أصال غير موجودة، خاصة في البلديات " 

خابات وأنا ال أذكر يوما أنه كان هناك نقاش في العائلة إال في وقت االنت

  "من أجل االنتخابات 

)سنة، أستاذ 29إ،  عضو ج إ(   

 

وهو نفس الشيء المسجل عند وحدات البحث بشكل عام حيث أن الممارسة السياسية 

اآلراء من وحدات البحث، ذهب إليه معظم تتبدو منفصلة تماما عن العمل الجمعوي وهو ما 

م انتماء بعض أعضاء جمعية ترقية المعوق بنفس الحزب السياسي إال أنهم متفقين كما فرغ

عبروا لنا صراحة عن الفصل بين العمل الجمعوي والحزبي ألن ذلك حسب رأيهم يضعف 

العمل الجمعوي ويصرف الكثير من سكان المنطقة على اإلقبال على جمعيتهم، هذا من جهة 

لممارسين السياسيين استغالليين للنشاط الجمعوي ال أكثر، وهو ومن جهة أخرى فهم يرون في ا

نفس الشيء الذي لمسناه عند أعضاء مكتب جمعية اإلرشاد واإلصالح التي تعاني من هيمنة 
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تصنيفها كتابعة لتيار سياسي معين وهو ما يرفضه الفاعلين بها وهم يتقاسمون نفس الرأي مع 

غلب الفاعلين حيث يرون أن العمل الجمعوي بخلطه أأعضاء جمعية ترقية المعوق وهو رأي 

لذلك فهم يرفضون  هامن أجل ويحيد بالجمعية عن األهداف التي أنشأةبالنضال السياسي يضعف 

   .نعتهم بالموالين لهذا التيار السياسي أو ذاك
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  :المحور الثالث

  المشاركة الجمعوية الكيفية التي تتم بها 

  

اول من خالل هذا المبحث بشكل رئيسي معرفة المسار التاريخي للفاعل الجمعوي في نح

المشـجعة   الحركة الجمعوية بعين قشرة لمعرفة الكيفية التي تمت بها عملية االنخراط والمؤثرات

على ذلك، الدوافع واألهداف، ولمعرفة أهم األحداث التـي مـرت بالفاعـل خـالل الممارسـة      

  .التي تعامل بها مع كل ذلك الجمعوية والكيفية

ومن جهة أخرى نحاول معرفة كل ما يتعلق بنشاطات الجمعيتين وبشكل أساسي الطريقة 

التي تتم بها عملية المشاركة في النشاط الجمعوي، والكيفية التي تتم بواسطتها التحضـير لتلـك   

  .وتمثالت الفاعل الجمعوي لذلك النشاطات

  

  :معويطرق التعرف على العمل الج -01

  
  : سوابق المشاركة الجمعوية -01-01

تعتبر التجربة الجمعوية عند وحدات البحث تجربة حديثة العهد حيث أن أغلبهم لم يعرف 

من قبل مشاركة جمعوية باستثناء عضوين من جمعية اإلرشاد واإلصالح تجـربتهم الجمعويـة   

الجامعية أي أن هذه التجربـة   كانت من قبل بانضمامهم للمنظمات الطالبية خالل مرحلة الدراسة

كانت خارج منطقة عين قشرة وهي التجربة التي أثرت معارفهم بالعمـل الجمعـوي وجعلـتهم    

يتمتعون بتجربة في التسيير والتنشيط مكنتهم خالل نشاطهم الحالي من النشـاط بـوتيرة مميـزة    

مشـاريع الجمعيـة   وهو ما لمسناه من خالل مناقشتنا لمقترحات تحسين تخدم النشاط الجمعوي 

معهم إلى جانب مالحظة مساهماتهم في مختلف نشاطات الجمعية، كما نذكر التجربة التي يتمتـع  

سنة في العمل الجمعوي حيث أنه كان من المؤسسين للجمعيـة   18بها رئيس الجمعية على مدار 

 أين كان يشغل منصب نائب الرئيس باإلضافة إلى كونـه عضـو فـي    م1991في المنطقة سنة 

  . وجمعيات أولياء التالميذاللجنة الدينية لمسجد أحجر مفروش 
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أعضاء مكتب جمعية ترقية المعوق هم اآلخرين حديثو العهد بالتجربة الجمعوية حيث أن 

تجربة ترقية المعوق هي التجربة األولى باستثناء التجربة الطويلة في التـي يتمتـع بهـا أحـد     

عضو حيث كان في عهد الحزب الواحد نظمات الجماهيرية أعضائها ورئيسها السابق من أيام الم

إلى تجربتـه   باإلضافة م1978ابتداء من سنة منظمة شبيبة جبهة التحرير الوطني التي نشط في 

أما بـاقي  ، 2004إلى غاية  1986في تأسيس وتسيير فريق الكرة الطائرة لبلدية عين قشرة منذ 

لجمعوية تعتبر تجربة حديثة بـدأت بـاالنخراط فـي    تجربة المشاركة ااألعضاء من الجمعيتين ف

  .م1996، وترقية المعوق سنة م2004الجمعيتين؛ اإلرشاد واإلصالح سنة 

  
ما يالحظ كذلك على سوابق المشاركة الجمعوية عند وحدات البحث حتى وإن كانت قليلة 

اسـتطاعوا  تجربة  باكتساإال أنها مشاركة فعالة تمكن الفاعلين من خاللها ) أربع حاالت فقط ( 

توظيفها في الممارسة الجمعوية الحالية وهو ما يجعل من سوابق العمل الجمعوي ذو أهمية بالغة 

  .في تنشيط المشهد الجمعوي الحالي ونجاح الجمعيتين

  

  :الكيفية التي تمت بها عملية االنخراط -01-02

 تم مباشـرة وعـن  حسب وحدات البحث دائما فإن عملية االنخراط في العمل الجمعوي ت

  طريق شبكة العالقات الشخصية؛ 

  

هنا في عين قشـرة فـي   أعرفهم جميعا قبل العمل الجمعوي، كنا نلتقي " 

  " ، ...، فيالسوق، في الشارع، في المسجد

)سنة، أستاذ  29عضو ج إ إ،  (  

  

فوحدات البحث وبحكم صغر المنطقة على صلة مباشرة مع بعضهم البعض وإن كانـت   

ليست قوية دائما فالقاسم المشترك بينهم موجود وهو الذي يجعل من اللقاءات دورية أو العالقات 

بانتظام ونحن نقصد بالقاسم المشترك هنا؛ اإلعاقة عند أعضاء جمعية ترقية المعوق، والمسـجد  

 .هو ما سنفصل فيه الحقا في تحليلنـا للعالقـات  عند أعضاء مكتب جمعية اإلرشاد واإلصالح و

تتم عن طريق االنتقاء على أساس المعرفة السابقة واالستعداد  طقول أن عملية االنخراويبقى أن ن
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أحد المبحوثين من أعضـاء مكتـب   ، وهو ما لمسنه عند للعمل الجمعوي الذي قد ال يتوفر دائما

  ؛جمعية ترقية المعوق

  

لم تكن لدي الرغبة في بداية األمر لقد أخدني رشـيد إلـى االجتمـاع    " 

م ترشيحي دون علمي وكذلك تمت تزكيتي، فلم أستطع أن أخذل بالقوة، وت

  "الثقة التي وضعوها في 

)سنة، تاجر  38عضو ج ت م،  (  

  

أعضاء مكتـب الجمعيتـين تعبـر علـى ضـعف الممارسـات        هذه الطريقة في انتقاء

من المفـروض أن   وحسب القوانين المعمول بها كان الديمقراطية في الوسط الجمعوي حيث أنه

بعفوية أكثر عن طريق فتح باب الترشيح أمام أفراد المجتمع هذه العملية التي وإن تمت فهـي   تتم

أمر شكلي ألن األعضاء تم اختيارهم واالتفاق عليهم مسبقا، من جهة أخرى هذه العملية تسـمح  

من الخالفات الجوهريـة لهـذا    المكتب أن يكوني في حالة من االنسجام واالتفاق تقيهمألعضاء 

يشترط في جميع الحاالت أن يكونوا على صلة مع بعض، وإن لم يكونوا كذلك فهـم علـى    كان

علم بأنهم لن يتلقوا مشاكل من األعضاء المقترحين وهو ما يخول ألعضاء الجمعيتـين وضـع   

الشخص الذي يريدون أن يكون عضو منه في مرحلة تربص غير مصرح بها، وهنـا نسـجل   

  :اإلجابات التالية

  

شيء يجب أن ننظر في األشخاص، من يمكن أن يكون معنـا،  قبل كل " 

  "الشخص قد يهدم كل ما قمنا به  اختيارإنها نقطة جوهرية فالخطأ في 

)سنة، معلم  45عضو ج إ إ، (   

  

كنت أحضر معهم كل النشاطات أساعدهم فيها ثـم انضـممت كعضـو    " 

  "مكتب 

)سنة، تاجر 28عضو م ج إ إ، (                                                       
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من بين أعضاء مكتـب   فيهما لكي يكونا هناك شخصين نحن حاليا نفكر" 

  "المقبل الجمعية 

)سنة، تاجر  38عضو ج ت م، (   

  

  : النشاط الجمعوي -02

  
التي تعمل الجمعيتين من خاللهمـا علـى تحقيـق    سبق وأن ذكرنا النشاطات الرئيسية 

أخـرى تعتبـر هـذه     نظر جهةولكن ومن وامنة وراء العمل الجمعوي، الظاهرة والك األهداف

موضـوعا  ال تكـون  الجماعـة   ألنو ،تندرج متن مشروع مشـترك النشاطات نشاطات فردية 

اجتماعيا موجود خارج الجماعة، هذه األخيرة التي هي مجموع األنشطة الفردية المتكررة كمـا  

معرفتنا لتلك النشاطات الفردية والكيفية التـي  هنا تكمن ضرورة من و .1"سارتر"ذهب إلى ذلك 

يؤدي بها الفاعلين الجمعويين لتلك النشاطات الموسومة بأنها جمعوية ألنهم يقومون بها في إطار 

الفـاعلين فـي   –، فكيف تبدو تلك النشاطات الجمعوية من وجهة نظر األفـراد  العمل الجمعوي

  التي يحيى بها الحدث؛ به الخاصة الطريقةشخص  ؟ إذا سلمنا أنه لكل -الجمعيتين

  

  :الرغبة في القيام بالنشاطات -02-01

قبل كل شيء أعضاء الجمعيتين بعيدين كل البعد عن اإلكراه في المشاركة فـي العمـل   

الجمعوي ككل فهو يتم بشكل طوعي وعن رغبة منهم حيث أننا سجلنا حالة واحدة عبـر عنهـا   

  :صاحبها كالتالي

  
ة في بداية األمر لقد أخدني رشـيد إلـى االجتمـاع    لم تكن لدي الرغب" 

بالقوة، وتم ترشيحي دون علمي وكذلك تمت تزكيتي، فلم أستطع أن أخذل 

  "الثقة التي وضعوها في 

  
)سنة، تاجر  38عضو ج ت م، (   

 

                                                
سابإ، ص )وآخرون(ج ب ھوغ  - 1  .14، مرجع 
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وهو نفس الشخص الذي أضاف إلى حديثه هذا عبارات تجعلنا نفهم أنه عدل عن رأيه الموسـوم  

  :حيث تابع حديثهبعدم الرغبة، 

  

اآلن العمـل  (...) لكن فيما بعد تغيرت األمور وأصبح العمـل حلـو    "

  " ... الجمعوي يسير في عروقي مع دمي

  
  )سنة، تاجر  38عضو ج ت م، (                                                              

  

يعبر لنـا وفـي مناسـبات     -قترقية المعو–ومن جهة أخرى كان عضو آخر من نفس الجمعية 

  : عديدة أن

  ... "الجمعية هي عائلتي الثانية" ...

  )سنة، بطال  45عضو ج ت م، (                                                              

  

ونحن هنا نورد آراء أعضاء من جمعية ترقية المعوق دون آراء أعضاء المكتب البلدي 

صالح ألن تلك اآلراء كانت واردة عن أعضاء تلك الجمعية دون األخرى، لجمعية اإلرشاد واإل

تبدو أكثـر عاطفيـة    وهو ما يمكن تفسيره بكون أعضاء جمعية ترقية المعوق يبدون استجابات

  .مقارنة بأعضاء مكتب جمعية اإلرشاد واإلصالح

  
 تـتم بهـا  الطريقة التي  ا فييمكن أن نلمسهالرغبة في العمل الجمعوي من جهة أخرى 

ات التي تتم داخل هذا اإلطار ككل وبشكل متوازي بين الجمعيتين، فباب المشـاركة فـي   النشاط

وهم يقدمون على القيام بتلك النشاطات من باب االلتـزام  النشاطات مفتوح أمام جميع األعضاء 

النشاطات المبرمجة يجب أن تتم على أكمل وجـه كمـا يـرى ذلـك أعضـاء      ، هذه األخالقي

  :تين، وهنا نسجل اإلجابة التاليةالجمعي

  
صدقني، رغم كل شيء فإننا عندما نتفق على القيـام  " ... 

