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Abstract
Before the French colonisation, the Algerian society was organized
in a form of tribes, clans and Aarash which ensured the
organization of the community life, satisfied the needs and the
desires of its members, defended their rights and protected the
individuals properties through mosques, religious centres ( zaouia –
maamarates) and endowments.
However, when the French colonist entered the country, he
realized the danger of these traditional groups on his interests.
There fore, he subjected them to control and put them at his
disposal, since the Algerians were rarely allow to found official
groupings.
At the independence many formal organizations occurred in of
association, committees and unions. They tried to frame people’s
life as an alternatice of the traditional groups whose social function
had faded during the colonist epoch. In the early days of the
independences, these official organizations were neither at the
desired level nor at the level of aspirations because the Algerian
state policy which considered them as a real threat to both the state
structures and the unilateral ruling party. The situation has
remained in this case until the uprising of October 1989 when the
Algerian government was obliged to reconsider its policy towards
the community. Then the 1989 constitution was issued and resulted
in the emergence of more than 80.000 associations that served as a
real start to untie the noose from the society giving people the right
to found organizations especially after the release of (31-90/ and
06-12) laws that gave birth to thousands of associations.
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Yet, it was noticeable that most of these associations were loyal
to the ruling regime and didn’t operate freely. That’s why they
didn’t achieve their objectives and didn’t succeed to replace the
traditional groups that had well organized the community.

مقدمة
عرف املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات إلانسانية ألاخرى ظاهرة التنظيم
الاجتماعي عبر تاريخه الطويل فنظم حياته من مختلف الجوانب و وضع القواعد
الالزمة لذلك حفاظا على كيانه وضمانا الستقراره واستمراره ،وقد اختلفت من فترة
إلى أخرى صور وأشكال هذا التنظيم وذلك بحسب خصوصية كل فترة والظروف
التي أحاطت بها ،فقبل الاستعمال الفرنس ي وأثناءه كانت التنظيمات التقليدية
املتمثلة في القبائل والعشائر وألاعراش ...هي التي تضطلع بمهمة تنظيم حياته
وإشباع حاجات أفراده وتحقيق رغباتهم والدفاع عن حقوقهم وحماية ممتلكاتهم،
وكانت املساجد والزوايا وألاوقاف واملعمرات هي وسيلتها في ذلك ،وملا دخل املستعمر
الفرنس ي الجزائر أدرك خطر هذه املؤسسات على مصالحه فعمل على إخضاعها
والسيطرة عليها ووضعها تحت تصرفه ولم يسمح للجزائريين باالنتظام وتشكيل
الجمعيات إال في الحاالت النادرة ،وظلت ألاوضاع على حالها إلى غاية الاستقالل أين
بدأ املجتمع الجزائري يرى النور شيئا فشيئا وأخذ ينتظم و يتهيكل في تنظيمات
وجمعيات واتحادات ...رسمية تنظم حياته وتؤطرها كبديل عن تلك التنظيمات
التقليدية ووسائلها التي تالشت واضمحلت ،لكن السؤال املطروح هنا هل هذه
التنظيمات الرسمية البديلة لعبت دورها كما ينبغي في تنظيم املجتمع الجزائري
وتأطيره خاصة بعد الاستقالل؟ وهل أتيحت لها الفرصة كاملة؟ وهل كان حجمها في
املستوى املطلوب؟ و هل كان حجم إلاقبال عليها والانخراط فيها في مستوى
التطلعات؟ كل هذه ألاسئلة سنحاول إلاجابة عنها في هذا املقال من خالل التطرق
إلى املالمح العامة للتنظيم الاجتماعي في الجزائر ثم مراحله ثم واقعه لنخلص في
ألاخير إلى سبل تنظيم املجتمع الجزائري والنهوض به.
أوال  :املالمح العامة للتنظيم الاجتماعي بالجزائر
عرف املجتمع الجزائري منذ القدم -قبل تشكل الدولة الجزائرية بمفهومها
الحديث -صورا وأشكاال مختلفة من التنظيم الاجتماعي تجلت فيما يسمى بالقبائل
والعشائر و ألاعراش وما شيدته من مراكز دينية و اجتماعية وثقافية ...كاملساجد
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والزوايا وألاوقاف واملعمرات ...وللذكر فإن هذه القبائل و العشائر و ألاعراش وما
تتميز به من بناء أو هيكلة بسيطة نشأت بصورة عفوية وتلقائية نتيجة التفاعالت
الاجتماعية والعالقات املختلفة بين ألاشخاص ،ولم تقم على أساس قواعد وقوانين
مدروسة لذلك فهي عبارة عن تنظيمات اجتماعية غير رسمية" ليست لها قواعد
وإجراءات رسمية ولكن تدار وفقا لضوابط محددة بقيم ومعايير اجتماعية"( )1وتعود
جذور تنظيم املجتمع الجزائري تنظيما رسميا في شكل تنظيمات أو جمعيات أو لجان
أو حركات...تحدد فيها العالقات بين أعضائها وتقسم ألاعمال وتوزع الاختصاصات
وتحدد املسؤوليات...إلى صدور" قانون الجمعيات الفرنس ي في  )2("1051/50/50الذي
أتاح بعض الحريات للجزائريين في الانتظام فتأسست بذلك "الجمعية الرشيدية،
الجمعية التوفيقية ،نادي صالح باي ،دار الجماعة بميزاب ،نادي إلاقبال بجيجل،
ّ
ألاخوة الجزائرية،
نادي الشباب بتلمسان ،الجمعية الصديقية بتبسة ،جمعية
جمعية ودادية تالميذ شمال إفريقيا" ( ،)3وكانت "جمعية العلماء املسلمين التي
تأسست في  1031/50/50بالعاصمة ...بعد أن اعترفت بها الحكومة الفرنسية"(،)4
أبرز وأقوى تنظيم ظهر على الساحة آنذاك وقد كانت غايتها" الرجوع باألمة الجزائرية
إلى عقائد إلاسالم املبنية على العلم وفضائله املبنية على القوة والرحمة وأحكامه
املبنية على العدل وإلاحسان ،ونظمه املبنية على التعاون بين ألافراد والجماعات"(.)0
وعل ىىى ال ىىرغم م ىىن الحري ىىات الت ىىي منحه ىىا ق ىىانون الفرنسى ى ي الس ىىابق للجزائ ىىريين ف ىىي
تأسىىيا الجمعيىىات والتنظيمىىات إال أن" مجمىىوع التنظيمىىات الخاصىىة بىىالجزائريين لىىم
يتع ىىد  %50.05م ىىن مجم ىىوع التنظيم ىىات املوج ىىودة آن ىىذاك"( ،)6ذل ىىك ف ىىي الفت ىىرة املمت ىىدة
مىىابين  1055إلىىى  ،1062ويمكىىن إرجىىاع هىىذا الىىنقص إلىىى سياسىىة التضىىييق التىىي اتبعهىىا
املسىىتعمر الفرنس ى ي فيمىىا بعىىد للحىىد مىىن حريىىات هىىذه التنظيمىىات كونهىىا التفىىت حىىول
الثورة وساهمت بشكل كبير في تعبئىة الشىعب وجمىع ألامىوال والىدعوة إلىى إلاضىرابات،
لى ىىذلك عملى ىىت بشى ىىتى الطى ىىرق والوسى ىىائل الحتوائهى ىىا وتوجيههى ىىا لخدمى ىىة مصى ىىالحه ،و عى ىىد
الاستقالل أخذت الجزائر على عاتقها مسؤولية تنظيم املجتمع الجزائري وبناء الدولة
الحديثىىة ،فبسىىطت سىىيطرتها علىىى جميىىع فضىىاءات التنشىىئة الاجتماعيىىة وأصىىبحت هىىي
من يؤطرهىا ويراقههىا مىن كثىب وكانىت تىرى بىأن مجىاالت العمىل الاجتمىاعي والاقتصىادي
والثق ىىافي وغي ىىره كله ىىا مدمج ىىة ف ىىي طبيع ىىة النظ ىىام السيا ى ي وال ينبغ ىىي أن تم ىىنح الحري ىىة
التامة في النشاط الجمعوي ألامر الذي جعل من السيد أحمد مدغري وزير الداخلية
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آن ىىذاك يص ىىدر تعليم ىىة يمن ىىع فيه ىىا " تش ىىكيل جمعي ىىات تح ىىت غط ىىاء اجتم ىىاعي ،ثق ىىافي أو
حرف ىىي تمي ىىل إل ىىى ممارس ىىة أنش ىىطة ذات أغ ىراض سياس ىىية ت ىىؤثر عل ىىى ألام ىىن ال ىىداخلي أو
الخارجي للبالد"( ،)0ولذلك أيضا" أصدرت عام  1001ألامر  00/01الىذي يعطىإلا إلادارة
صالحيات عديدة في مراقبة سير عمل الجمعيات وسن العقوبات الردعية والتي تصل
إلىىى حىىد حىىل الجمعيىىة إداريىىا وخىىار إلاطىىار القضىىا إلا املخىىول قانونىىا لىىذلك"( )0وظلىىت
ألاوضىىاع علىىى حالهىىا إلىىى مىىا بعىىد 1000م وهىىي السىىنة التىىي شىىهدت فيهىىا الجزائىىر أحىىداثا
وتغيىرات سياسىىية ترتىىب عنهىىا مطالبىىة املجتمىىع بحقىىه فىىي املشىىاركة وتسىىيير شىىؤونه ،وهىىو
ما أدى إلى صدور القانون"رقم 31/90بتاريخ  1005/12/54املتضمن لشىروط جديىدة
()0
في تأسيا الجمعيات"
ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في مجال العمل الجمعوي والتنظيم الاجتماعي
تمخض عنه ظهور الكثير من الجمعيات والتنظيمات املختلفة دينية ثقافي رياضية"...