  "بشيء ونقول سنقوم به اليوم فهو يتم اليوم 

  
  )سنة، بطال  45عضو ج ت م، (                                                     
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جة لمسناها عند جميع أعضاء مكتب تلك الرغبة واإلصرار على القيام بالنشاطات المبرم

الجمعيتين، وألنهم غير متفرغين للعمل الجمعوي بشكل نهائي فغيابهم عن النشاطات أمـر وارد،  

حيث أننا الحظنـا فـي تحضـير إحـدى      وبشكل أكثر ظهورا فيما يخص التحضير للنشاطات

تـم   -2009ة وطني للوقاية من حـوادث المـرور لسـن   اليوم ال– نشاطات جمعية ترقية المعوق

بدءا بكتابة الالفتات واإلعالنات وتعليقها والتنقـل إلـى    بعض منهابشخص واحد كنا نرافقه في 

وهو في ذلـك ال يجـد حرجـا أو    مديرية الحماية المدنية ووحدة األمن المركزي بمدينة سكيكدة 

شـاد  ومن جهة أخرى إحدى نشـاطات جمعيـة اإلر  . ضيقا أو لوما على باقي الفاعلين بالجمعية

ضـاء  وخالل القيام بالنشاط لم يكن من بين أع -2009المولد النبوي الشريف لسنة  – واإلصالح

مكتب الجمعية سوى ثالث أعضاء، وإن كانت هذه الجمعية تعين على رأس كل نشاط مسؤول له 

  . فالعمل تنظيمية فقط

  
  :؟كل النشاطات مرغوب فيهاهل  -02-02

  
شاطات التي يحب الفاعلين فعال القيام بها والنشـاطات  عندما كنا نطرح األسئلة حول الن

التي يقومون بها ألنه يجب عليهم القيام بها كانت هذه األخيرة إجاباتها دائما سـالبة؛ أي أنـه ال   

يوجد من بين الفاعلين من يقوم بنشاط ال يرى من ورائه أهمية وهو ما يـدعم الفكـرة السـابقة    

ي والعمل على تنفيذ خطة األهداف المتفق عليها، وفي هـذا  والخاصة بالرغبة في العمل الجمعو

  : الباب يقول أحد أعضاء جمعية اإلرشاد واإلصالح

  
فيما يخص نشاطات الجمعية فكلها ذات أهميـة، ال أجـد   " 

نشاط ال يعجبني فكلها هادفة وإن كنت فعال أفضل الـبعض  

  " عن اآلخر فمن باب األولوية

  
 ) أستاذسنة،  29عضو ج ت م، (                                                     

  

بالنسبة لجمعية ترقية المعوق نالحظ أن هناك شبه إجماع حول أن أهم نشاط للجمعية هو 

نشاط الزيارة الميدانية للمعاقين المقعدين في بيوتهم ألنه نشاط مكن الجمعية من إقامة شراكة مـع  

إلى جانب كونـه يغطـي    -اإلتحاد األوروبي–ودولية  -طنيوزارة التضامن الو–هيئات وطنية 

جميع الجوانب التي تعمل الجمعية على النشاط فيها كالجانب االجتماعي، اإلنسـاني، التربـوي،   
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فـي   بين مـن يركـز  ، بينما تتعدد اآلراء في جمعية اإلرشاد واإلصالح ...واإلعالمي يالترفيه

ن األقسام التحضيرية ودروس الدعم هي أهم النشاطات على الجانب التربوي فيرى أ المقام األول

على الجانب االجتماعي فيرى أن أهم نشاطات  ونمن يركزيليها السائدة نوعا ما،  اإلجابةوهي 

، لتأتي بعد ذلك النشاطات ذات الطابع الديني قفة رمضان ومحفظة الدخول المدرسي يالجمعية ه

وهو ما يعبر على التحول الذي تعرفه الجمعية علـى  ... كإحياء المناسبات الدينية وتحفيظ القرآن

  .مستوى األهداف من اإليديولوجي إلى المدني

 

وبشكل عام فالنشاطات تتم في الجمعيتين بطريقة بعيدة عن البروتوكوالت أو قل العمـل  

الجمعوي المحترف، وهو ما يدل على أنها تتم بوتيرة أخرى قد يكون لها تفسـير مـن خـالل    

  .لعالقات االجتماعية بين األعضاءدراسة ا
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  .االجتماعية حول العمل الجمعوي العالقات: الرابعالمحور 

  

الجماعة على أساس التعلق المتفاعل بين أعضائها أي أن " هومانز"يعرف 

الجماعة تتكون من أشخاص يساهمون معا في نشاط اجتماعي، وبهذا المعنى 

تعلقات المتفاعلة المتبادلة التي تسمح لألشخاص بالتواصل فالعالقات هي بمثابة ال

    .1وبضبط أنشطتهم والتنسيق فيما بينها

  
من هذا المنطلق تأتي أهمية دراسة العالقات في بحثنا هذا باعتبار أعضاء 

الجمعية يشكلون جماعة أين تلعب العالقات دورا هاما في التواصل، ضبط األنشطة 

لقد رأينا أن نقسم العالقات إلى داخلية وخارجية ثم العالقات في و والتنسيق فيما بينها،

إطار العمل الجمعوي وخارجه بهدف معرفة طبيعة هذه العالقات ومدى مساهمتها في 

  إنجاح العمل الجمعوي أو عرقلته؛ 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                                                
سابإ، ص )وآخرون(ج ب ھوغ  - 1  .11، مرجع 
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  :العالقات قبل العمل الجمعوي -01

طقة ليس بالشيء الصعب عام فبناء العالقات االجتماعية بين سكان المنبشكل 

وهذا راجع دائما إلى هيمنة الطبيعة التقليدية على العالقات االجتماعية داخل النسيج 

االجتماعي المشكل لسكان المنطقة أين تطغى الروابط القرابية على كل الروابط 

وإن كان ذلك ال يبدوا على مستوى األفعال كقاعدة اجتماعية فهو  1االجتماعية األخرى

من خالل  وهو ما يبدو la conscience collectiveفي تشكيل الضمير الجمعي يدخل 

وهي استجابة في تراجع " بني توفوت"التعبير الصريح لالنتماء إلى عرش األجداد 

وسط سكان عين قشرة أمام التصريح إلى االنتماء لعائلة واحدة، وجود عالقة نسب أو 

جابة المسجلة عند جميع المبحوثين من مصاهرة أو االنتماء لمنطقة واحدة وهي اإل

أعضاء مكتب الجمعيتين، حيث يعتبر القاسم المشترك األول بينهم والسبب األول في 

تعارفهم، فأعضاء الجمعيتين وقبل دخول الحقل الجمعوي يتعارفون بحكم وجودهم في 

بلدية واحدة صغيرة نسبيا من حيث المساحة وقليلة من حيث عدد السكان، وهو ما 

؛ في السوق، في المدارس، في بل حتمي في بعض الحاالت يجعل من لقائهم أمر سهل

وإن كانت معرفتهم في بعض األحيان ال تتعدى المعرفة العينية فهي ... المسجد

موسومة دائما بنوع من التقدير واالحترام وهو الخلق السائد بين أعضاء الجمعيتين 

نا هنا أن نورد بعض اإلجابات التي أدلى قبل التعارف في إطار العمل الجمعوي، ول

  :بها المبحوثين في هذه النقطة بالذات

  

هناك أعضاء أعرفهم قبل العمل الجمعوي، مثال رشيد درسني كان " 

  "شيخي في المدرسة، الباقي أعرفهم بالوجه فقط 

  ) سنة، تاجر  38عضو ج ت م، (                                              

  

  "بحكم المنطقة، منطقة واحدة (...) نت أعرفهم، كلهم تقريبا أصدقاء ك" 

  )سنة، تاجر  28عضو ج إ إ، (                                               

                                                
، ص 1987، دار الطلیعة، بیروت، " مجتمع العربي المعاصرالبنیة البطركیة، بحث في ال "  شرابي ھشام، - 1

الجزائر : ، فيوضعیة المرأة والعنف داخل األسرة في المجتمع الجزائري التقلیديمحمد حمداوي، : ، في28

  .89، ص 2004، وھران، CRASC، منشورات01تحوالت اجتماعیة وسیاسیة، دفاتر مجلة إنسانیات، عدد 
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تقريبا أعرفهم كلهم، باستثناء عضو أو عضوين الجميع كان لي بهم " ... 

مثال هناك في السوق، في الشارع، (...) احتكاك قبل العمل الجمعوي 

النجار قمت بالتعامل معه في ورشته، واآلخر تاجر عرفناه في المحل أين 

كنت أشتري من عنده بعض المالبس، الشيخ عرفناه من خالل الجمعة أو 

ك من امن خالل االستفسار على بعض المسائل الدينية، نفس الشيء هن

ا تقريبا كان يتسوق إلى العلمة وكنا نطلب منه إحضار بعض األشياء، هكذ

  "حدث التعارف بيننا 

  )سنة، أستاذ  29عضو ج إ إ، (                                               

  

كما يجب هنا أن نشير إلى أن العالقات واللقاءات قبل العمل الجمعوي بين أعضاء 

الوقت  جمعية اإلرشاد واإلصالح كانت أكثر تداوال منها بين أعضاء جمعية ترقية المعوق ففي

الذي كانت فيه العالقات تبدأ دائما خارج العمل الجمعوي أين يتم التعارف واالختيار لعضوية 

نالحظ أن التعارف واللقاء  -مرحلة التربص أو االختبار كما سبق وأن وضحنا ذلك– الجمعية

 كان يتم في بعض الحاالت وألول مرة بين أعضاء جمعية ترقية المعوق داخل إطار النشاط أو

العمل الجمعوي، وهو ما يجعل من جمعية ترقية المعوق فضاء أولي لبناء عالقات اجتماعية 

  .جديدة والتعارف، كما يحولنا للحديث عن نوعية هذه العالقات قبل العمل الجمعوي

  

   :عالقات عامة وأخرى نوعية -02

 إذا كان العمل الجمعوي هو عمل جماعة ما في سياق واحد منظم لتحقيق أهداف

مشتركة ومتفق عليها مسبقا فالسؤال المطروح هنا هو كيف يلتقي األشخاص المشكلين لهذه 

الجمعية أو ما هي الظروف التي تجمع هؤالء األفراد قبل الشروع في العمل الجمعوي؟ وهو ما 

 جمعيتين محل الدراسة وهو ما يبدوسنحاول اكتشافه من خالل الكيفية التي جمعت بين أعضاء ال

داللة معتبرة من خالل إجماع جميع  ابات المبحوثين والذي قد يكون ذوي من خالل استججليا ف

أعضاء جمعية اإلرشاد واإلصالح أنهم كانوا يتعارفون وال زالوا يلتقون في المسجد وبعد 

  ، وهو ما نلمسه بصريح العبارة في العديد من المرات على شاكلة اإلجابة التالية؛ الصلوات
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يعني أننا (...) خص اللقاءات بصفة عامة بعد الصلوات واهللا فيما ي"

بعد صالة العشاء أو العصر التي نصليها جماعة في المسجد نلتقي عند 

  "الخروج

  )سنة، موظف 32عضو ج إ إ، (                                                               

  

جد وهو ما يجعل منه مؤسسة وهو ما يعبر على وجود عالقة خاصة تدور حول المس

فاعلة في جمع أعضاء هذه الجمعية ويعطي لهذه الجماعة بعدا رمزيا قد يعبر عن الخلفية 

اإليديولوجية المستندة على الدين اإلسالمي لهؤالء الفاعلين من خالل اجتماعهم حول هذه 

وضعنا في  المؤسسة التي ال تزال فاعلة بشكل كبير في جمعهم وهي فكرة تتدعم أكثر إذا

بالمسجد وآخر عضو حديث في اللجان  الحسبان أن من بين أعضاء هذه الجمعية إمام متطوع

باإلضافة إلى الميول الدينية لجميع أعضائها ومشاركتهم في دروس القرآن الدينية لنفس المسجد 

كما يسميه أعضاء الجمعية وهو شخص " شيخ المسجد " التي تقام بالمسجد والتي ينشطها 

عاطف مع الجمعية وكان له الفضل في اندماج العديد من األعضاء في هذه الجمعية باإلضافة مت

وهو ما يجعل من األعضاء يخضعون لنوع من  إلى مساعدته لهم في العديد من النشاطات

 االنتقائية أكثر صرامة مقارنة بجمعية ترقية المعوق التي تبدي نوعا من التساهل في االنتقاء

  .بين أفراد فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ي العالقاتوالعمومية ف

  

  :الجمعيتان كفضاء لبناء عالقات اجتماعية -03

أن التعارف واللقاء كان يتم في سبق وأن ذكرنا في دراسة العالقات قبل العمل الجمعوي 

مل بعض الحاالت وألول مرة بين أعضاء جمعية ترقية المعوق داخل إطار النشاط أو الع

فضاء أولي لبناء عالقات من هذا المنطلق الجمعوي، وهو ما يجعل من جمعية ترقية المعوق 

، وهو نفس الشيء الذي يصدق في حق أعضاء جمعية اإلرشاد اجتماعية جديدة والتعارف

واإلصالح محل الدراسة، كون أن العمل الجمعوي يعزز العالقات بين الفاعلين وهو ما عبر عنه 

، وهو ما نلمسه كون الجمعية هي عائلته الثانية )سنة، بطال 40عضو ج ت م، ( أحد الفاعلين

ق من مقاسمتهم النشاطات من خالل تعدي العالقات بين الفاعلين إلى عالقات شخصية أكثر عم

وهي العالقات التي الحظنا أنها تسود فيما بعد وتطغى على عملية التسيير وتقسيم  الجمعوية
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بعيدا عن الصداقة مل الجمعوي االحترافي الذي تكون فيه المهام مقسمة المهام بعيدا عن الع

  : أحد المبحوثين بقولهعنها يعبر والحميمية التي طغت على تسيير هذه الجمعية والتي 

  

  ." ...العمل الجمعوي جعلنا أصدقاء أو أكثر من ذلك ..."