بلغ عددها إلاجمالي سنة  2550حوالي  01ألف جمعية بعدما كان عددها  35ألف
جمعية سنة  ،1002و  06ألف جمعية سنة  ،)15("2551وظل القانون  31/05سائدا
إلى غاية هبوب رياح الربيع العر إلا في الدول العربية املجاورة أين سارعت الدولة
الجزائرية إلى تعديل جملة من القوانين أهمها قانون الجمعيات فأصدرت بذلك
القانون العضوي  56/12وهو القانون الذي وسع من خالله نشاط الجمعيات
ليشمل العمل البيئي والخيري وإلانسانإلا"( ،)11وعلى الرغم من ذلك إال أنه يبدو أكثر
صرامة وتقييدا لحرية العمل الجمعوي إذ سعى إلى تشديد إلاجراءات في تأسيا
الجمعيات ،وفرض رقابة مشددة على نشاطها ومواردها املالية وعالقاتها باألحزاب
ومختلف الجمعيات واملنظمات الدولية ،وهذا ما نجده واضحا في املادة 13 :من
الفصل الثانإلا املتعلق بحقوق الجمعيات وواجباتها التي تنص على أنه" ال يمكن
للجمعيات أن تكون لها أي عالقة باألحزاب سواء كانت تنظيمية أم هيكلية كما ال
يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ،وال يجوز لها أيضا
()12
أن تساهم في تمويلها" .
وهذا ما انعكا سلبا على أداء الجمعيات فعلى الرغم من كثرة أعدادها إال أنها
ّ
نشاطها اتسم بالضعف إن لم نقل عنه إنه نشاط مناسبات ليا إال.
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ثانيا :مراحل التنظيم الاجتماعي في الجزائ
يعد التنظيم سمة أساسية من سمات املجتمعات الحديثة واملعاصرة على
السواء ،والجزائر في تنظيمها الاجتماعي مرت بالعديد من املراحل سنعرض لها بش يء
من التفصيل في هذه النقطة ً
بدء بمرحلة ما قبل الاستعمار الفرنس ي ،ثم مرحلة
الاستعمار الفرنس ي(  ،)1062-1035و عدها مرحلة الاستقالل وفيها مرحلتان :ألاولى
من (  1062إلى غاية  ،)1000والثانية من( 1000إلى يومنا هذا).
 - 1مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنس ي:
تنوعت أشكال وصور التنظيم الاجتماعي في الجزائر واختلفت -قبيل الاحتالل
الفرنس ي للجزائر -وقد تمثلت هذه ألاشكال والصور كما سبق وأن أشرنا فيما يسمى
بالقبائل و ألاعراش و ما ّ
شيدته من املساجد والزوايا و ألاوقاف واملعمرات ...فمن
خاللها تعلموا أبجديات التعاون فيما بينهم إغاثة بعضهم بعض حيثما تحل بهم
ألازمات والحوادث ،إذ أصبح من عاداتهم التكافل العائلي والقبلي وتقديم املساعدات
إلى بعضهم والعيش في مجتمع ملؤه ألاخوة واملساواة ،وهو ما جعل هانوتو يقول
عن أهل زواوة" أن الغني والفقير عندهم سواء في اللباس وغيره ...وهم يقدمون
املساعدات إلى بعضهم حتى أنه ال يوجد بينهم فقير دون أكل"( ،)13و من هنا نرى بأن
املجتمع الجزائري حتى ولو كان مجتمعا بسيطا إال أنه كان مجتمعا منضما تسهر على
تنظيمه مؤسسات دينية اجتماعية تنظيما محكما ،فتوفر املال والسكن للعلماء
والطلبة وتعين الفقراء واملحتاجين وتصلح ذات بين املتخاصمين ،فالزاوية مثال "
()14
ً
وفضاء نشطا
كانت مؤسسة كاملة فيها السكن والطعام وامللجأ والتعليم والعبادة"
العباد ّ
تدب فيه الحركة في كل ألاوقات" فهي خلية نحل حقيقية فيها ّ
والزهاد،
والفجار ّ
ّ
والتجار ،والسماسرة واملختلون واملثقفون والفنانون واملكبوتون"( ،)10فهي
املكان الذي كان يلتقإلا فيه كل هؤالء فتذوب بينهم الفوارق على اختالف مستوياتهم
وطبقاتهم.
وبهذا كان للزاوية دور كبير في التقارب بين أفراد املجتمع وإرساء روح ألاخوة
والتكافل بينهم إذ "عملت على إزالة الفوارق الاجتماعية بين الفئات الاجتماعية
ألربت أوغست غابرييل هانوتو 91( ،نوفمرب  99 - 9581أبريل  )9111املعروف باسم غابرييل
هانوتو مؤرخ ورجل دولة فرنسي
من أجل املزيد من التفاصيل أنظرhttps://ar.wikipedia.org/wiki/-:
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املختلفة ،فقربت بين ألاغنياء والفقراء والعلماء وألاميين وشرفاء ألاصل وغيرهم،
(. )16
وصهرتهم في بوتقة واحدة وألفت بينهم جميعا"
و ألاوقاف كمؤسسة دينية كانت لها أيضا أهمية اجتماعية واقتصادية وعلمية"
استحدثها املسلمون لتوفير املال والسكن وغيرهما من املساعدات للعلماء والطلبة
والفقراء...وصيانة املؤسسات التي أنشئت لهذه ألاغراض كاملاء والطرق واملساجد
(. )10
والزوايا والقباب"...