  )تاجرسنة،  38م،  عضو ج ت(                                                  

  

على أساس أن وهنا نذهب مع ماكس فيبر إلى وصف هذه العالقات بأنها عالقات محلية 

  .1د إلى شعور ذاتي من األفراد باالنتماء واالشتراكالفعل االجتماعي يستن

  

توسيع  يعمل علىالعمل الجمعوي دائما  فالفاعل الجمعوي ومن خالل باإلضافة إلى هذا

رج الجمعية وفي إطار منطقة عين قشرة أين يبني الفاعلين عالقات اجتماعية دائرة معارفه خا

الفعل الجمعوي حيث يبرز الواحد منهم على هذا األساس، وهو ما عبر لنا عليه أحد  خلفيتها

  :الفاعلين في قوله التالي

  

ن عضو في الجمعية كنت ال أعرف الناس، أمر في قبل أن أكو" 

واليوم وبفضل هذه الجمعية الحمد هللا أصبحت الشارع ال أحد ينظر إلي 

عندما أمر في الشارع يشار إلي باألصابع وهناك من يجري لتحيتي 

  " وتقبيلي، لماذا كل هذا ؟ للعمال التي نقوم بها في الجمعية

  )سنة، بطال 40عضو ج ت م، (                                                              

  

الحظ في هذا العنصر فنحن نعرض آلراء الفاعلين في جمعية ترقية المعوق وكما هو م

دون أراء الفاعلين بجمعية اإلرشاد واإلصالح ألن ذلك هو الحاصل حيث تبدو آراء الفاعلين 

بالجمعية األولى أكثر صراحة منها في الجمعية الثانية في هذه الثانية وهو ما يفسر بالرجوع إلى 

وميولهم إلى التأكيد على إثبات هؤالء الفاعلين من ذوي االحتياجات الخاصة الجوانب النفسية ل

  .الذات، كما يحيلنا إلى التأثير االيجابي للعمل الجمعوي على االندماج االجتماعي لهذه الفئة

                                                
سعید فالح الغامدي، . د: ، في31، ص 1970ت أنثروبولوجیة، دار المعارف، القاھرة، أحمد الخشاب، دراسا - 1

 المجتمع المحلي، موقع بوابة الباحة
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من جهة أخرى مسألة بناء العالقات االجتماعية قد تبدو كذلك من خالل العالقات بين 

فتورا كبيرا في عين قشرة وإن كانت جمعية ترقية المعوق تفتخر الجمعيات وهو ما يعرف 

ت على المستوى الجمعوي بعالقاتها مع جمعيات من خارج المنطقة وتعمل على ربط عالقا

  :واإلنساني الذي نلمسه مثال في تعبير أحد الفاعلين

   
من العمل الجمعوي هي االحتكاك، عند عقد  واألخيرةالفائدة األولى "  

  "ت مع جمعيات أخرى، ما معنى ذلك؟ معناه أنك مولود جديد عالقا

  

  )سنة، بطال 40عضو ج ت م، (                                                              

  

إال أنها تبقى محجمة على ربط عالقات مع جمعيات عين قشرة، عكس جمعية اإلرشاد 

ية لقاء عمل وتشاور مع جمعيات المنطقة وهو واإلصالح التي أدرجت ضمن خطة عملها السنو

  .ما لم يتم بعد

  

  :الديمقراطية والعمل الجمعوي من الداخل -04

  
تبنيهما ألسس عدم ال تختلف الجمعيتين محل الدراسة عن بعضهما إطالقا فيما يخص 

توسع من نطاق المشاركة الداخلية، فأغلب أعضاء المكتبين المسيرين ديمقراطية حقيقية 

معيتين يتمتعون بعضويتهم منذ انخراطهما في الجمعيتين والذي يتزامن مع التأسيس، وهو ما للج

يظهر األعضاء المؤسسين وكأنهم يحتكرون عضويتهم في الجمعية، وحتى المظاهر التي 

يعتبرونها من الديمقراطية كالتداول على رئاسة الجمعية التي تمت في جمعية ترقية المعوق 

داخليا بتغيير العضوية فيما بينهم، وبشكل الث مرات فإن هذه العملية تتم دائما بتغيير الرئيس ث

أو بآخر فهي تقتصر على فئة محددة محصورة في المعاقين، بينما يخضع االنخراط في جمعية 

عملية االنتقاء كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وهو ما يجعل من نمو العضوية اإلرشاد واإلصالح إلى 

، ويجعل منهما جمعيتان نخبويتان ضيقتان مسبقةلجمعيتين ضعيف ومحاط بشروط الفاعلة في ا

ومغلقتان في وجه المشاركة الواسعة، حيث يبقى دور من هو خارج عضوية المكتب متلقي 

لخدماتها أو مساهم بالمال، وهما المرحلتان األخيرتان في العمل الجمعوي الذي يمكن لعامة 

المقابل فهم محرومون من المشاركة الفعلية في التخطيط وتعلم وب ما،الناس أن يشاركوا فيه
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الذي يتم من خالل االنخراط في العمل الجمعوي  امتالك مهارات العمل العام القائم على التطوع

هما وهما بدورهما يكرسان استمرار ذلك ات، وبالتالي فجمهور الجمعيتين مجرد متلقي لخدمالجاد

الديمقراطية الفعلية في الجمعيتين من يرهما لقواعد المشاركة من خالل عدم امتالكهما وتطو

  . الداخل
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  :الميدانية االستنتاجات العامة للدراسة

  

للدراسة بتقديم النتائج العامة  أن نقوم سنحاول في ختام هذا البحث وكما ذكرنا في مقدمته

بمنطقة عين  م بل إلى فهم واقع الحركة الجمعويةوالتي ال نهدف من ورائها إلى التعمي الميدانية

يرها وفق أبعاد الواقع االجتماعي للفاعلين قشرة وأبعادها األنثروبولوجية التي حاولنا تفس

والتي سنعمل على عرضها هنا وفق ورودها في فصول هذه الجمعويين بالمنطقة محل الدراسة، 

  ، والتي كانت كالتالي؛الدراسة

  

أولى النتائج التي توصلنا إليهـا فيمـا يخـص الحركـة     فيما يخص العمل الجمعوي فف

جمعيـة   78سنة الماضية منها  27جمعية خالل  91تواجد الجمعوية بعين قشرة هي أنها عرفت 

ل على تلـك الجمعيـات هـي أن    م المنظم والمسير للقطاع، ما يمكن القو 1991يأطرها قانون 

٪ من مجموع الجمعيات التي عرفتها المنطقة تنتمي من 85نسبة  وهو ما يمثل جمعية 77أغلبها؛ 

الدولة حيث أن أغلبها ينتمي إلى صنف  ضغط أيحيث الصنف إلى فئة الجمعيات التي ال تشكل 

لملء الفراغ النـاتج عـن تخلـي     م1990الجمعيات التي عملت اإلدارة على إيجادها قبل قانون 

 14أما باقي الجمعيات والتي عددها ، الدولة عن القطاعات التي تنشط في إطارها تلك الجمعيات

الثانية والتي تضم العديد من األصناف  ي تنتمي من حيث الصنف إلى الفئةه٪ ف15جمعية بنسبة 

اإلدارية وبشكل خاص قبـل قـانون   الضغوطات  بعضمعاناتها من لكنها تبقى قليلة العدد بسب 

 1990ديسـمبر   04المؤرخ فـي   90/31: رقملهذا نالحظ أنها ظهرت في ظل القانون  م1990

إحجـام  إلى  باإلضافة ةداريا أكبر نحو التحرر من السيطرة اإلالذي أعطى للحركة الجمعوية دفع

المواطنين عليها لطابعها المطلبي أحيانا والذي يمكن أن يحيد بها عن األهداف التي أنشأت مـن  

تشكل حولها نوعا من الديناميكية االجتماعية ألن نشاطاتها واهتماماتها  على الرغم من أنهاأجلها 

كل مـن أشـكال التنظـيم الـذاتي     تدخل في صلب اهتمامات أفراد المجتمع كما أنها قد تكون ش

، وهو السبب الذي دفع بنا إلى حصر البحـث عـن   يقة إلعادة إنتاج الجماعة لذاتهاللمجتمع وطر

وهو ما  م1995الجمعيات النشطة في إطار هذه الفئة الثانية والتي عرفت ظهورها بالمنطقة سنة 

ي بعين قشرة، والتي تـأتي قبلهـا   جعلنا نعتبرها سنة بداية مرحلة االهتمام الفعلي بالعمل الجمعو

 1990؛ مرحلة تحصر األصناف السائدة قبل قـانون  مرحلتين في نمو الحركة الجمعوية بالمنطقة

وهـي نفـس    -الفئـة األولـى  –وهي أصناف تنتمي جميعها إلى فئة الجمعيات الموالية لإلدارة 

مـع   1994 -1990سنتي األصناف التي استمرت في الظهور خالل المرحلة الثانية الممتدة بين 
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تسجيل ظهور جمعيات أخرى تنتمي إلى نفس الفئة، بينما عرفت المرحلة الثالثة تسجيل جمعيتان 

على العمل الجمعوي بدايـة  ينتميان إلى الفئة الثانية، لتعرف المرحلة الموالية انفتاحا كبيرا نسبيا 

حدة بالمنطقة والمقدر بــ  ر عدد من الجمعيات في سنة وابالتي عرفت تسجيل أك 1996من سنة 

جمعية مع تسجيل تراجع في اعتماد الجمعيات الممثلة للفئة األولـى فاسـحة المجـال إلـى      11

منها، وهو الوضع الـذي عـرف اسـتمرارية حتـى      07جمعيات الفئة الثانية بالظهور بتسجيل 

على طول الثالث التي عرفناها بمرحلة تشبع الساحة وبداية االنكماش والممتدة المرحلة الخامسة 

، أين نسجل تقلص في عدد الجمعيات المسجلة مع عدم تسـجيل أي  1998سنوات الموالية لسنة 

حيـث   التي تؤرخ لمرحلة جديدة عرفناها ببداية االختالل والتراجع 2001حتى سنة صنف جديد 

 الثانيـة  سجلنا رجوع ملفت لالنتباه لجمعيات الفئة األولى مقابل تراجع في تسجيل جمعيات الفئة

 1990والتي سميناها مرحلة العودة إلى ما قبـل قـانون    2006منذرة بالمرحلة المقبلة بداية من 

 واستقرار الوضع على حاله هذا 1990انطالقا من عودة األصناف التي عرفتها المنطقة قبل سنة 

دة بالمنطقـة  وبتتبعنا لألصناف المسجلة والمعتم. جمعية تنتمي للفئة األولى 33حيث نسجل حاليا 

لعمليـة تسـجيل   طلقت من وضع ورجعت إليه بالنسـبة  نالحظ وكأنها تسير في حركة دائرية ان

تسجيل بعـض الجمعيـات   واعتماد الجمعيات من حيث الصنف، وإن كان المشهد الحالي يعرف 

 إال أننا بالبحـث  -جمعية 38جمعيات معتمدة حاليا بالمنطقة من أصل  05-المنتمية للفئة الثانية 

انطالقا مـن  جمعيتين  عن الجمعيات النشطة في ظل هذا الواقع القاتل للعمل الجمعوي ال نجد إال

اعتمادنا ديمومة النشاط واستمراره باإلضافة إلى العمل على تحقيق األهداف المعلنـة كمعـايير   

ـ  معايير هذه ال لنشاط الجمعيات، وإن كانت دها المعتمدة من طرفنا ال تتطابق مع تلك التـي يعتم

سكان المنطقة حيث أن تمثالتهم الذهنية عن الجمعيات النشـطة تـتحكم فيهـا مبـادئ أخـرى      

تحـت   كالتهميش، النبذ واإلقصاء الذي تتعرض له بعض الجمعيات في تصورات بعض السكان

تأثير جماعة الزمالء واألصدقاء، المصلحة الشخصية وتـأثير اإلدارة، فيكـون هنـا تصـنيف     

ن العالقات الذاتية بالفاعلين بجمعية دون غيرها مما يجعل منها ذات قيمـة  كرد فعل ع الجمعيات

فتحظى بالترتيب في مصف الجمعيات النشطة وإن كانت ال إذا كانت العالقات مع الفاعلين طيبة 

ييس الموضوعية للتصنيف، هذا األمر قد يتعدى حيـز التمـثالت الذهنيـة لسـكان     تخضع للمقا

العموميـة  إذا كان صادرا عن شخص له عالقة باإلدارة رأي اإلدارة  المنطقة ليكون كتعبير عن

التي لها عالقة بالقطاع، من جهة أخرى كان للمصلحة الشخصية دخل مباشر عند السـكان فـي   

تصنيف الجمعيات، فالجمعية التي يستفيد منها بعض األشخاص هي نشطة في رأيهم والجمعيـات  

وهو ما يمكن تفسيره بعدم تبلور مفهوم اسـتقاللية   والتهميش،مبدأ النبذ واإلقصاء األخرى يلحقها 
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العمل الجمعوي، أو بهيمنة بعض مبادئ السلطة والمصلحة الخاصة الشيء الذي يشـكل عـائق   

أمام تبلور مفاهيم هامة لنجاح العمل الجمعوي على غرار مفهوم االستقاللية والصالح العام، كما 

اجتمـاعي علـى مسـتوى العمـل     ا هو سياسي وما هـو  تطرح من جديد مسألة التداخل بين م

الجمعوي، ومنه فإن عملية تصنيف الجمعيات عند سكان المنطقة ومنه اإلقبال أو اإلحجام علـى  

جمعية دون أخرى تتم وفق التمثالت االيجابية أو السلبية التي تبنى وفقا لطبيعة العالقـات مـع   

وحجم الفائدة الشخصية التـي تقـدمها الجمعيـة،     الفاعلين في الجمعية، رأي اإلدارة في الجمعية

  .بشكل متفاوت من فرد آلخر

  

إذا وانطالقا من اعتمادنا ديمومة النشاط واستمراره باإلضافة إلى العمل علـى تحقيـق   

األهداف المعلنة كمعايير لنشاط الجمعيات قمنا بتحديد جمعيتين نشطتين بعين قشرة؛ جمعية ترقية 

ي لجمعية اإلرشاد واإلصالح، وإن كانت األولى محلية والثانية مكتب بلدي المعوق والمكتب البلد

وهو ما يتم تقديمه كمحك أو مقياس  خدمة المجتمع المحليلجمعية وطنية فهما يتفقان مبدئيا على 