واملعمرات كذلك مؤسسة دينية ثقافية اجتماعية فإلى جانب تعليمها للقرآن
وتحفيظه ونشره" احتضنت الفقراء وآوت املساكين وقدمت لهم العون واملساعدات
(. )10
املجانية املمكنة ماديا وثقافيا وساعدتهم على شق طريق الحياة إلى املستقبل"
هذه املؤسسات حتى وإن كانت تهتم بالعمل الخيري وتطغى عليها سمة الرعاية
الاجتماعية ولم تكن تسعى إلى تمكين املواطن وإشراكه إشراكا واسعا في عملية
التنمية آنذاك إال أنها كانت بمثابة الدواليب الرئيسة التي تدير حياته وتنظمها فمن
لم يتأطر في املساجد ويتكون تأطره الزوايا وتكونه ومن لم تؤطره الزوايا وتكونه
تؤطره ألاوقاف أو املعمرات وتكونه  ...و هكذا نرى بأن هذه املؤسسات حتى ولو أنها
كانت بسيطة وتسير بطرائق تقليدية بسيطة إال أن دورها ومركزها في املجتمع
الجزائري كان دورا مهما بفضل ما كانت تقوم به من أعمال وأنشطة.
 - 2مرحلة الاستعمار الفرنس ي (:)1692-1381
عمل الاستعمار الفرنس ي منذ دخوله الجزائر على إخضاع جميع املؤسسات
الدينية والاجتماعية والثقافية ...كاملساجد وألاوقاف والزوايا واملعمرات...والسيطرة
عليها ووضعها تحت تصرفه الخاص وسن في هذا الشأن قوانينا جائرة" سلبت
الجزائريين حقوقهم مرحلة بعد مرحلة ،إلى أن اندمجت مداخيل ألاوقاف إلاسالمية
في ميزانية الدولة الفرنسية ،وضاع حق الجزائريين في التعليم منها وفي املساعدات
الاجتماعية لفقرائهم...وكان حظ الزوايا...هو الهدم والتصرف الحر فيها والتعطيل عن
 املعمرات :عبارة عن مؤسسات ثقايف هلا شبه بالكتاتيب القرآنية أحيانا وبالزوايا غري اخللواتية أحيانا أخرى،
تنتشر يف أرياف اجلزائر وقراها اجلبلية خاصة يف منطقة جبال القبائل بالشرق اجلزائري ،وحيضر إليها التالميذ
والطلبة من كل اجلهات القريبة والبعيدة ،وأحيانا حىت خارج البالد نفسها وينقطعون فيها حلفظ القرآن الكرمي
وجتويده وترتيله ...ولتلقي بعض العلوم واملعارف األخرى الدينية واللغوية بالتبعية ،ملزيد من التفاصيل يف
املوضوع ،أنظر لـ -:حيي بوعزيز ،نفس املرجع ،ص ص 915-911
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الغرض"( ،)10وبهذا تالشت هذه املؤسسات وتالشت معها وحدة املجتمع الجزائري،
وأصبح يعيش حالة من الفقر والفوض ى والاضطراب والتدهور ،ولتدارك هذا الوضع
أنشأ املستعمر مكاتبا سماها املكاتب الخيرية إلاسالمية في املدن محاولة منه مللمة
املجتمع وتنظيمه مثلما تدعي لذلك جعلت مهمتها" توزيع إلاغاثات والتبرعات
والهبات ،وتنظيم استغاللها ...وكان الهدف من ذلك هو مكافحة التعاسة والبؤس
الذي تولد عن حرمان املسلمين من عقاراتهم وبناياتهم الدينية وأمالك الوقف"(.)25
كما أنشأ أيضا جمعيا ت في ألارياف سىماها جمعيىات احتياطيىة" ينخىرط فيهىا الفىرد
س ىىواء ك ىىان م ىىن الفالح ىىين أو الخماس ىىة أو العم ىىال ال ىىزراعيين بش ىىرط أن يتعه ىىد ب ىىدفع
حصة مىن حصىاده مىن الحبىوب سىنويا...وتعتبر الجمعيىات الاحتياطيىة جمعيىات خيريىة
م ىىن ناحي ىىة وجمعي ىىات ق ىىرض م ىىن ناحي ىىة أخ ىىرى فاملحت ىىاجون يلج ىىأون إليه ىىا باعتب ىىارهم
فقراء أو مصابين أو مرض ى ،و في هذا الحال تقوم الجمعية مقام ألاوقاف أو بىاألحرى
مق ىىام املكت ىىب الخي ىىر باملدين ىىة"( ،)21وق ىىد عمل ىىت الس ىىلطات الفرنس ىىية عل ىىى توس ىىيع ه ىىذه
الجمعيات وتشجيع الانخراط فيهىا" ففىإلا سىنة  1006كىان عىدد الجمعيىات الاحتياطيىة
أر عىىا وأر عىىين فقط...أمىىا فىىي سىىنة  1026فقىىد بلىىغ عىىددها  210جمعيىىة"( ،)22لكىىن مىىا
يالحىىظ علىىى هىىذه الجمعيىىات الاحتياطيىىة أنهىىا لىىم تكىىن أبىىدا جمعيىىات مسىىاعدة وإعانىىة
بقىىدر مىىا كانىىت جمعيىىات نهىىب واسىىتغالل لخي ىرات وجهىىد الجزائىىريين ،ونصىىب واحتيىىال
بطرق ممنهجة ،فاملستفيد ألاول منها هم الفرنسيون أنفسهم ال الجزائريين كما كانت
تى ىىدعى ألن هى ىىذه الجمعيى ىىات" نظريى ىىا كانى ىىت تقى ىىدم القى ىىروض واملسى ىىاعدات العينيى ىىة إلى ىىى
ّ
والخماس ىىة لتط ىىوير زراع ىىتهم ،وتنميته ىىا بشى ىراء الت وتحس ىىين إلانت ىىا  ،وك ىىل
لفالح ىىين
()23
املى ىىردود كى ىىان يى ىىذهب إلى ىىى إلادارة"  ،وهكى ىىذا ظلى ىىت هى ىىذه املكاتى ىىب والجمعيى ىىات تخى ىىدم
ألاقلي ى ى ىىات ألاوروبي ى ى ىىة وت ى ى ىىدعم الوج ى ى ىىود الاس ى ى ىىتعماري ،واقتص ى ى ىىرت ف ى ى ىىي معظمه ى ى ىىا عل ى ى ىىى
ألاوروبيى ىىين ،أمى ىىا فيمى ىىا يخى ىىص السى ىىكان املحليى ىىين-ألاهى ىىالي -فلى ىىم تسى ىىمح لهى ىىم بتأسى ىىيا
ىواد ،إال بع ى ىىد إص ى ىىدارها ق ى ىىانون الجمعي ى ىىات بت ى ىىاريخ 1051/50/50 :وفي ى ىىة
جمعي ى ىىات ون ى ى ر
أعطت الضوء ألاخضر للجزائريين بتكوين الجمعيات التعليمية والاجتماعية" فظهرت
فىىي العاصىىمة عىىدة تنظيمىىات ،أبرزهىىا الرشىىيدية والجمعيىىة التوفيقيىىة ،)24("...واهتمىىت"
بميى ىىدان التعلى ىىيم والتوعي ى ىىة وتنشى ىىيط الش ى ىىباب وحمايت ى ىىه م ى ىىن الانح ى ىراف وحث ى ىىه عل ى ىىى
العمل"( ،)20وإلى جانىب هىذا "ظهىرت بعىض الجمعيىات والنىوادي مثىل نىادي كىرة القىدم
الت ى ىىي كان ى ىىت تطل ى ىىق عل ى ىىى نفسى ىىها الجمعي ى ىىات إلاسى ىىالمية ،وذل ى ىىك ك ى ىإلا تميى ىىز نفسى ىىها عى ىىن
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الجمعيىىات الفرنس ىىية"( ،)26وك ىىذلك "جمعي ىىة الش ىىبيبة إلاس ىىالمية ،ون ىىادي التر ىىي ...وق ىىد
شىهدت مدينىىة قسىىنطينة وحىدها مىىيالد حىىوالي  26جمعيىىة مدنيىة قبىىل الحىىرب العامليىىة
الثاني ى ىىة"( )20وظهى ىىرت فيمى ىىا بع ى ىىد تنظيمى ىىات ذات نزع ى ىىة وطنيى ىىة موجه ى ىىة للنض ى ىىال ض ى ىىد
املستعمر مثل تنظيم" حركة إلاخوة الجزائرية ،الذي أسسه ألامير خالد في  23جىانفإلا
 1022وال ىىذي ك ىىان يحم ىىل روح ىىا إس ىىالمية واض ىىحة ف ىىي البي ىىان التأسيس ى ي للحرك ىىة"(،)20
وجمعي ىىة العلم ىىاء املس ىىلمين ف ىىي  1031/50/50الت ىىي كان ىىت ته ىىدف إل ىىى إص ىىالح املجتم ىىع
الجزائىىري والنهىىوض بىىه مىىن خىىالل زرع القىىيم وألاخىىالق إلاسىىالمية الرفيعىىة واملحافظىىة
علىى هويتىه وهىىذا مىا نجىده واضىىحا وصىريحا فىىي شىعارها  -إلاسىالم ديننىىا والعربيىة لغتنىىا
والجزائر وطننا -وغيرهما من الجمعيات.