في حالة اإلرشاد واإلصالح كإستراتيجية مصـرح بهـا بهـدف     وهو ما يبدو لنجاح الجمعيتين،

كأسـلوب لتسـيير المجتمـع    الجتماعية واالحتكاك بشرائحها عن قـرب  التغلغل في األوساط ا

وهو ما لمسناه من خالل تركيزها على المشاكل واالنشغاالت اليومية لسكان المنطقـة   ومراقبته،

ومحاولة حلها أو التخفيف منها من خالل الخدمات أو النشطات الموجهة لهم بشكل مباشر والقائم 

ل الجمعوي على أساس أنه فعل خير لمسـناها مـن خـالل تبريـر     على خلفية دينية تنظر للعم

البعد التراثي الذي يـرى  دينية باإلضافة إلى  نصوصالنشطين بها لما يقومون به داخل الجمعية ب

  .في العمل الخيري جزء من التراث المتأصل في المجتمع الجزائري

  

ـ بينما   ي مـن خـالل خدمـة    نجد في جمعية ترقية المعوق اإلجماع حول العمل المحل

المعاقين في المناطق النائية انطالقا من العامل النفسي المتمثل في الشعور باالنتماء لفئة المعاقين 

والشعور بمعاناتها، وهو ما يجعل من الجمعية في هذا الجانـب أشـبه بنقابـة للمعـاقين وذوي     

، في بلدية عين قشرة االحتياجات الخاصة أو مؤسسة للرعاية الخاصة لهم في إطار محلي متمثل

واألمر في كلتا الجمعيتين يعبر على استهالكهما لقيم التعاون التي تنشرها الجماعة المحلية عـن  

تحـت تـأطير    والتوجه للعمـل الجمعـوي  المحلية طريق التنشئة االجتماعية في خدمة الجماعة 

  .اجتماعية وأخرى دينيةعوامل نفسية 
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م يمنع الجمعيتين بالموازاة بتوسيع النشاط إلى مستوى هذا التركيز في االهتمام بالمحلي ل

أوسع حيث نلمس عند أعضاء جمعية ترقية المعوق محاوالت مستمرة إلى لفت االنتبـاه بـإبراز   

نجاحاتهم من خالل التكريم الذي تحظى به جمعيتهم في مستوى أوسـع مـن المحلـي؛ علـى     

نشاطاتهم على المستوى المحلي وإبراز  أو الدولي والذي جاء كنتيجة لعرض/المستوى الوطني و

فعالياتها في ملتقيات، ورشات عمل وتكوين ومسابقات وطنية ودولية وهو مـا يمكـن اعتبـاره    

الوقوف أمام رهانـات  كمحاولة لتوسيع النشاط والخروج عن اإلطار المحلي، فتح آفاق جديدة، 

ام بتجارب جديدة ويمكنها من ربـط  جديدة وهو ما يعطيها دفعا جديدا لالستمرار في النشاط والقي

عالقات أوسع من تلك المتاحة في المجال المحلي، ويمكنها من الحصول على مكاسـب ماديـة   

كنتيجة الحتكاكها بالجهات الممونة للجمعيات وهو ما حصلت عليه في شكل مساعدات من جهـة  

 ة،إنسـاني  ة،؛ نفسيىخرأد ابعأكما أن لتلك المشاركة وكتدعيم لمشاريع شراكة من جهة أخرى، 

عالقات جديدة، اإلطالع علـى تجـارب أخـرى،    كونها فرصة لربط من جهة أخرى  ةتكوينيو

واالستفادة من الدعم والتمويل والتكوين وهو ما يجعل من مثل هذه النشاطات خيار اسـتراتيجي  

  .للجمعية

  

يع مجـال  من جهته المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح بعين قشرة وإن كان توس

االهتمام والنشاط إلى ما هو أوسع من المحلي محدودا مقارنة بجمعية ترقية المعوق على مستوى 

النشاطات فهو يتميز بنوع من الشمولية على مستوى التصورات الفكرية بتركيزه علـى البعـد   

ن أجل تتوجه به إلى السكان المحليين مالديني والوطني واإلنساني الذي نلمسه في الخطاب الذي 

  .جمع مساعدات إنسانية لسكان غزة على سبيل المثال

  

عملية الخروج عن المحلي وتوسيع مجال النشاط واالهتمام التي لمسـناها عنـد كلتـا    

الجمعيتين ال تعتبر تملصا أو انفصاال تاما عنه، إذ يمكن قراءته كفعل يصب مباشرة في صـميم  

المحلي –بين المستويين فاعلين فيهما كوسطاء وقوف الجمعيتين والخدمة المحلي وذلك من خالل 

حيث تعمل على نقل قيم الحداثة التي يزخر بها المستوى العام إلى المسـتوى المحلـي    -والعام

، وإن كانت عملية نقل تلك القيم ال تتم بعفوية مطلقة فهي تخضع لعمليات الموسوم عادة بالتقليدية

مـع المبـادئ    عاملين على نقلهـا وفـق مـا يتفـق    انتقاء وتوجيه من طرف الفاعلين أنفسهم ال

اإليديولوجية واألهداف اإلستراتيجية التي تدخل ضمن شروط التواجد على المسـتوى المحلـي،   

في المسـتوى العـام، وبهـذا يكـون العمـل       وهو ما يمثل من جهة أخرى كإدماج لقيم المحلي



  االستنتاجات العامة للدراسة                                          لحركة الجمعويةاألبعاد األنثروبولوجية ل
  ثقافي بعين قشرةذات الطابع ال    

 

 177

ات يقـف كوسـاطة بـين    الجمعوي في عين قشرة وبخروجه عن المحلي وتوسيع مجال النشاط

حلي والعام من جهة ويحاول إدماج المحلي في العام من جهة أخرى وهو ما نعبر عنه بنقـل  مال

قيم الحداثة والعمل على مراقبتها وتوجيهها وفق القيم السائدة في المستوى المحلـي والموسـومة   

  .عادة بالتقليدية

  

ي وإن توى الفعل الجمعـو كما أن الجمعيتين وفيما يخص التخصص والشمولية على مس

بصفة عامة تفتقر للتخصص والشمولية فهي كذلك في عين قشـرة   كانت الجمعيات في الجزائر

التي تميزها في حالة الجمعيتين محل الدراسة، فجمعية ترقيـة   وإن كان هناك بعض االستثناءات

ا، إضافة إلـى  المعوق انطالقا من اشتراط وجود إعاقة للحصول على العضوية أو االنخراط فيه

طبيعة النشاطات والفئات المستهدفة التي تبين كلها أن جهودها مركزة فـي اتجـاه خدمـة ذوي    

ة متخصصة في ترقية وإدماج المعـوق، وهـي   االحتياجات الخاصة بالمنطقة وتجعل منها جمعي

تركيزهـا  وضعية ذات وجهين أحدهما يخدم الجمعية واآلخر العكس؛ فهو يخدمها من حيـث أن  

وبالمقابـل يحرمهـا مـن    خدمة فئة محددة يجعل رؤيتها واضحة ومحددة وجهودها كذلك  على

مساهمة شرائح اجتماعية أخرى قد تكون لها القدرة على المساهمة الفعالة في عمل الجمعية وهو 

  .ما بدأت الجمعية في معالجته بالتنازل عن شرط اإلعاقة للمشاركة في تسيير مكتب الجمعية

  

، فهو يبدو أكثر انفتاحا على فئات المجتمعلبلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح أما المكتب ا

كثافة النشاطات وتنوعها واستهدافها جمهورا واسعا من السكان وبالتالي من خالل  وهو ما يظهر

مجال التدخل واسعا أمامها مقارنة بالجمعية المتخصصة التي يكون ابتعادها عن التخصص وفتح 

الزمان والمكان ومقتصر على فئات محددة قد يحرمها من النشاط في مجاالت نشاطها محددا في 

من جهة أخرى االبتعاد عن التخصص ال يكون خيـارا فـي بعـض الحـاالت، فقلـة       ،أخرى

الجمعيات النشطة أمام الطلب االجتماعي المتزايد لمثل هذه المؤسسات في شتى مجاالت الواقـع  

ما يعبر عن رغبة الفاعلين في تغطيـة أوسـع لمتطلبـات    ذلك، وهو  االجتماعي قد يكون وراء

  .ويتضح أكثر من خالل دوافع االنخراط وأهداف العمل الجمعوي للجمعيتين الجماعة

  

استجابة مباشرة لحاجة فئـة   فبالنسبة لدوافع التأسيس كانت في حالة جمعية ترقية المعوق

اعية في ظل غياب مؤسسات خاصة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، حاجة اقتصادية واجتم

لرعاية انشغاالت هذه الفئة، تحدوها دوافع نفسية للفاعلين بهذه الجمعية تبرز من خالل محاولـة  
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إثبات الذات، االستقاللية، تحدي اإلعاقة والبحث عن االندماج االجتماعي والمهني مـن خـالل   

ي األهداف الكامنة وراء العمل الفعل الجمعوي الذي يحقق مكاسب نفسية واجتماعية للمنخرط وه

بينما تبدو في شكلها الظاهر والكامن في حالة المكتـب البلـدي   . الجمعوي في حالة هذه الجمعية

كاستجابات تستمد أصـولها المعرفيـة واأليديولوجيـة مـن الـدين      لجمعية اإلرشاد واإلصالح 

ـ  اإلسالمي ارين الجمعـوي والـديني،   وتعبر عن الميوالت الدينية وهو ما يمثل تكامال بين اإلط

حيث يتم استثمار المعتقدات والقيم الدينية في الفعل الجمعوي الخيري الذي يعمل علـى تحـديث   

التصورات والممارسات الدينية وبالتالي تقلص األهداف الدينية األيديولوجية لصـالح األهـداف   

لجمعية والتـي تتفـق مـع    ، ونحن نقصد هنا باألهداف تلك المعلنة في القانون األساسي لالمدنية

والتي يعملـون علـى    الوظيفة الظاهرة التي تعني النتائج الموضوعية التي يتوقع األفراد حدوثها

جـانبين األول   إلـى  والتي تنقسم في حالة ترقيـة المعـوق   الوصول إليها من خالل نشاطاتهم

عـاقين وتقـديم   اجتماعي والثاني ترفيهي تحسيسي، فاالجتماعي يتمثل أساسا في دعـم فئـة الم  

المساعدات المادية والمعنوية لهم ويتحقق من خالل التكفل الصحي بالمعاقين القاطنين بالمنـاطق  

المعزولة بشكل أساسي، وهو ما يصاحبه تقديم مساعدات مادية ودعم نفسـي ومعنـوي بشـكل    

لوسـائط  من خالل تدعيمهم باألدوات المدرسـية وا  بالمعاقين المتمدرسينيحفظ كرامتهم، التكفل 

بوقوفهـا كواسـطة    ، المطالبة بالحقوق االجتماعية للمعاقينالطبية الالزمة لمزاولة عملية التعليم

عـن  ، دعم استقاللية المعاق وتسهيل عملية اندماجه اجتماعيا ومهنيا بينهم وبين الهيئات الرسمية

نة بعضـها فـي   أما الجانب الترفيهي التحسيسي فهي متضم. طريق التكوين والمساعدات المادية

بعض، تتجلى في مناسبات احتفالية متعددة وطنية، دينية، وخاصـة بالمعـاقين، تـنظم خاللهـا     

  .الجمعية حمالت إعالمية وتحسيسية باإلضافة إلى الرحالت السياحية والثقافية

  

فهي نظريا تنطلق من إستراتيجية تثبيت فعـل الحركـة   أما في حالة اإلرشاد واإلصالح 

الل التغلغل في األوساط االجتماعية وإن كانت في حالة الجمعية محل الدراسـة  اإلسالمية من خ

فتقلص األهداف الدينية األيديولوجية لصالح األهداف المدنية يبدو بوضوح من خالل النشـاطات  

  .التي تعمل الجمعية من خاللها على تحقيق أهدافها

  

ة الجمعيتين محل الدراسة وكما هو متعارف عليه فالعمل الجمعوي بصفة عامة وفي حال

بشكل خاص يحتاج إلى أمرين يعتبران في الحالة الجزائرية من العقبات الكبرى في وجه العمـل  

  :الجمعوي؛ المقرات والدعم المالي، حيث أن وضعيتهما في حالة الجمعيتين كانت كالتالي
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قـر هـذا   المقر كان في الحالتين يشكل أزمة وحلم، فجمعية ترقية المعوق تنشـط دون م 

ها أزمة تهدد ضياع وثائقهم وتحول دون انتظام لقـاءاتهم  فيالوضع الذي يشكل بالنسبة للفاعلين 

والتحضير الجيد للنشاطات كما تحول دون انفتاحهم على المجتمع، ولمجابهة هذا الواقـع تعمـل   

قهـى  الجمعية على جمع وثائقها بمحل أحد األعضاء أين تتم بعض اللقاءات باإلضـافة إلـى الم  

المجاور للمحل أين تعقد اجتماعات جدية ومصيرية لمناقشة مشاريع وأعمال الجمعية، كما يـتم  

التحضير لبعض النشاطات في منزل غير مؤهل للسكن خاص بأحد األعضـاء وبهـذا تكـون    

استمرار العديد من الجمعيـات بالمنطقـة،   الجمعية تعمل على تخطي هذه العقبة التي حالت دون 

منطقة وإن كان ذلـك  يء الذي قام به المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح بالوهو نفس الش

بطريقة مختلفة؛ فهي تستأجر مقر والمتمثل في طابق أرضي من مسكن عملت الجمعيـة علـى   

تحويله من إسطبل لتربية الحيوانات إلى مقر متكون من ثالث قاعات إللقاء الـدروس ومكتـب   

ريا أين تحتفظ الجمعية بوثائقها، تعقد لقاءاتهـا واجتماعاتهـا، تحظـر    للمداولة وأعمال السكريتا

ومع هذا الجمعية تطمح إلى امتالك مقر أوسع وأكبر تكون ملكيته لهـا  . لنشاطاتها وتقوم بأغلبها