و قىىد حىىذرت السىىلطات الفرنسىىية مىىن مثىىل هىىذه الجمعيىىات وتعاملىىت معهىىا بش ى يء مىىن
الحذر وقد عبرت عنها" بىالخطر الحقيقىإلا علىى السىلطات الفرنسىية بىالجزائر وهىذا مىا جىاء
ف ى ىىي التقري ى ىىر الرس ى ىىمي ال ى ىىذي أعدت ى ىىه إلادارة الفرنس ى ىىية ف ى ىىي ج ى ىىانفإلا 1004ف ى ىىي ح ى ىىدي ها ع ى ىىن
التنظيمىىات الجمعويىىة بصىىفة عامىىة ،وعىىن جمعيىىة العلمىىاء املسىىلمين بشىىكل خىىاص والتىىي
يقدمها التقرير على أنها املدرسة الحقيقية للوطنية بشمال إفريقيا "( ،)20أمىا التنظيمىات
الخاص ىىة واملس ىىماة اجتماعي ىىة فق ىىد تعامل ىىت معه ىىا بشى ى يء م ىىن الل ىىين والتس ىىامح" ف ىىازداد
نش ىىاطها وت ىىداخلت مهامه ىىا م ىىع املراك ىىز الاجتماعي ىىة الت ىىي أوج ىىدتها الس ىىلطات الاس ىىتعمارية
لتنفيذ سياستها تجاه ألاهالي كآخر ما بقإلا لها من وسائل الترغيب"(.)35
وعلى أية حال فإن التنظيمات الخاصة بالجزائريين -ألاهالي -مهما كان نوع
النشاط الذي كانت تمارسه لم تكن لتتعدى  %0.0من مجموع التنظيمات املوجودة
آنذاك ،فنسبتها كانت ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالتنظيمات الخاصة بالفرنسيين
والتي تمثل حوالي  %00.30من املجموع الكلي للتنظيمات في ذلك الوقت وهذا ما
يمثله لنا الجدل تإلا:
جددو رقدم )11(:يبىىين انتشىار التنظيمىات وسىط الفرنسىىيين واملعمىرين وألاهىالي مىىن
()31
" 1062 -1055
3401
330
45
01
3045

تنظيمات خاصة بالفرنسيين
تنظيمات خاصة باألهالي
تنظيمات خاصة باليهود
تنظيمات معمرين غير فرنسيين
املجموع
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%155

 - 8مرحلة الاستقال  1692إلى غاية :1633
لقىىد أشىىرنا سىىابقا إلىىى أن الجزائىىر بعىىد الاسىىتقالل مباشىىرة سىىارعت إلىىى بسىىط هيمنتهىىا علىىى
جميىع فضىاءات التنشىىئة الاجتماعيىة و الجمعويىة محاولىىة منهىا لدولنىة املجتمىىع وإضىفاء طىىابع
الواحدي ىىة علي ىىه فمنع ىىت م ىىن" إنش ىىاء ك ىىل تنظ ىىيم أو جمعي ىىة ال تس ىىتقيم م ىىع مب ىىاد الح ىىزب
ّ
الوحيد الحاكم"( ،)32وحلت الحركات والجمعيات السياسية ذات النزعة النضىالية" كجمعيىة
العلم ىىاء املسى ىىلمين سى ىىنة  ... 1063وجمعيى ىىة القى ىىيم سى ىىنة  ،)33( "... 1060وكانى ىىت تى ىىرى أن هى ىىذا
الن ىىوع م ىىن التنظيم ىىات و الجمعي ىىات يش ىىكل تهدي ىىدا مباش ىرا ألحادي ىىة الح ىىزب ،وحت ىىى ال تفل ىىت
ألامور من بين يىدهها أصىدرت" ألامىر  01/00املىؤر فىي 53ديسىمبر  1001الخىاص بالجمعيىات،
وه ىىذا ألام ىىر يخض ىىع إنش ىىاء الجمعي ىىة ملوافق ىىة الس ىىلطات العمومي ىىة ،وزي ىىر الداخلي ىىة إذا كان ىىت
الجمعي ىىة وطنيى ىىة ،والى ىىوالي إذا كان ىىت محليى ىىة ...ويمنى ىىع قي ىىام أيى ىىة جمعيى ىىة م ىىن شى ىىأنها املسى ىىاس
باالختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعيىة للىبالد ،)34("...وفىي مقابىل هىذا تسىامحت مىع
بع ىىض املنظم ىىات الجماهيري ىىة والاتح ىىادات الوطني ىىة الت ىىي ال تتع ىىارض م ىىع إيديولوجي ىىة الح ىىزب
وتوجهات ىىه كاملنظم ىىة الوطني ىىة للمجاه ىىدين م ىىثال والاتح ىىاد الع ىىام للعم ىىال الجزائ ىىريين والاتح ىىاد
الىىوطني للفالحىىين ...وأوجبىىت عليهىىا السىىعي لتطىىوير الىىوعي السيا ى ي والتكىىوين إلايىىديولوجي بمىىا
يتماش ى ى وأهىىداف الحىىزب ،وهىىذا مىىا نىىص عليىىه ص ىراحة امليثىىاق الىىوطني لسىىنة  1006إذ جىىاء
فيى ىىه ":ويجى ىىب أن تصى ىىبح املنظمى ىىات الجماهيريى ىىة ،بإش ى ىراف ومراقبى ىىة الحى ىىزب مدرسى ىىة للتربيى ىىة
املدني ىىة والانض ىىباط ال ىىوطني ولتلق ىىين الديمقراطي ىىة الاش ىىتراكية ،كم ىىا يج ىىب أن تص ىىبح أجه ىىزة
()30
نشطة لنشر إيديولوجية جههة التحرير الوطني"
و هكىىذا نىىرى بىىأن النظىىام الجزائىىري ومنىىذ بدايتىىه عمىىل علىىى " إحىىداث تنظيمىىات مشىىبعة
بأفكىاره ولىو ظاهريىا وكلفهىا بمهىىام الشىريك املطيىع ،وأبعىد كىىل منىافا أو معىارض مىن ممارسىىة
أي نشاط يقربه من عامة أفراد املجتمع" (.)36
وظل ىىت ه ىىذه املنظم ىىات الجماهيري ىىة إض ىىافة إل ىىى أنش ىىطتها الخاص ىىة تعم ىىل عل ىىى تعبئ ىىة أوس ىىع
لفئىىات الجمىىاهير مىىن عمىىال وفالحىىين وشىىباب ونسىىاء ...حتىىى غىىدت هىىي املهيمنىىة علىىى السىىاحة،
إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية والرياضية.
وعلىىى الىىرغم مىىن التحى ّىوالت التىىي عرفتهىىا الجزائىىر خىىالل الثمانينىىات والتىىي أدت إلىىى ظهىور" مىىا
يسى ىىمى بى ىىالربيع ألامى ىىازيغي فى ىىي أفريى ىىل  1005وإدرا مناضى ىىلو الحركى ىىة البربريى ىىة مطى ىىالههم ضى ىىمن
سىىياق حقىىوق إلانسىىان " ( ،)30وتنىىامإلا فكىىرة املطالبىىة بإنشىىاء جمعيىىات مسىىتقلة عىىن املنظمىىات
الجماهيرية والحزب الحاكم إضافة إلىى إلغىاء ألامىر  01/00املتعلىق بالجمعيىات وإحىالل محلىه
القانون  00/10املىؤر فىي 21يوليىو  ،1000إال أن الوضىع بقىإلا علىى حالىه فيمىا يتعلىق بحقىوق
إلانسىىان والانتظىىام فىىي تنظيمىىات وجمعيىىات فىىرئيا الجمهوريىىة آنىىذاك" أكىىد أن مىىن يريىىد أن
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يعب ىىر ع ىىن رأي ىىه ووجه ىىة نظ ىىره أن يفع ىىل ذل ىىك ف ىىي إط ىىار م ىىنظم ض ىىمن هيئ ىىات الدول ىىة وهياك ىىل
الحزب ،وأكد رفضه كل نشاط خار ألاطر النظامية ،ألن الديمقراطيىة فىي رأيىه هىي سىمة مىن
سمات حزب جههة التحرير الوطني"(.)30
وأمىىا فيمىىا يتعلىىق بالقىىانون  00/10املىىؤر فىىي  21يوليىىو 1000املتعلىىق بالجمعيىىات لىىم يكىىن
ه ىىو ألاخ ىىر ف ىىي مس ىىتوى التطلع ىىات إذ" م ىىنح الس ىىلطة إلاداري ىىة ح ىىق من ىىع الاجتماع ىىات و إغ ىىالق
املجىىال وتجميىىد الحسىىابات ووضىىع الخىىتم علىىى ألامىىالك ،وكىىذلك حىىق حىىل أي جمعيىىة تسىىعى
لغير الهدف الذي حدد في قانونها ألاسا ي.)30( "...
إن م ىىا مي ىىز ه ىىذه الفت ىىرة عموم ىىا ه ىىو أن الدول ىىة الجزائري ىىة ل ىىم تس ىىمح للمجتم ىىع الجزائ ىىري أن
يتهيك ىىل وين ىىتظم ف ىىي جمعي ىىات وأحى ىزاب سياس ىىية كم ىىا ينبغ ىىي ،ألن ذل ىىك يعتب ىىر تهدي ىىدا مباشى ىرا
لهياكىىل الدولىىة وألحاديىىة الحىىزب الحىىاكم ،وبهىىذا بقىىإلا املجتمىىع حبىىيا هىىذه السياسىىة ولىىم يىىر
النور إال بعد انتفاضة أكتوبر 1000

 - 4مرحلة التحو الديمقراطي  1633إلى يومنا:
لعبىت انتفاضىة أكتىوبر  1000دورا هامىىا فىي بىروز مىا يسىىمى بىاملجتمع املىدنإلا والحركىىة
الجمعويىىة وحقىىوق إلانسىىان ،وغيرهىىا مىىن الشىىعارات التىىي تهىىدف إلىىى النهىىوض بىىاملجتمع،
وتمخض عنها تحوالت كبيرة في سياسة البالد على مختلف ألاصعدة ،كان من نتائجها
التخل ى ىىي النه ى ىىا إلا ع ى ىىن إلايديولوجيى ىىة الاشى ىىتراكية وم ى ىىنح حري ى ىىة التعبيى ىىر والتجمى ىىع وحى ىىق
إلاضراب وإنشاء الجمعيات ...
ونتيجة لهذه الضىغوطات التىي مارسىها املجتمىع حىدثت تغيىرات عميقىة علىى مسىتوى
املؤسس ىىات السياس ىىية فج ىىاء دس ىىتور  1000/52/23وه ىىو الدس ىىتور ال ىىذي ت ىىم بموجب ىىه
الاعت ىراف بحىىق املىىواطنين فىىي التنظىىيم املسىىتقل للتعبيىىر عىىن أرائهىىم السياسىىية والىىدفاع
ع ىىن مط ىىالههم الاقتص ىىادية والاجتماعي ىىة وه ىىذا م ىىا تجس ىىد ف ىىي" ق ىىانون  05/31بت ىىاريخ:
 1005/12/54الخ ى ىىاص بالجمعي ى ىىات وال ى ىىذي عرف ى ىىت م ى ىىن خالل ى ىىه الحرك ى ىىة الجمعوي ى ىىة
انطالقى ىىة معتبى ىىرة"( ،)45أدت إلى ىىى ظهى ىىور عى ىىدد كبيى ىىر ومختلى ىىف مى ىىن الجمعيى ىىات ،ثقافيى ىىة
رياضىىية اجتماعيىىة دينيىىة عماليىىة...بلغ عىىددها" 35ألىىف جمعيىىة سىىنة  1002و06ألىىف
جمعي ىىة س ىىنة  ،2551ث ىىم  00أل ىىف جمعي ىىة س ىىنة  ،2550ليص ىىل الع ىىدد إل ىىى  01أل ىىف
جمعيى ىىة سى ىىنة  ،)41("2550ويرجى ىىع الفضى ىىل فى ىىي هى ىىذا الكى ىىم الهائى ىىل مى ىىن الجمعيى ىىات إلى ىىى
التس ىىهيالت الت ىىي منحه ىىا الق ىىانون الس ىىابق ف ىىي الكثي ىىر م ىىن م ىىواده" فامل ىىادة  :50من ىىه م ىىثال
تىىنص علىىى أن الجمعيىىة مىىن أجىىل اعتبارهىىا نظاميىىة مىىا عليهىىا إال إيىىداع طلىىب التصىىريح
لدى السلطات املختصة وتحصل على إيصال بالتسجيل خالل مدة أقصىاها  65يومىا
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من تاريخ إلايداع ،و تنص املادة  :54من نفا القىانون علىى أن طلىب التسىجيل يمكىن