وبهذا تكون الجمعيتين محـل  . ية اجتماعية أوسعمقر ملحق في مكان آخر من أجل تغطأو إنشاء 

مرار على تخطي مشكل المقر الذي ال يكون دائما عدم وجوده عقبـة فـي   الدراسة تعمالن باست

هـي األخـرى   وجه تحقيق أهداف الجمعية بشكل مطلق، لتبقى عقبة الدعم والتمويـل المـادي   

، الجمعيتين فهو اإلشكالية الكبرى والمشكل الحقيقي بشيء من الحدة عند الفاعلين بكلتامطروحة 

يبقـى الـدعم   م غياب إستراتيجية واضحة من طرف الجمعيات فنظرا لشح مصادر التمويل وأما

المالي من أهم رهانات العمل الجمعوي الذي يجعل العديد من البرامج مجمدة ويحكم على العديـد  

من الجمعيات بالموت مستقبال، وهو ما حال دون قيام جمعية ترقية المعـوق بتحقيـق برنـامج    

السابقتين، وهي حاليا تعمل على تطـوير إسـتراتيجية    له في العهدتينمبرمج الشكل النشاطاتها ب

هـا  عليالتمويل بعيدا عن اعتمادها على المصادر الحكومية التي يرى البعض في االعتماد الكلي 

لمصادر المحتملة بعد تبرعات األعضـاء  في مؤخرة امعتمدة  اعرقلة للعمل الجمعوي، لهذا نجده

محسنين بشكل معتبر والمساعدات المالية من المنظمـات  القليلة وغير المنتظمة، وما تجمعه من ال

  . الغير حكومية الدولية وهو ما تركز عليه في اآلونة األخيرة

  

جمعية اإلرشاد واإلصالح هي األخرى على عاتقها مصاريف كل النفقـات الضـرورية   

ظر إلـى  النجاز األهداف انطالقا من قانونها األساسي، وهو ما يجعل من المصاريف كبيرة بالن

، ويطرح اإلشكالية المالية انطالقا من عدم وجود مداخيل ثابتـة وقـارة وإن   األهداف المنتظرة
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األعضاء، الهبات والهدايا، العائـدات المرتبطـة بالنشـاطات     اشتراكاتكانت نظريا تتمثل في؛ 

كات األعضاء واإلعانات المحتملة التي تقدمها الدولة، الوالية أو البلدية، فهي تختزل عمليا اشترا

 المنتظمة، الهبات والهدايا التي تستغل بشكل واسع في تمويل النشاطات، والعائـدات المرتبطـة  

هـذه الجمعيـة   في والمالحظ أن الفاعلين . باألنشطة وتستغل في نفقات النوادي بشكل شبه كلي

راث الثقـافي  الهبات والهدايا لتغطية النقص مرتكزين في ذلك على البعد الديني والت إلى يلجؤون

وهو ما يبدو في حالة الجمعيتين كشكل مـن   .لسكان المنطقة الذي يعتبر فعل الخير من مقوماتهم

وعـن   .أشكال إعادة تنظيم المجتمع لذاته وسده لجزء من احتياجاته بطريقة مستقلة عن الدولـة 

ـ مـن   انطالقـا طريق العمل الجمعوي الذي يقوم عليه أفراد من المجتمع المحلـي   هم خصائص

  :توصلنا إلى النتائج التاليةاالجتماعية 

  

فيما يخص توزيع أعضاء الجمعيتين على مستوى النوع االجتمـاعي كانـت السـيطرة    

الذكرية مقابل العنصر النسوي بشكل واضح تعبير صريح على كون الفعل الجمعوي بالمنطقـة  

حـدد فيـه المهـام    فعل رجولي حيث أنه يتم في المجال الذي يسيطر عليه الرجل ويسـيره وي 

تعبر على هيمنة البنية التقليدية في تعاملهـا مـع   ، وهي وضعية واألدوار الخاصة بكلى الجنسين

المرأة من منطلق أبوي يهيمن على الدهنيات ويملي شروطه على الفاعلين الجمعويين، وهو مـا  

ام األبـوي الـذي   يفسر التواجد المتواضع للمرأة في هذا المجال ووفقا للشروط التي يمليها النظ

. يجعلها تتموضع في آخر سلم أخد القرار إن لم تكن مجرد متلقي لخدمات هذه الجمعية أو تلـك 

االستقاللية في التسيير وإن كانت هناك بعض المحاوالت للخروج عن هذه الوضعية بالسعي إلى 

ـ  دورها وهـي  فهي محاوالت في واقع األمر لدخول هذا العالم الرجولي الذي استبطنته المرأة ب

تبحث بالتالي عن وسائل للتخفيف من حدته من خالل مشاركة الرجل في المجال الـذي تعتبـره   

ل الجمعوي جزء منه في حالتنا هذه مع تسجيل بعض الفوارق الطفيفـة  مجاله والذي يعتبر العم

فـي   أكثر انفتاحا في إشراكها للمـرأة في كلتا الجمعيتين، حيث تعتبر جمعية اإلرشاد واإلصالح 

العمل الجمعوي من خالل فتحها أبواب الجمعية أمام العنصـر النسـوي للمشـاركة كمربيـات،     

السكرتاريا باإلضافة إلى تخصيص نادي صـناعة الحيـاة للمـرأة إشـرافا     بمعلمات، عامالت 

شروطا مسـتوحاة مـن الخلفيـة    وتسييرا، وإن كانت تفرض على تواجد المرأة في هذا المجال 

كـذلك هـي   . التقليدية للمجتمع والتي يميزها الصرامة في الفصل بين الجنسين الدينية والطبيعة

رأة في هذه الجمعية والمكرسة لفكرة اعتبـار المنـزل هـو    المسندة للموالنشاطات طبيعة المهام 

الذي يدور حول إرضاء الزوج وتهيئة المناخ لرعايـة   لمرأةلنشاط ا المجال الطبيعي واألساسي
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والد وإبعادها عن مراكز التسيير واتخاذ القرار تكريسا للثقافة األبويـة التـي   تربية األو األسرة

تجعل من األب في العائلة والرجل أو الذكر في المجتمع مصـدر السـلطة الماديـة والروحيـة     

  .المطلقة

  

كذلك هي الجمعيات النسوية بالمنطقة ال يخرج نشاطها عن تدعيم الدور التقليدي للمـرأة  

مامهم في أغلب األحيان على الصناعات النسوية كالخياطة، الطـرز والطـبخ   حيث ينحصر اهت

في تلك الجمعيات هو اآلخر ال يتم إال بأمر ورقابة السلطة  طاتمثال، ومن جهة أخرى تنقل النش

األبوية التي تنتقل من يد العائلة إلى بعض المسؤولين أو اإلداريين المحليين ممـن يلعبـون دور   

وفـي ظـل هـذا    . الت في الحركة الجمعوية والجمعيات الالتي ينشطن بهـا على الفاعالوصي 

ان خسـر العام للمرأة بعين قشرة الحركة الجمعوية بما فيها الجمعيتين محـل الدراسـة ت  الوضع 

طاقات بشرية كبيرة إثر حرمان المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإبعادها عن المشـاركة  

  .حياة االجتماعية بشكل عامالجادة في العمل الجمعوي وال

  

سنة وهو متوسط مرتفع نسـبيا   38فيما يبقى متوسط عمر أعضاء الجمعيتين في حدود 

من خالله الجمعيتان تخسران طاقات شابة يمكنها أن تقدم الكثير من الوقت والخبرات في العمل 

ته، كمـا  هي وضعية تطرح إشكالية عالقة الشباب بالمجتمع، بمنظماتـه ومؤسسـا  و الجمعوي،

تطرح قضية الروابط والهوية االجتماعيتين على أساس أن تمثالت الشباب للمشاركة الجمعويـة  

العمل الجمعوي يطرح إشكالية اندماجه  عن هغيابوشكل من أشكال تمثالته للمشاركة االجتماعية 

ي في الوسط االجتماعي، كما يمكن إرجاعه إلى وجود اهتمامات أخرى تجعل من العمل الجمعو

في مرتبة أقل أهمية من تلك االهتمامات، إلى جانب هذا فالوضعية تعبير عن أزمة جلب وإدماج 

الجمعيات للعناصر الشابة وهو مشكل آخر يهدد الجمعيات في استمرارها ألن الجمعيات وبسبب 

في تسيير الجمعيات قد تتوقف عن النشاط بمجرد عزوف األعضاء المؤسسين عدم وجود الخلف 

اهتمامـا  وفي هذا المقام كانت جمعية اإلرشاد واإلصالح محل الدراسـة أكثـر   . النشاط لها عن

، 38شابة مقارنة بجمعية ترقية المعوق، هذه األخيرة أصغر عضو بمكتبها في سـن  بالعناصر ال

نواديهـا ونشـاطاتها علـى    وهي تعمل من خـالل   28بينما األولى أصغر عضو بها في سن 

يتلقون الخدمات ويندمجون شـيء فشـيء فـي     -سنة 19، 18-ة استقطاب وجلب عناصر شاب

العمل الجمعوي عن طريق مساعدة أعضاء الجمعية الذين يعملون على مراقبة هـذه العناصـر   

بينما تبدو جمعيـة ترقيـة   . والعمل على انتقاء البعض منهم ليكونوا ضمن أعضاء مكتب الجمعية
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تدعيمه بعناصر شابة، وهو ما يجعلها مهددة بالتوقف المعوق أقل اهتماما بتجديد مكتبها القيادي و

عن النشاط أكثر من الجمعية األخرى محل الدراسة لعدم تمكينها أو تحضيرها لعناصر يمكن أن 

  .تكون خلفا لألعضاء الحاليين

  

الوضعية السابقة والمتمثلة في إحجام شباب المنطقة عن العمل الجمعوي كما قلنا تطـرح  

ات أخرى تصرفهم عن المشاركة الجمعوية كالبحث عـن شـغل أو منصـب    فكرة وجود اهتمام

عمل وهي فكرة تتجدر أكثر بالنظر إلى وضعية أعضاء الجمعيتين التي يالحظ أن معظمهـم ال  

ويجعل مـن ارتفـاع   ني من هاجس البطالة الذي من شأنه أن يرهن جميع أوقاتهم وجهودهم ايع

ي انخفاض معدل المشاركة الجمعوية، أعضاء الجمعيتين معدل البطالة في المنطقة سببا مباشرا ف

يتمتعون بوظائف قارة، أو يمارسون نشاطا حرا أو منـدمجون فـي المهـن غيـر الرسـمية      

والنشاطات العائلية، وهم يعتبرون أن النشاط الجمعوي وسيلة للحصول على وظائف أو التمكين 

، فوجود عمـل  تنسج حول العمل الجمعوي المهني أكثر من خالل استغاللهم لشبكة العالقات التي

بالنسبة لوحدات البحث يعتبر عامل مهم في تحسين وضعيتهم االجتماعية ويسـهل مـن عمليـة    

بانشغاالت الجماعة وهو ما يتوج بالتوجـه نحـو العمـل    االندماج االجتماعي وبالتالي االهتمام 

اج االجتماعي وتحسين الوضعية الجمعوي هذا األخير الذي يساهم بدوره في تسهيل عملية االندم

  .المهنية

  

عملية االندماج االجتماعي تحيلنا إلى فكرة االستقرار العائلي ألعضاء مكتب الجمعيتـين  

حيث يتضح من خالل دراسة الحالة الزواجية لحاالت البحث أن أغلبهم متزوج، وتبقى الحـاالت  

نا والتي تجد بعيدا عن االلتزامـات  الثالثة التي من غير زواج هي أصغر الوحدات التي بين أيدي

العائلية للمتزوجين شيء من الوقت الذي تستغله في النشاط الجمعوي، وإن كان األمـر بالنسـبة   

لحاالت البحث ال يتفق مع هذا الطرح حيث أن أغلبهم متزوج وهو ما يجعلنا نأخـذ بفكـرة أن   

رار العائلي ويوفر لـه بعـض   يتمتع بشيء من االستق -حاالت البحث هنا–الزواج يجعل الفرد 

الجهد والوقت الذي كان يشغله في ترتيب حياته الخاصة والتحضير للزواج وهو الوقـت الـذي   

  .في العمل الجمعوي حاليايستغل 

من جهة أخرى هناك المستوى التعليمي لوحدات البحث والذي يبدو أنه من غيـر داللـة   

  :لخروج بما يليتذكر، إال أن التحليل األنثروبولوجي مكننا من ا
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الجمعيات الجزائرية بشكل عام يغلب على أعضاء مكاتبها المسـتوى الجـامعي بينمـا    

الجمعيتان محل الدراسة فيغلب على واحدة المستوى االبتدائي وعلى األخرى المستوى الثـانوي،   

ين النشطإلى تقدم متوسط سن  يمكن إرجاعه بين أعضاء الجمعيتين تراجع مستوى التعليم العالي

بالجمعيتين وانتمائه إلى فئة عمرية حرمت من مواصلة التعليم بسبب الظـروف الصـعبة التـي    

عرفتها المنطقة والجزائر ككل غداة االستقالل وفي المناطق الريفية المعزولة والفقيـرة كعـين   

، وهي الظروف التي حالت دون مواصلة أغلب أعضاء مكتب الجمعيتين من تلـك  تحديدا قشرة

وحتى الفئات العمرية الشابة تأثرت بوضعية المنطقة الصعبة وبعدم وجـود   .عمرية للتعليمالفئة ال

، باإلضـافة إلـى الطـابع    هياكل تعليمية كالثانوية حتى زمن متأخر والمتقن إلى حد يومنا هذا

الريفي وتمركز السكان في المناطق السكنية المبعثرة والثانوية البعيدة عن المركـز الحضـري   

وهـي كلهـا    بأين توجد تلك الهياكل التي تسجل هي األخرى ضعفا في قدرة االستيعا الرئيسي