رفضه إذا كان ألاعضاء من جنسىية أجنبيىة ال يتمتعىون بحقىوقهم املدنيىة ،أو إذا كىان
له ىىم س ىىلوك مخ ىىالف ملص ىىالح النض ىىال م ىىن أج ىىل التح ىىرر ال ىىوطني"( )42فقط،كم ىىا يرج ىىع
الفضىىل أيضىىا إلىىى مطالبىىة املجتمىىع بمىىا يسىىمى بىىالتحرر الاجتمىىاعي" الىىذي أجهىىض مىىن
طىىرف أجهىىزة الدولىىة ممىىا أنىىت ردود أفعىىال مىىن طىىرف املجموعىىات الاجتماعيىىة خاصىىة
الفئىىات الوسىىطى التىىي عانىىت مىىن ألازمىىة الاقتصىىادية وكىىذا مىىن ال جىىز الكبيىىر للفض ىىاء
الديمقراطإلا"(.)43
وبصىفة عامىىة فىإن القىىانون  05/31كىان قانونىىا مشىجعا إلىىى حىد مىىا الزدهىار العمىىل
الجمع ىىوي فق ىىد ك ىىرس الح ىىق ف ىىي حري ىىة إنش ىىاء الجمعي ىىات ،ورف ىىع بعض ىىا م ىىن العراقي ىىل
البيروقراطية وإلادارية و ّسط إلى حد ما إجراءات التأسيا فكثرت بذلك الجمعيىات
وتنوعت وانتشرت انتشارا واسعا ،ورغم الظروف ألامنيىة التىي مىرت بهىا الىبالد فىي فتىرة
التس ىىعينيات والت ىىي أدت إل ىىى" اغتي ىىال العدي ىىد م ىىن إط ىىارات الحرك ىىة الجمعوي ىىة وش ىىهد
نشاط أغلهها تقلصا شديدا بفعل الاعتداءات إلارهابية ،وسعي السىلطات الصىريح إلىى
مراقبىىة كىىل الاجتماعىىات والتظىىاهرات"( ،)44إال أن" الفتىىرة املمتىىدة بىىين  2555-1000هىىي
أنش ىىط فت ىىرة م ىىن حي ىىث تأس ىىيا الجمعي ىىات حس ىىب م ىىا كش ىىفت عن ىىه أخ ىىر الدراس ىىات
الوطنيى ىىة حى ىىول الحركى ىىة الجمعويى ىىة"( )40وأمى ىىام هى ىىذا التزايى ىىد الهائى ىىل لعى ىىدد الجمعيى ىىات
وانتش ى ىىارها الواس ى ىىع عزم ى ىىت وزارة الداخلي ى ىىة عل ى ىىى تنظ ى ىىيم العم ى ىىل الجمع ى ىىوي" وذل ى ىىك
بمقاض ىىاة الجمعي ىىات املنحرف ىىة ع ىىن أداء مهامه ىىا الرئيس ىىية ،وإع ىىادة النظ ىىر ف ىىي ش ىىروط
وطىىرق اعتمىىاد الجمعيىىات لوضىىع حىىد ملىىا أسىىمته السمسىىرة فىىي القطىىاع وفىىرض سىىلطة
القىىانون عليىه" ( ،)46لىىذلك أصىىدرت قىىانون الجمعيىىات الجديىىد  2512/56الىىذي سىىعت
مى ىىن خالل ىىه إلى ىىى تطهي ىىر قى ىىوائم الجمعي ىىات ومحاولى ىىة تض ىىيق الخنى ىىاق عليه ىىا والحى ىىد م ىىن
انتشارها ،ففإلا" املادة  13من هذا القانون مثال تنص على أنه ال يمكن للجمعيىات أن
تكون لها أي عالقة باألحزاب سواء كانت تنظيمية أم هيكلية ،كما ال يمكنها أن تتلقىى
منهىىا إعان ىىات أو هب ىىات أو وصىىايا مهم ىىا يك ىىن شىىكلها ،وال يج ىىوز له ىىا أيضىىا أن تس ىىاهم ف ىىي
تمويلهىىا"( ،)40ويبىىدو الغىىرض مىىن هىىذا كلىىه هىىو إيقىىاف الىىدعم املىىادي للجمعيىىات بهىىدف
ل
وقفهىىا و ّ
ثنيهىىا عىىن نشىىاطها ومىىن ثمىىة يسىىهل حلهىىا بقىىوة لقىىانون" فاملىىادة  43منىىه تىىنص
علىىى أنىىه يمكىىن طلىىب حىىل الجمعيىىة أيضىىا مىىن قبىىل السىىلطة العموميىىة املختصىىة أمىىام
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املحكمىىة إلاداريىىة املختصىىة إقليميا...عنىىد إثب ىىات توقفهىىا عىىن ممارسىىة نشىىاطها بش ىىكل
واضح"(.)40
إن مى ىىا ّميى ىىز هى ىىذه املرحلى ىىة عمومى ىىا هى ىىو أن الدولى ىىة الجزائريى ىىة تخلى ىىت فى ىىي البدايى ىىة عى ىىن
سياسى ىىتها التى ىىي اتبعتهى ىىا أثنى ىىاء املرحلى ىىة السى ىىابقة فيمى ىىا يتعل ىىق بتنظى ىىيم بى ىىاملجتمع املى ىىدنإلا
وأعط ى ىىت الض ى ىىوء ألاخض ى ىىر وس ى ىىمحت ل ى ىىه ب ى ىىأن يتهيك ى ىىل وين ى ىىتظم ف ى ىىي جمعي ى ىىات ولج ى ىىان
وودادي ىىات ...وحت ىىى ف ىىي أحى ىزاب سياس ىىية فع ىىرف املجتم ىىع ب ىىذلك ازده ىىارا مهم ىىا ف ىىي ه ىىذا
املج ىىال الس ىىيما بع ىىد إص ىىدار الق ىىانون  05/31املتعل ىىق بالجمعي ىىات ال ىىذي أعط ىىى دفع ىىا
جديدا للحركة الجمعوية ،فظهىرت علىى إثىره الف مىن الجمعيىات املختلفىة واللجىان
والوداديات...لكنهىا سىرعان مىا بىىدأت تتراجىع عىن هىذه السياسىىة شىيئا فشىيئا خصوصىىا
بعىىد إصىىدارها لقىىانون الجمعيىىات الجديىىد  12/56الىىذي لىىم يكىىن فىىي مسىىتوى تطلعىىات
الكثيرين في العديد من مواده.