  .عوامل تؤثر سلبا في عملية التحصيل الدراسي وتحد من إمكانية البعض في مواصلة التعليم

  

من جهة أخرى تراجع المستوى التعليمي بـين وحـدات البحـث مقارنـة بالجمعيـات      

المستويات التعليميـة العليـا فـي    مشاركة النخب من ذوي  الجزائرية بشكل عام يطرح إشكالية

الحياة الجمعوية بالمنطقة، والمالحظ من هذا الجانب أنه وأمام ضعف فرص التشغيل بالمنطقـة  

يلجأ أصحاب المؤهالت العلمية إلى العمل خارج المنطقة وهو ما ينهكهم ويضـيع الكثيـر مـن    

مل الجمعوي، وهو ما يـنعكس كـذلك سـلبا علـى     الوقت والجهد الذي يمكن استغاللهما في الع

مردود بعض وحدات البحث في العمل الجمعوي ممن ينتمون إلى هذه الفئة ويزاولـون نشـاطا   

مهنيا خارج عين قشرة، وهو نفس الظرف الذي دفع بإثنين منهم إلى التخلي عن منصب رئـيس  

  .جمعية واالكتفاء بالعضوية فيها فقط

  

لبحث هو اآلخر قد يبدو ذو داللة أنثروبولوجيـة، فالخصـائص   الوسط العائلي لوحدات ا

العامة لتلك العائالت تبدو جد متقاربة من حيث أصولها االجتماعيـة المتواضـعة والتـي تأكـد     

 فكل العائالت تنحدر من منطقة عـين قشـرة أيـن ال   . الطبيعة التقليدية للمجتمع الذي تنتمي إليه

ا العودة الدائمة لعائالت وحـدات البحـث بعـد هجرهـا     تزال تسكن إلى حد اليوم، حيث سجلن

االضطراري للمنطقة بحثا عن العمل أو هروبا من السياسية االستعمارية المطبقة علـى سـكان   

، وهو ما يعبر عن تمسك تلك العائالت التي عرفت الهجرة باألرض من خالل االستعداد المنطقة

تي تعود إلى المنطقة بعـد سـنوات   البحث الت لعودة إليها، وهو نفس الشيء المسجل عند وحدال
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الهجر لغرض العمل أو التعليم، وهي الهجرة التي تتم في كل مرة دون العائلة التي تبقـى فـي   

عين قشرة وسط الجماعة األصلية وهو ما يبدو من خالل الشعور المشترك بـالعيش الجمـاعي   

دماج في العمل الجمعوي كطريقة لخدمة الذي يعزز التضامن فيما بينهم وبالتالي يسهل عملية االن

تلك الجماعة من خالل تركيز النشاط الجمعوي على خدمة المحلي تحت تـأثير النـواة الصـلبة    

للثقافة األصلية التي تنمي الشعور باالنتماء لهذه الجماعة التي ال تود وحدات البحث االنفصـال  

داخـل الحيـز الجغرافـي     الموجودة دائما -العائلة–التام عنها ألنها تتماها مع الجماعة األولية 

  .واالجتماعي األوسع والمتمثل في عين قشرة

  

عائالت وحدات البحث دائما ومن خالل مصادر الدخل ومهن اآلباء تبدوا أناه تنتمي إلى 

أسر جد متواضعة وهذا راجع لكون أغلب الوحدات تنحدر من عـائالت صـغار الفالحـين أو    

ره راجع إلى عدم وجود أراضي زراعية كبيـرة يمكـن لمالكهـا أن    وهذا بدو العمال البسطاء

يكونوا فالحين كبار، وعدم وجود هياكل صناعية كبرى باإلضافة إلى ضعف المستوى التعليمي، 

فآباء وحدات البحث مستواهم التعليمي يتوزع بين األمية، معرفة القـراءة والكتابـة والمسـتوى    

مهات منه عند اآلباء، وكلها مواصفات الطبيعة التقليدية للبنيـة  االبتدائي، والمستوى أدنى عند األ

، باإلضافة إلى الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقـة فـي   االجتماعية في الريف الجزائري

  .الحقبة االستعمارية والتي حالت دون مواصلة تعليم آباء وحدات البحث

  

بحث هو اآلخـر غيـر موجـود    تاريخ المشاركة الجمعوية بين أفراد عائالت وحدات ال

وبالرجوع إلى تاريخ الحركة الجمعوية بالمنطقة نجد أن العمل الجمعوي وعلى الرغم من وجود 

الجمعيات بالمنطقة مند سنوات السبعينيات إال أن ثقافة العمل الجمعوي غير متأصلة في سـكان  

ت المبحوثين، ومـا  المنطقة وهو ما يجعل من غياب التقاليد الجمعوية شيء ملموس وسط عائال

يوجد منها حاليا فهو يدخل في سياق التغيرات االجتماعية الحديثة أو كتأثير أحد حاالت البحـث  

ويبقى . نشاطات الجمعيةعلى أفراد وسطه العائلي، وهو تأثير محدود ال يتعدى دعوتهم لحضور 

فرادها فيـه بـل   العمل الجمعوي أمر يخص الشخص المنخرط فالعائالت ال تمانع مشاركة أحد أ

  .على العكس قد يلقى التشجيع والدعم النفسي والمادي في مواصلة ذلك

كذلك فيما يخص المشاركة السياسية لتلك العائالت حيث يالحظ عزوفها المطلق عن تلك 

المشاركة في شكلها المتقدم كاالنخراط في األحزاب أو النقابات أو حتى مناقشة األمور السياسية 

ئلي، وهو نفس الشيء المالحظ على وحدات البحث مع بعض التفاوت من حالـة  في الوسط العا
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إال أنهم يتفقون في ضرورة الفصل بين الممارسة السياسية والنشاط الجمعـوي، ألن  إلى أخرى 

الخلط بينهما في رأيهم ال يخدم العمل الجمعوي ويفوت عليهم الكثير من الدعم من طرف سـكان  

  .ت الوصية على التمويلالمنطقة أو من طرف الجها

  

المسار التاريخي للفاعل الجمعوي بالمنطقة هو اآلخر كان له حيز من االهتمام في هـذه  

الدراسة انطالقا من الكشف عن طرق التعرف على العمل الجمعوي وسوابق المشاركة الجمعوية 

ـ    تالتي كشف بق لـه  على حداثة التجربة الجمعوية عند وحدات البحث حيث أن أغلـبهم لـم يس

تمكنت من ذلك كانت تلك التجربة خارج منطقة المشاركة في أي نشاط جمعوي، والحاالت التي 

عين قشرة وبالتحديد في إطار المنظمات الطالبية أيام الدراسة الجامعية، والباقي تعتبر التجربـة  

جمعية ومع  1996بالنسبة لهم تجربة جديدة عرفتها وحدات البحث مع جمعية ترقية المعوق سنة 

في منطقة عين قشرة بطريقة مباشرة وعن طريق شبكة العالقات  2004اإلرشاد واإلصالح سنة 

التي توصف بأنها محلية تستمر فيما بعد في تنظيم العمل الجمعـوي وتقسـيم المهـام    الشخصية 

  .خالل القيام بالنشاطات الجمعوية

  

ت تعقد بين أعضـاء مكتـب   من جهة أخرى وبحكم الطابع المحلي للمنطقة دائما فالعالقا

بطريقة عفوية أو منظمة حول مؤسسات رمزية تنبـأ  الجمعيتين بشكل كبير قبل العمل الجمعوي 

أو بحكم ظروف خاصة  عن خلفية إيديولوجية كالمسجد عند أعضاء جمعية اإلرشاد واإلصالح،

هذا ال يمنـع  إال أن . اجتماعي-تجمع فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة من منطلقة نفسي

أن تكون الجمعيتين فضاء أولي لبناء عالقات اجتماعية جديـدة وللتعـارف، أو لتعزيـز هـذه     

إلـى   باإلضافة. العالقات والمرور بها إلى عالقات شخصية بين الفاعلين خارج العمل الجمعوي

هذا فالعضوية في الجمعية تجعل بعض الحاالت في وضعية انفتاح تجاه أفـراد المجتمـع أيـن    

، وهو مـا يمكـن قراءتـه بالتـأثير     تساعد على بناء عالقات اجتماعية خارج العمل الجمعوي

  .االيجابي للعمل الجمعوي في مسألة االندماج االجتماعي

  

من الداخل تكرسان ظهورهما كمؤسسات نخبوية مقتصرة علـى فئـة   وتبقى الجمعيتين 

ق المشاركة الداخلية وتفتح أبواب دون عامة الناس لغياب أسس ديمقراطية حقيقية توسع من نطا

المشاركة في التسيير والتخطيط لنشاطات الجمعيتين بدل من بقاء جمهورهمـا مجـرد متلقـي    

  .للخدمات
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  .1999، منشورات مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، 1999

قسنطينة، –مجلة دورية تصدر عن قسم علم االجتماع، جامعة منتوري : االجتماعي الباحث -

  .2004، جانفي 05العدد

  .2000جامعة قسنطينة ، منشورات ،17عدد ، مجلة العلوم اإلنسانية -  

، CRASCمنشورات  ،05رقم ، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافيةدفاتر  -

  . 2002وهران 

، CRASCمنشورات  ،13 رقم، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافيةدفاتر  -

  . 2005وهران 

، CRASCمنشورات  ،02 رقم، عية والثقافيةمركز البحث في األنثروبولوجيا االجتمادفاتر  -

  . 2001وهران 

، "السكان والمجتمع"وقائع األيام العلمية لعرض نتائج البحث للبرنامج الوطني للبحث  -

  .2006، وهران، CRASCمنشورات 

، 22تيميمون  تنسيق؛ نذير معروف، ؟،وقائع الملتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا في الجزائر -

  .2002، وهران CRASC، منشورات 1999بر نوفم 24، 23

- Les cahiers du CREAD, le mouvement associatif en Algérie : réalité et 

perspectives, Revue publiée par le CREAD, N° 53- 3eme trimestre 2000. 

  :مذكرات تخرج *

حالة  والية –المجال الهياكل التجارية ودورها في تنظيم " وراوي، رمانة بوقرن، بنبية  -

، )غير منشورة(، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تهيئة األوساط اإلقليمية " سكيكدة

 .2000ة اإلخوة منتوري، قسنطينة، كلية علوم األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامع
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  :الجـرائـد* 

 .1990ديسمبر  05األربعاء ليوم ، 53العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -

  .2008جوان  12 الخميس ليوم 2325لعدد ا -  ، يومية جزائرية مستقلة؛اليومي الشروق جريدة -

  . 2008جوان  14ليوم السبت  2326العدد  -                                                              

     .2008أوت  11ليوم االثنين  2376العدد  -                                                     

                                        

 .2008جوان  16ليوم االثنين  2336العدد  يومية جزائرية مستقلة، ،ساعة آخر جريدة –

  .2008أوت  06ليوم  5392العدد  يومية جزائرية مستقلة، ،الخبر جريدة -

 

 :نيتاالنترمواقع على شبكة * 

: في الموقع CCPRالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لألمم المتحدة  -

www.ohchr.org/english/bodies/hre/docs/advancedocs/wralgeria 91_ar.doc  

 :، في الموقعتقرير موجز حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائرمتوسطة، - األوروالشبكة  -

http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3Le: 21/02/2008         

، في "الواقع واآلفاق–برلمان والمجتمع المدني في الجزائر العالقة بين ال" عبد الناصر جابي،  -

   www.dz.undp.org: الموقع

 :الرابطة ، موقع بواوبة الباحة علىالمحلي المجتمعفالح الغامدي، . د -

www.Albahah.net/articles         

، "مية ودورها في عولمة النشاط الخيري والتطوعيالمنظمات غير الحكو "كمال منصوري،  -

: ، على الموقع2006،)سبتمبر(، أيلول 30، السنة الرابعة، العددإنسانية علوم مجلة

www.Ulum.nl  

http://www.ohchr.org/english/bodies/hre/docs/advancedocs/wralgeria
http://www.euromedrights.net/pages/440/page/language/3Le
http://www.dz.undp.org
http://www.Albahah.net/articles
http://www.Ulum.nl
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 :التقارير والوثائق اإلدارية* 

من رئيس بلدية عين قشرة إلى  تقرير حول واقع التعليم االبتدائي والتكوين المهني مرفوع  -

 .2005أفريل  19: والي والية سكيكدة في

المؤرخ  90/31القانون األساسي لجمعية اإلرشاد واإلصالح المكيف مع قانون الجمعيات رقم  -

  .م1990ديسمبر  04هـ الموافق لـ  1413جمادى األول  17في 

نبثقة عن الجمعية العامة الوطنية خطة المشاريع المستقبلية لجمعية اإلرشاد واإلصالح الم -

  .م2004جوان  09/10/11: المنعقدة في

 - 2005: المكتب البلدي بعين قشرة لسنواتالتقرير المالي واألدبي لجمعية اإلرشاد واإلصالح  -

  .م2008 -2007 – 2006

 – 2006 - 2005: برنامج عمل جمعية اإلرشاد واإلصالح المكتب البلدي بعين قشرة لسنوات -

  .م2008 -2007

  .م2007التقرير المالي واألدبي لجمعية ترقية المعوق بعين قشرة لسنة  -

  .م 2008برنامج عمل جمعية ترقية المعوق بعين قشرة لسنة  -

المصدر مديرية التنظيم – وائر والية سكيكدةول إحصاء الجمعيات المعتمدة على مستوى داجد -

  .م 2009جانفي  - عامة لوالية سكيكدةوالشؤون ال

ملف التهيئة العمرانية، التعمير والتحسين الحضري، وثيقة رسمية من بلدية عين قشرة معدة  -

 .2005في إطار التحضير للدورة العادية للمجلس الشعبي الوالئي ، 

- Centre d’Etude et de Réalisation en Urbanisme- Agence de SKIKDA, plan 

directeur d’aménagement et d’urbanisme communal  -AIN KECHERA : 

proposition d’aménagement. 
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  :التـــــقــــــــابـمـل الــيــدل -01

  

Grille ou Guide d’entretiens utilisé pour la collecte des données  

  

  (        ).:دليل المقابلة مع المبحوث

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...: ليوم  

                                                 ... ... ... ... ... ... ...... ... :التوقيت                                                 

  .................................................................:المكان والظروف التي تمت فيها المقابلة

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................  ..  