ثالثا :واقع التنظيم الاجتماعي في الجزائر
إن املتتب ىىع لواق ىىع املجتم ىىع الجزائ ىىري يج ىىده ف ىىي ال يى ىزال إل ىىى ح ىىد الس ىىاعة مجتمع ىىا
يعتم ىىد ف ىىي كثي ىىر م ىىن ألاحي ىىان عل ىىى التنظيم ىىات التقليدي ىىة ف ىىي تنظ ىىيم نفس ىىه خاص ىىة ف ىىي
ألاريىىاف والبىىوادي والقىىرى وذلىىك ألن طبيعىىة مثىىل هىىذه املجتمعىىات مىىا تىزال تحىىتكم إلىىى
العائلىىة والفرقىىة والعشىىيرة فىىي و القبيلىىة فىىي تسىىيير شىىؤونها وحىىل مشىىاكلها" فىىإذا سىىاءت
العالق ىىة ب ىىين بع ىىض ألاس ىىر م ىىن مجموع ىىة واح ىىدة يت ىىدخل كب ىىار الجماع ىىة للص ىىلح بي ىىنهم
ويح ىىتكم عندئ ىىذ إل ىىى رأي الكب ىىار ال ىىذي يعتب ىىر ملزم ىىا للط ىىرفين"( ،)40وك ىىذلك الش ىىأن ف ىىي
القىىرى و فىىي ألاحيىىاء الفوضىىوية فىىي املىىدن خالفىا ملجتمىىع املدينىىة الىىذي تالشىىت فيىىه مثىىل
ه ى ىىذه التنظيم ى ىىات التقليدي ى ىىة ،لتح ى ىىل محله ى ىىا م ى ىىا يس ى ىىمى بالتنظيم ى ىىات الرس ى ىىمية وه ى ىىي
التنظيمىىات التىىي تكىىون فىىي إطىىار هيئىىات" لهىىا هياكىىل اجتماعيىىة وقىىوانين تضىىبط أسىىا
أنشى ىىطتها وط ى ىىرق الانض ى ىىمام إليه ى ىىا"( ،)05تسى ىىهر عل ى ىىى تنظى ىىيم حي ى ىىاة امل ى ىىواطنين وتس ى ىىييرها
كالجمعيات ولجان ألاحيىاء ...وقىد شىهدت هىذه التنظيمىات تزايىدا رهيبىا وملفتىا خاصىة
بعىىد صىىدور القىىانون  05/31الىىذي تمخىىض عنىىه ظهىىور أكثىىر مىىن  01ألىىف جمعيىىة مىىن
تىاريخ صىدوره إلىىى غايىة  2550مثلمىىا ذكرنىا سىىابقا ،لكىن هىىذا الكىم الهائىىل مىن هىىذه
التنظيمات رغم كثرة عددها واختالفها وتنوعهىا إال أنهىا لىم تكىن فىي مسىتوى تطلعىات
املجتمع الجزائري ،ولم تسهم في تنظيمه وتأطيره كما ينبغي ،ولم ترق حتىى إلىى العىدد
املطلىىوب كمىىا هىىو الحىىال فىىي بىىا ي املجتمعىىات وبىىا ي دول العىىالم" ففىىإلا فرنسىىا مىىثال عىىدد
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الجمعيات سنة  2551بلغ  005555جمعية ،وتسجل سنويا  05555جمعيىة جديىدة،
وفىىي الواليىىات املتحىىدة ألامريكيىىة يىىتم التىىرخيص يوميىىا ل ى  255جمعيىىة تعمىىل فىىي القطىىاع
الخيري"( ،)01ضف إلى ذلك أن هذه الجمعيات الجزائرية ال تستجيب للمعايير الدولية
الواجب توفرها في عمل الجمعيات وليا لها تأثير على املجتمع وعلى أصحاب القرار،
ث ىىم أن هن ىىاك منه ىىا م ىىن له ىىا عالق ىىات تع ىىاون وتبعي ىىة للس ىىلطات العمومي ىىة فه ىىي ت ىىدعم
سياسى ىىتها أكثى ىىر مى ىىن خى ىىدمتها مصى ىىالح املى ىىواطنين ،وتقى ىىوم هى ىىذه ألاخيى ىىرة فى ىىي مقابى ىىل هى ىىذا
بمس ى ىىاعدتها وتق ى ىىديم ي ى ىىد الع ى ىىون له ى ىىا فهن ى ىىاك إذن ش ى ىىبه تواط ى ىىؤ ب ى ىىين الط ى ىىرفين وحت ى ىىى
الجمعيىات التىىي تخىىدم مصىىلحة املىىواطن وتىدافع عىىن حقوقىىه ومطالبىىه نجىىدها تتعىىرض
لنوع من املضايقات بسبب املراقبة الشديدة لها مىن طىرف أجهىزة الدولىة كالجمعيىات
الدينيىىة والخيريىىة مىىثال ،بوجىىة ضىىبط ألاوضىىاع ألامنيىىة ومراعىىاة املصىىلحة العامىىة ،إن
مثل هذه الظروف و ألاسباب املحيطىة بالعمىل الجمعىوي هىي مىن أفقىد املجتمىع الثقىة
فىىي بعىىض هىىذه التنظيمىىات التىىي تىىنظم حياتىىه وتؤطرهىىا ،ومىىن ثمىىة لىىم تعىىد لديىىه الرغبىىة
الجامح ى ىىة ف ى ىىي الانتم ى ىىاء إليه ى ىىا والانخى ى ىراط فيه ى ىىا ،وه ى ىىي م ى ىىن أفق ى ىىدت أيض ى ىىا بعض ى ىىا م ى ىىن
التنظيمات روح التحرك واملبادرة إلى مساعدة املواطن وتقديم يد العون له.
رابعا :سبل تنظيم املجتمع الجزائري والنهوض به
مىىن املعىىروف أن املجتمىىع الجزائىىري أصىىبح مجتمعىىا متمركىزا فىىي املىىدن أكثىىر ممىىا هىىو
متمرك ىىز ف ىىي ألاري ىىاف ويرج ىىع الس ىىبب ف ىىي ذل ىىك بدرج ىىة كبي ىىرة إل ىىى الظ ىىروف ألامني ىىة الت ىىي
شهدتها البالد سنوات التسعينيات وهي السىنوات التىي أفىري فيهىا الريىف الجزائىري مىن
سكانه مثلما أفري أيام الثورة التحريرية ،وهذا الكم الهائل من السكان الذي ت ج به
ّ
املدن حاليا هو بحاجة ماسة اليوم إلى هياكل تنظم حياته و تشبع حاجاتىه املتعىددة،
وما نقصده بالهياكل هنىا ال نعنىي بىه الهياكىل الفيزيقيىة كاملؤسسىات الدينيىة والثقافيىة
والتربوي ىىة  ...فحس ىىب بق ىىدر م ىىا نعن ىىي ب ىىه الهياك ىىل الاجتماعي ىىة الت ىىي ه ىىي عب ىىارة ع ىىن تل ىىك
التنظيم ىىات مختلف ىىة ،أي أن ه ىىذا املجتم ىىع يلزم ىىه ت ىىوفر الع ىىدد ال ىىالزم م ىىن الجمعي ىىات
ولجىىان ألاحيىىاء والنىىوادي والحركىىات  ...لتىىؤطر حياتىىه داخىىل املدينىىة وتغطىىإلا احتياجاتىىه
الاجتماعيىىة والنفسىىية والروحيىىة والاقتصىىادية ...وتسىىمح لىىه بىىاالنخراط والانىىدما فىىي
حياة الحضر أو التكيف معها.
إن توفر مثل هذه الهياكىل الاجتماعيىة – التنظيمىات -يقتضى ي فىي البدايىة أن يفهىم
ص ىىناع الق ىرار أن ىىه أص ىىبح م ىىن الض ىىرورة بمك ىىان أن يف ىىتح املج ىىال واس ىىعا أم ىىام املجتم ىىع
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املدنإلا لكإلا ينتظم و يتهيكل في تنظيمات وجمعيىات يشىارك مىن خاللهىا فىي تسىيير حياتىه
بنفس ى ىىه ،ويرفع ى ىىوا عن ى ىىه احتك ى ىىارهم إدارة ش ى ىىؤونه ف ى ىىي مختل ى ىىف املي ى ىىادين الاقتص ى ىىادية
والاجتماعيىىة والسياسىىية وغيرهىىا...وأن يعيىىدوا النظىىر فىىي القىىوانين التىىي تنظمىىه -قىىوانين
تأسىىيا التنظيمىىات والجمعيىىات -وجعلهىىا قوانينىىا تعكىىا حقىىا املبىىادرة وإلارادة الحىىرة
واملشاركة ّ
الفعالة للمواطنين.