  :المبحوثعلى التعرف  - 01

  :العمر -

  :المهنة ومصادر الدخل المالي -

  :مستوى الدراسي والمؤهالت العلمية والمهنيةال -

  :الحالة العائلية وعدد األوالد -

  
  : المحيط العائلي، األصدقاء والزمالءعلى التعرف  -02

  : العائلة -

  :األصل الجغرافي -

  :مهنة األب/ المستوى المعيشي -

  :المستوى الدراسي والحرص على المطالعة -

حزب، في نقابة، في جمعيـة، فـي حمـالت إغاثـة      في: تاريخ المشاركة في العائلة -

  الثورة التحريرية، في وتطوع، 

  مبررات اإلقبال أو اإلحجام على المشاركة وموقفهم من العمل الجمعوي -

  :األصدقاء وزمالء العمل -

  :والزمالء لألصدقاءالمستوى المعيشي  -

  : المستوى الدراسي والحرص على المطالعة -
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  في جمعية، في نقابة، في حزب، في حمالت إغاثة وتطوع: تاريخ المشاركة -

  مبررات اإلقبال أو اإلحجام على المشاركة وموقفهم من العمل الجمعوي -

  : تاريخ المشاركة الجمعوية – 03

  طرق التعرف على العمل الجمعوي -

  كيف ومتى كانت بداية المشاركة؟ -

  طبيعة المشاركة األولى في العمل الجمعوي -

  ولماذا؟  -دث وأن انقطعت عن العمل الجمعوي؟ متىهل ح -

  كيف كان انخراطك في هذه الجمعية، من عرفك عليها، من عرض عليك ذلك  -

  لماذا انخرطت في هذه الجمعية دون غيرها؟ -

  في هذه الجمعية) مع ذكر صفة العضوية(كيف تحصلت على عضويتك  -

  انضمامك لهذه الجمعية  كيف كان موقف العائلة، األصدقاء والزمالء من -

  هل تلقيت تشجيعا على ذلك؟ -

  هل تغيرت صفة عضويتك في هذه الجمعية؟ -

  
  : النشاط الجمعوي - 04

  هل لك أوقات محددة تقضيها في العمل الجمعوي؟ -   

  النشاطات التي تقومون بها في الجمعية -   

  النشاطات التي تشارك فيها،  -   

  ف تشارك؟ نوع المشاركة، أو كي -   

  .النشاط الذي تحب فعال القيام به -   

  . النشاط الذي تقوم به ألنه يجب عليك القيام به -   

  .أهم نشاط تقوم به الجمعية -   

  التحضر للنشاط كيف تتم؟ -   

  من يتصل بالمبحوث وبمن يتصل للتحضير للنشاطات؟ -   

  .الشراكة مع جمعيات أخرى في النشاطات -   

  .ة الناس لنشطات الجمعيةنظر -   

  . تقيم المبحوث لهذه النشاطات -   
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المشروع أو النشاط الذي يحلم به المبحوث ويطمح لتحقيقـه مـن خـالل العمـل      -   

  .الجمعوي

  
  : الدعم المادي - 05

  .مصادر الدعم مالي -   

  .مدى تغطيته لتكاليف النشاطات -   

  .   بذول ألجل ذلكمساهمة المبحوث في ذلك والمجهود الم -   

  مدى رضا المبحوث واقتناعه عمى يقدمه  -   

  
  العالقات  - 06

  المعرفة السابقة بأعضاء الجمعية  -

  أين وكيف تتم بخصوص العمل الجمعوي: اللقاءات -

  أعضاء الجمعية كيف وأين يلتقون خارج العمل الجمعوي؟  -

  لجمعية؟المواضيع التي يحب المبحوث أن يناقشها مع أعضاء ا -

  االتصال في العمل الجمعوي كيف يتم وما هي الوسائل المستعملة في ذلك؟  -

  هل مكن العمل الجمعوي المبحوث من ربط عالقات جديدة -

المسئولين المحليين على مستوى البلدية والدائرة هل يحاولون التقرب من المبحوث ألنه  -

  عضو في هذه الجمعية؟

  كيف؟ -نظرة الناس إلي المبحوث وعالقاتهم بههل غير العمل الجمعوي من  -

  هل أضاف العمل الجمعوي شيء في حياة المبحوث؟  -

  صعوبات العمل الجمعوي؛ -

  في ماذا تتمثل وكيف يتعامل المبحوث معها؟  -

  هل يوجد من يقدم لكم مساعدات ؟ ما نوعها؟ والبلدية فيما تتمثل مساعداتها؟     -

  عمل الجمعوي بعين قشرة؟تقييم المبحوث حاليا لل -

  
  : المشاركة السياسية – 07

  كيف يتم تجديد مكتب الجمعية -

  كيف يتم هذا االنتخاب؟/هل يتم انتخاب أعضاء مكتب الجمعية  -
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  وخارج العمل الجمعوي هل ينتخب المبحوث؟ هل يحمل بطاقة الناخب؟ -

  .حد المرشحينمراقب حر أو مراقب أل -مشاركة المبحوث في االنتخابات؟ مؤطر -

  .  عضوية المبحوث في حزب، نقابة، منظمة أو جمعية أخرى -

  االنتخاب يتم لصالح حزب معين أم على أساس األشخاص المرشحين؟  -

  ترشح المبحوث من قبل في انتخابات معينة ؟ وهل يريد ذلك مستقبال؟   -

  هل طلب منه الترشح مسبقا؟ ولو طلب منه هل يفعل؟ -

  المقربين من العائلة أو من األصدقاء من قام بذلك؟  وهل يوجد أحد -

  أعضاء الجمعية هل لهم نفس التوجه؟  -

  هل يتفق أعضاء مكتب الجمعية لمنح أصواتهم أو مساندة أحد في االنتخابات؟  -

  ما هو تقييم المبحوث للعمل الجمعوي حاليا ؟ وما هي نظرته المستقبلية له؟  -

  في إثراء العمل الجمعوي وإنجاحه أم العكس؟  هل يرى أن السياسة تساهم -

  هل يرى أننا نسينا شيء يراه مهم ويود التحدث عنه؟   -
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 :ملحق وثائق الجمعيتين والوثائق اإلدارية -02

  

المصدر مديرية التنظيم –جدول إحصاء الجمعيات المعتمدة على مستوى دائرة عين قشرة  -

  : 2009جانفي  -لعامة لوالية سكيكدةوالشؤون ا
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  :)من أرشيف الجمعية. (2007لسنة عين قشرة ب ترقية المعوقالتقرير األدبي لجمعية  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعـــوقجمعيـــــة ترقيـــــــة 

  لدائــــرة عيــــن قشـــــرة

  عين قشرة 68: ب. ص 

  073-26-66-30/  073-34- 21-39:  الهاتــف

  D JTM.DZ.21@YAHOO.FR:البريد اإللكتروني

 .2007التقرير األدبي لسنة 
  

من أجلها ، والمتمثلة أساسا في ترقية األشخاص المعوقين ، في إطار القانون األساسي والنظام الداخلي ، وسعيا لتحقيق األهداف التي أنشأت الجمعية            
  .كما تشير إليه تسمية الجمعية جمعية ترقية المعوق  

  .   2007وفي إطار البرنامج السنوي المسطر لسنة 
بالتعاون مع جمعية اإلعاقة الدولية وفي إطار بعض النشاطات على لمستوى الوطني سواء في إطار المشروع الوطني المتعلق بحضر األلغام المضادة لألفراد 

)handicap Int(  
بنشاطات عدة نوجزها في ما  ةفي إطار اتفاقية أوتاوا ، وكذا مع فدرالية جمعيات المعوقين حركيا ، قامت جمعية ترقية المعوق لدائرة عين قشرة وعلى مدار السن  

  : يلي 
  : حيث كانت البداية ب 

بنادي الجيش الشعبي  18/19/2007األول للمشروع الوطني المتعلق بالحد من مخاطر األلغام المضادة لألفراد وذلك يومي  مشاركة الجمعية في الملتقى – 01
  الوطني بالجزائر العاصمة 

  . 2007مارس 14أحيت الجمعية اليوم الوطني للمعوق  -02
  .السلطات الوالئية وجمعيات المعاقين المشاركة في االحتفال المنظم من طرف مديرية النشاط االجتماعي إلى جانب  - أ
  .تنظيم حفل بدار الشباب عين قشرة بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني تم خالله تكريم بعض المعاقين  - ب
  :دة لألفراد تميز بثالث نشاطات أفريل يوم العلم نظمت الجمعية يوم إعالمي بالمناسبة حول المشروع الوطني المتعلق بالحد من مخاطر األلغام المضا 16 -03
  .معرض كتابي بالصور ميرزا بعض بنود اتفاقية أتاوى : أ

  .عرض قرص مضغوط يبين المعانات واآلثار التي تخلفها األلغام المضادة لألفراد في المناطق الملغمة : ب 
  .إلقاء محاضرة من طرف طبيبة تمحورت حول اإلعاقة أسبابها كيفية الحد منها  -ج

تم من خاللها تنظيم معرض بالصور حول األسالك الشائكة  1957شاركت الجمعية إلى جانب السلطات المحلية والعسكرية في إحياء ذكرى واد زقار  -04
  .الموضوعة من طرف االستعمار على طول الحدود الشرقية والغربية وما خلفته األلغام التي زرعت من ضحايا 

بالمركب األزرق  2007جوان  02-01يومي  ( hendicap international  (يني الثاني التي تضمنته جمعية اإلعاقة الدولية المشاركة في الملتقى التكو -05
  .ة لألفراد الكبير بمستوى والية تبازة ويدخل هذا التكوين في إطار تقوية قدرات الجمعيات المشاركة في المشروع قصد التكفل بضحايا األلغام المضاد

  .إلى جانب السلطات المحلية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني  2007جويلية  05الجمعية في االحتفال بذكرى عيد االستقالل والشباب يوم مشاركة  - 6
  :الجانب الترفيهي - 7

ة ثم زيارة الكهوف العجيبة بالشريط رحلة لفائدة المعاقين إلى مدينة بجاية حيث ثم اكتشاف حصن يماقوراية بأعالي المدين 2007جويلية  17نظمت الجمعية يوم 
  .الساحلي بين والية جيجل وبجاية 

بالمناسبة قامت الجمعية بتوزيع أدوات مدرسية ومآزر على بعض المعاقين المتمدرسين الذين هم في أمس الحاجة إلى :  2008-2007الدخول االجتماعي  - 8
  .المساعدة المادية 

اتفاقية عمل مع جمعية اإلعاقة الدولية بصفتها المشرفة على المشروع الوطني المتعلق بالحد من مخاطر األلغام المضادة  2007أكتوبر  05وقعت الجمعية يوم  - 9
  .لألفراد ثم بموجب هذا العقد االستفادة من مبلغ مالي موجه للتجهيز المكتبي 

  .حركياالمشاركة في الملتقى المنظم من طرف الفدرالية الوطنية لجمعيات المعاقين  -10
بالمركب األزرق الكبير بتبازة ويتدرج هذا الملتقى في إطار مشروع الفدرالية المتعلق بتكوين جمعيات المعاقين للدفاع وترقية حقوق  2007أكتوبر  28-27يومي 

  .األشخاص المعاقين ثم من خالل التوقيع على اتفاق مبادئ بين الفدرالية والجمعيات المشاركة 
  .إلى جانب السلطات المحلية ومنضمات األسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني  1959نوفمبر  01في إحياء ذكرى اندالع ثورة التحرير  شاركت الجمعية -11
  . 2007نوفمبر  22تنظيم رحلة إلى حمام دباغ بوالية قالمة يوم  -12
بمقر الوزارة الذي يدخل في إطار التحسيس  2007ديسمبر  03-02الوطني يومي مشاركة الجمعية في الملتقى التكويني الثالث الذي نظمته وزارة التضامن  -13

  .بمخاطر األلغام وكيفية التكفل بالضحايا 
بالمركب األزرق الكبير  2007ديسمبر  12/13شاركت الجمعية في الملتقى الختامي للورشات التكوينية الذي نظمته فدرالية الجمعيات المعوقين حركيا يومي  -14
ج األعضاء زة  ثم من خالله  تكوين شبكة وطنية للجمعيات المعاقين ، وذلك قصد تبادل األفكار والمعلومات وكذا التعرف على المؤسسة الوطنية إلنتابتبا

  .االصطناعية لألشخاص المعاقين 
ي زيارتهم إلى بيوتهم واالطالع على الحالة االجتماعية بمناسبة عيد األضحى المبارك  نظمت الجمعية عملية تضامنية لفائدة المعاقين المقعدين تمثلت ف -15

  .وتكريمهم بمالبس وحلويات
  .              إلى جانب كل هذه النشاطات شاركت الجمعية في النشاطات واللقاءات المنظمة من طرف مديرية النشاط االجتماعي  -16

اليوم اإلعالمي الذي نظمناه  بخصوص قضية األلغام المضادة لألفراد ،والئيا وكذا كنا نود  أخيرا وإلى جانب كل هذه النشاطات ، كنا نود أن يكون          
  تأسيس بطاقي خاص بضحايا هذه األلغام على مستوى والية سكيكدة ابتداءا، لكن الظروف المادية حالت دون ذلك والتزال

السلطات والجهات المعنية لمد يد المساعدة لتحقيق ذلك كخطوة أولى على طريق المشروع  ولهذا ، فإننا نؤكد على ضرورة مثل هذا النشاط ونكرر مناشدتنا لكل  
 .الذي نحن طرف فيه والذي يهدف إلى التكفل باألشخاص المعوقين ضحايا هذه األلغام واألشخاص المعوقين بشكل عام 

  
    : ............................... عين قشرة في 

  الرئيــس                                                              الكاتب العام          
  العيسوب .غشير                                                                          ع.ع

mailto:JTM.DZ.21@YAHOO.FR
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موجه إعالن جمعية ترقية المعوق : من وثائق جمعية ترقية المعوق لعين قشرة -  
:معية العامة لتجديد مكتب الجمعيةب عنهم لحضور الجخرطين في الجمعية أو من ينوللمن  
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من أرشيف .(2008برنامج عمل الجمعية لسنة : من وثائق جمعية ترقية المعوق لعين قشرة -

  ):الجمعية
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مصادق علية من  2007قشرة لسنة  تقرير مراجعة الحسابات لجمعية ترقية المعوق بعين -

  ):من أرشيف الجمعية. (طرف محافظ حسابات معتمد من طرف الدولة
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مصادق علية من طرف  2007التقرير المالي لجمعية ترقية المعوق بعين قشرة لسنة  -

  ):من أرشيف الجمعية. (محافظ حسابات معتمد من طرف الدولة
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من ( -المكتب البلدي بعين قشرة–السنوية لجمعية اإلرشاد واإلصالح  نموذجين من الخطة -

  ):أرشيف الجمعية
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سنتي  -المكتب البلدي لعين قشرة–التقرير المالي واألدبي لجمعية اإلرشاد واإلصالح  -

  :)من أرشيف الجمعية. (2005/2008
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 - المكتب البلدي بعين قشرة–ة من طرف جمعية اإلرشاد واإلصالح نماذج من دعوات موجه -

  :منطقةالإلى مواطني وسكان 
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من إنجاز –) الوجه األول(مطوية إشهارية : من وثائق جمعية ترقية المعوق لعين قشرة -

  : -الجمعية
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من إنجاز –) الوجه الثاني(مطوية إشهارية : من وثائق جمعية ترقية المعوق لعين قشرة -

  : -الجمعية
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  الوثائق، والجداول، الصور ،المخططات فهرس 
  

  :فهرس المخططات -01

  الصفحة  عنوان المخطط  رقم المخطط

مخطط يوضح العوامل التي تأثر في تصنيف   01مخطط رقم 

الجمعيات النشطة عند سكان عين قشرة وعالقته 

  97  ... )إنجاز شخصي(بعملية التوجه نحو الجمعوي 

لعالقة بين قيم التعاون وسط مخطط يوضح ا   02مخطط رقم 

الجماعة وعملية التوجه نحو المشاركة الجمعوية 

  101  ............. )إنجاز شخصي(عند وحدات البحث 

مخطط يوضح العالقة بين المعتقدات والقيم الدينية   03مخطط رقم 

وأهداف العمل الجمعوي المدنية في جمعية 

  123  ............. )إنجاز شخصي(اإلرشاد واإلصالح 

مخطط يوضح تقلص األهداف الدينية   04مخطط رقم 

واإليديولوجية لصاح األهداف المدنية التي تعمل 

جمعية اإلرشاد واإلصالح بعين قشرة على 

إنجاز (تحقيقها والنشاطات المسطرة لذلك 

  127  ) .......................................شخصي

وجود شغل وعملية  مخطط يوضح العالقة بين  05مخطط رقم 

إنجاز (التوجه للعمل الجمعوي عند وحدات البحث 

  144  ....................................... )شخصي

مخطط يوضح العالقة بين الحالة الزواجية وعملية   06مخطط رقم 

إنجاز (التوجه للعمل الجمعوي عند وحدات البحث 

  148  ....................................... )شخصي

مخطط يوضح العالقة بين الشعور باالنتماء   07مخطط رقم 

للجماعة، تأثير النواة الصلبة للثقافة األصلية 

وعملية التوجه للعمل الجمعوي عند وحدات البحث 

  154  ................................ )إنجاز شخصي(
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  :فهرس الصور -02

  الصفحة  عنوان الصورة  رقم الصورة

صورة لغالف مجلة من إصدار الفيدرالية الجزائرية للمعاقين   01م صورة رق

ديسمبر  13- 12حركيا، عدد خاص بالملتقى الذي نظم يومي 

بفندق األزرق الكبير بتيبازة حول موضوع تقوية قدرات  2007

الجمعيات في الترقية والدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ترقية المعوق لعين وهو الملتقى الذي عرف مشاركة جمعية 

  103  ... قشرة، وفي الصورة يظهر العضوين المشاركين من الجمعية

صورة من اليوم اإلعالمي الثاني الذي نظمته جمعية ترقية    02صورة رقم 

المعوق بدار الشباب بعين قشرة حول موضوع مخاطر األلغام 

المضادة لألفراد، ويظهر في الصورة عضوين من الجمعية مع 

لضيفات من جمعية التحدي واألمل للمرأة المعاقة بجيجل إحدى ا

  115  ................................................. رفقة مرافقتها

صورة للطالب رفقة أعضاء من مكتب جمعية ترقية المعوق   03صورة رقم 

بمقهى غشير بعين قشرة  2009جانفي  07لعين قشرة أخذت يوم 

، حيث قمنا 2008التقرير المالي لسنة خالل اجتماع لمناقشة 

بالحضور والمشاركة معهم في مناقشة التقرير المالي الذي تم 

أمام األعضاء الحاضرين؛ في يمين الصورة يظهر  ةبكل شفافي

الكاتب العام، الطالب، نائب أمين المال، الرئيس وعضو من 

  117  ....................................................... الجمعية
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  :فهرس الوثائق -03

  الصفحة  عنوان الوثيقة  رقم الوثيقة

مطوية من انجاز المكتب البلدي لجمعية اإلرشاد واإلصالح   01وثيقة رقم 

لبلدية عين قشرة، قام بتوزيعها رئيس الجمعية رفقة أمين 

  105  ............ م2009جانفي  07المال على سكان البلدية يوم 

طلب مساهمة بأدوات مدرسية، يوجه من المكتب البلدي    02ة رقم وثيق

لجمعية اإلرشاد واإلصالح لبلدية عين قشرة إلى بعض سكان 

 - مع تحديد المرسل إليه–المنطقة المعتادين على المساهمة 

في مثل هذه النشاطات، تسلم إلى يد المرسل إليه من قبل أحد 

بعض الطلبات  أعضاء الجمعية، كما نشير إلى أن هناك

العامة توجه إلى سكان المنطقة بصفة عامة تعلق على 

جدران المدينة أو تسلم عشوائيا للسكان في المقاهي 

والشوارع مثل التي سبق وأن عرضناها والتي تطلب 

مساعدات إنسانية لمساعدة سكان غزة خالل شهر 

  131  ............................................. م2009جانفي
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  :فهرس الجداول -04

  الصفحة  عنوان الجدول  جدولالرقم 

  27  ......................................................جدول یوضح المجال البشري للدراسة   01جدول رقم 

  50  .……التطور العددي للجمعيات المحلية والوطنية المعتمدة على المستوى الوطني  02جدول رقم 

حسب توزيع السكان على المناطق  2008- 1998تطور عدد سكان عين قشرة بين    03ول رقم جد

  62  ........................................... )تركيب شخصي( الحضرية

إنجاز  -الريفية وأالدوائر الحضرية  انتمائها إلى جدول تصنيف الجمعيات حسب  04جدول رقم 

كتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة شخصي اعتمادا على إحصائيات م

  78  ............................................... 2007لوالية سكيكدة لسنة

جدول تصنيف وتقسيم الجمعيات المعتمدة على مستوى دوائر والية سكيكدة حسب   05جدول رقم 

ديرية التنظيم إنجاز شخصي اعتمادا على إحصائيات مكتب الجمعيات بم -النوع 

  80  ...............................2007والشؤون العامة لوالية سكيكدة لسنة

جدول تصنيف وتقسيم الجمعيات المعتمدة على مستوى دائرة عين قشرة حسب   06جدول رقم 

إنجاز شخصي اعتمادا على إحصائيات مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم  -النوع 

  83  ..................................... 2007سكيكدة لسنةوالشؤون العامة لوالية 

 حسب األصناف المعتمدة في عين قشرة التطور التاريخي للحركة الجمعويةمراحل   07جدول رقم 

  84  .................................................... )إنجاز شخصي ( 

لجمعية اإلرشاد ) ادر األموال ومصاريفهامص(جدول يوضح المعامالت المالية   08جدول رقم 

إنجاز شخصي اعتمادا على  - م2005واإلصالح المكتب البلدي لعين قشرة لسنة 

  130  ...................................................... التقرير المالي لنفس السنة

مكتب الجمعيتين محل ألعضاء  المؤشرات االجتماعية، الديموغرافية والمهنية   09جدول رقم 

  138  ......................................................) إنجاز شخصي (  الدراسة

  145  ............... جدول توزيع أعضاء مكتب الجمعيتين حسب المستويات الدراسية  10جدول رقم 
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  :فهرس الخرائط -50

  الصفحة  خريطةعنوان ال  خريطةرقم ال

  58  .....خريطة الحدود اإلدارية للواليات : شرق الجزائر -شمال  01 خريطة رقم

  60  ................................خريطة توطن مجال الدراسة   02 خريطة رقم
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  الموضوعات رســھــف
 

  01........................... ..............................................................المقدمة 

  المنهج وإشكالية الدراسة :الفصل األول

    تقديم موضوع البحث: تقديم موضوع البحث المبحث األول: األول المبحث

  07  ...........................................................................اإلشكالية  -01

  10  ...................................................................تساؤالت الدراسة  -02

  11  ....................................................أسباب ودوافع اختيار الموضوع  -03

  12  .....................................................................أهداف الدراسة  -04

  13  ...........................................................مام بالموضوعحجم االهت  -05

  13  ............................................حجم االهتمام بالموضوع دوليا  -5-1  

  15  ...........................................حجم االهتمام بالموضوع محليا  -5-2  

  19  .....................................................................ةمفاهيم الدراس  -06

  19  .....................................................مفهوم الحركة الجمعوية -6-1  

  19  ........................................................مفهوم الحركة  -1- 1- 6     

  19  .......................................................مفهوم الجمعية  -2- 1- 6     

  21  ...............................................الجمعيات ذات الطابع الثقافي  -6-2  

    الدراسة منهجية: المبحث الثاني

  25  ....................................................................مجاالت الدراسة  -01

  25  ...........................................................المجال المكاني  -1-1  

  26  ...........................................................المجال الزماني  -1-2  

  26  ...........................................................المجال البشري  -1-3  

  27  ...............................................................طرق ووسائل البحث  -02

  27  ...................................................................طبيعة البيانات -  

  28  ......................................................المالحظة بالمشاركة  -2-1  

  29  ...........................................الفردية باستعمال الدليلالمقابلة   -2-2  

  30  ...............................................دراسة وأسلوب تحليل البياناتمنهج ال  -03
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  31  ........................................صيرورة البحث وصعوبات الدراسة الميدانية  -04

  العمل الجمعوي بالجزائر؛  التطور التاريخي والوضعية الحالية: الثاني الفصل

    الحركة الجمعوية بالجزائر، تطورها التاريخي وإطارها التشريعي :المبحث األول  

  38  ...................................ومنطق الجماعة البنية التقليدية للمجتمع الجزائري  -01

  39  .......................).1962-1830(الحركة الجمعوية خالل المرحلة االستعمارية   -02

  40....  الجمعية كجهاز موجه لخدمة األقلية األوربية ودعم الوجود االستعماري  -2-1  

  40  ........السلطات االستعمارية تسمح بتأسيس بعض الجمعيات وسط األهالي  -2-2  

  40  ..................جمعيات ذات نزعة وطنية موجهة للنضال ضد المستعمر  -2-3  

  42  .................................).1988 -1962(الحركة الجمعوية والدولة الوطنية   -03

  42  ................................االحتكار والمراقبة ومحاولة دولنة المجتمع  -3-1  

  43  .......................ض االعتماد المسبق وإنهاء فترة الشغور القانونيفر  -3-2  

  43  .............................ترسانة قانونية لتكريس هيمنة العقلية األحادية  -3-3  

  44  ...............................).1988ما بعد ( االنفتاح على المجتمع المدني  مرحلة  -04

  45  ................................المسير للجمعيات وتداعياته 90/31 نونالقا  -4-1  

  46  ........................................تسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات  -4-2  

  46  ........................مبررات انتعاش الحركة الجمعوية في هذه المرحلة  -4-3  

      .دي، نسبة المشاركة وعالقة العمل السياسي بالجمعويالتطور العد :نيالمبحث الثا

  49  ...........................................................التطور العددي للجمعيات  -01

  49  ................................التضارب بين األرقام المصرح بها والواقع  -1-1  

  49  .............................ئر بدول أخرىمقارنة حجم الظاهرة في الجزا  -1-2  

  50  ..................................نسبة المشاركة في العمل الجمعوي وحقيقة التطوع  –02

  51  .................................................سنوات النشاط في تأسيس الجمعيات  -03

  52   .....................يالسياسعن العمل الجمعوي  فصلالوضعية التشريعية الجديدة و  -04

  52  ....................................................الوضع الحالي للحركة الجمعوية  -05

  52  .....................................عزم اإلدارة على إعادة تنظيم القطاع  -5-1  
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  53  .............................................الدعم المادي وإحكام السيطرة  -5-2  

  54  .......................................اإلقحام الصريح في اللعبة السياسية  -5-3  

  الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة عين قشرة: الفصل الثالث

    تقديم مجال الدراسة : المبحث األول

  59  .............................................لسكانشيء عن تاريخ المنطقة وأصل ا  –01

  60  ....................................................................الموقع والمساحة  -02

  60  ...................................................................الحدود الجغرافية  -03
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