ينبغ ى ىىي عل ى ىىيهم أن يفهم ى ىىوا أن ى ىىه ليسى ىىت الدول ى ىىة ه ى ىىي وح ى ىىدها املس ى ىىؤول ع ى ىىن التنمي ى ىىة
بمختلىىف أشىىكالها ،إذ البىىد مىىن إشىراك املجتمىىع املىىدنإلا بجميىىع أطيافىىه وعلىىى اختالفهىىا
فىىي السياسىىة العامىىة للىىبالد ،يجىىب الكىىف عىىن التغنىىي بتلىىك الشىىعارات الرنانىىة شىىعارات
الانفتىىاح والحريىىة والديمقراطيىىة وغيرهىىا مىىن الشىىعارات التىىي لىىيا لهىىا محىىل علىىى أرض
الواقىىع ،فكثي ىىر مىىن التنظيم ىىات والجمعي ىىات تحتىىا إل ىىى ال ىىدعم املىىادي وإل ىىى التجهي ىزات
الالزمة لكإلا تستمر في نشاطاتها وبرامجها املسطرة ،وما تحصل عليىه هىذه التنظيمىات
والجمعيىىات مىىن أمىىوال اليىىوم مىىن خىىالل مىىا تفرضىىه علىىى ألاعضىىاء واملنخىىرطين الجىىدد
من اشتراكات وحقوق التسجيل وما تحصل عليه من هبات ومساعدات وتبرعىات مىن
بع ىىض امل ىىواطنين أو املؤسس ىىات أو حت ىىى م ىىا تجني ىىه م ىىن التظ ىىاهرات والاحتف ىىاالت الت ىىي
تق ىىوم به ىىا...هو ف ىىي حقيق ىىة ألام ىىر ال يله ىىي حاجاته ىىا وال يحق ىىق أه ىىدافها وال يف ىىإلا ب ىىالغرض
املطلىىوب ،لىىذا ينبغىىي علىىى الدولىىة أن تقىىدم املسىىاعدة الالزمىىة والتمويىىل الحقيقىىإلا ،وأن
تضىىع قوانينىىا واضىىحة فىىي هىىذا الشىىأن تبى ّىين مىىن خاللهىىا الكيفيىىة والطريقىىة التىىي يىىتم بهىىا
ذلىك وأن ال يقتصىىر التمويىىل علىى تنظيمىىات أو جمعيىىات دون أخىرى ،وأن تفىىتح املجىىال
أمام املنظمات الدولية املانحة قصد الاستفادة من مساعداتها.
بصفة عامة على الدولة أن تتبع سياسة واضحة املعالم في هذا الشىأن تبىدأ بتهيئىة
الجىىو مالئمىىا للمجتمىىع م ىىن أجىىل التهيكىىل والانتظىىام الحقيق ىىإلا فىىي تنظيمىىات وجمعي ىىات
تعكىا بصىدق التعبيىر عىىن حاجيىات املىواطنين ،ثىم تنتهىىي إلىى مراقبىة هىذه التنظيمىىات
والجمعيات من كثب من حيث التسيير والتصرف في ألاموال ،وتلزمهىا بعقىد جمعياتهىا
وتق ىىديم تقاريره ىىا املالي ىىة وألادبي ىىة ف ىىي الوق ىىت املح ىىدد له ىىا ...وتراقهه ىىا أيض ىىا م ىىن حي ىىث
عالقتهى ىىا باملنظمى ىىات الدوليى ىىة وب ى ىاألحزاب السياسى ىىية ذلى ىىك أنى ىىه هنى ىىاك كثيى ىىر مى ىىن هى ىىذه
ألاحىزاب مىن أنشىأت العديىىد مىن الجمعيىات بطريقىة مسىىتترة وملتويىة خدمىة ملصىىالحها
ّ
الضيقة ...فاستقاللية الجمعيىات والتنظيمىات املجتمعيىة عىن مؤسسىات الدولىة وعىن
الهيمن ىىة إلاداري ىىة والحزبي ىىة ال تزي ىىد م ىىن ع ىىددها فحس ىىب وإنم ىىا تزي ىىد م ىىن مص ىىداقيتها
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وفعاليتها وقدرتها على إحداث التغيىر والتقىدم ويجعىل منهىا شىريكا فىي الحيىاة السياسىية
والتنمويىىة للمجتمىىع ال مكمىىال لهىىا ذلىىك" أن ألاهميىىة ال تكمىىن فقىىط فىىي وجىىود تنظيمىىات
وفى ىىي أع ى ىىدادها وإنمى ىىا فى ىىي فعاليته ى ىىا"( ،)02وق ى ىىدرتها عل ى ىىى لعى ىىب دوره ى ىىا التنم ى ىىوي والوق ى ىىا إلا
والعالجي في املجتمع ال املوالاة للسلطة والتغطية على أخطائها والتواطؤ معها.
ويضىىاف إلىىى ه ىىذا كلىىه ضىىرورة أن تتخل ىىى الدولىىة علىىى تك ىىريا تلىىك الفكىىرة الس ىىلبية
اتج ىىاه العم ىىل التط ىىوعي والخي ىىري عل ىىى أس ىىاس أن ىىه ن ىىوع م ىىن أن ىىواع املعارض ىىة ،ألن ذل ىىك
يتس ىىبب ف ىىي ض ىىعف وانخف ىىاض الانتم ىىاء و الانخى ىراط ف ىىي منظم ىىات وجمعي ىىات املجتم ىىع
املدنإلا.
كم ىىا يتع ىىين أيض ىىا عل ىىى التنظيم ىىات و الجمعي ىىات املجتمعي ىىة املوج ىىودة عل ىىى الس ىىاحة
ن أن تس ىىعى إل ىىى تنمي ىىة دوره ىىا وتعزي ىىزه ف ىىي تنظ ىىيم املجتم ىىع ،وأن تخ ىىر م ىىن وض ىىعية
الرك ى ىىود الت ى ىىي تعيش ى ىىها و الخض ى ىىوع لى ى ى دارة والتبعي ى ىىة له ى ىىا وأن يتخل ى ىىى أعض ى ىىا ها ع ى ىىن
اسى ى ىىتخدامها لتحقي ى ى ىىق مصى ى ىىالحهم الشخصى ى ىىية وأن يلتزم ى ى ىىوا باالنتظ ى ى ىىام ف ى ى ىىي تس ى ى ىىديد
الاشى ىىتراكات ،ويقتنع ى ىىوا بأهمي ى ىىة وقيمى ىىة التط ى ىىوع بامل ى ىىال أو الوق ى ىىت أو الجه ى ىىد لتحقيى ىىق
ألاهىىداف املرجىىوة وخدمىىة املصىىالح العامىىة للمجتمىىع ،كمىىا ينبغىىي أيضىىا انتقىىاء إطىىارات
هذه التنظيمات والجمعيات على أساس الكفاءة في ألاداء والتسيير وتخطيط البرام ،
وأن يفهمىىوا القىىانون جيىىدا كىإلا ال تتىىداخل ألادوار والصىىالحيات ويضىىعون حىىدا الحتكىىار
السى ىىلطة ل ى ىىدى فى ىىرد واح ى ىىد أو مجموعى ىىة مى ىىن ألاف ى ىراد ،وبهى ىىذا تفتى ىىك ه ى ىىذه التنظيم ى ىىات
والجمعيات مصداقيتها وفعاليتهىا ،ويجىدر أيضىا بهىذه التنظيمىات والجمعيىات أن تقىيم
عالق ىىات فيم ىىا بينه ىىا ي ىىتم م ىىن خاللهى ىىا التش ىىاور والتع ىىاون والتنس ىىيق وتب ىىادل التجى ىىارب
والخب ىرات ،والالتفىىاف مىىن أجىىل وضىىع حىىد للتعسىىف إلاداري ،وبهىىذا إلاصىىالح الىىداخلي
تفتىىك هىىذه التنظيمىىات والجمعيىىات مصىىداقيتها وفعاليتهىىا وشىىرعية الاعت ىراف بهىىا لىىدى
أصحاب القرار.
خالصة:
من املالحظات التي يجب تسجيلها في نهاية هىذا املقىال هىو أن املجتمىع الجزائىري لىم
يعرف تنظيما اجتماعيا بأتم معنى الكلمة عبر فتراته التاريخية الحديثة أي لم تتح له
الفرصى ىىة فى ىىي أن ينى ىىتظم تنظيمى ىىا طبيعيى ىىا متى ىىدرجا سى ىىواء كى ىىان ذلى ىىك فى ىىي فتى ىىرة الاحى ىىتالل
الفرنس ى ى ي للجزائى ىىر والى ىىذي قض ى ى ى على ىىى تل ىىك التنظيمى ىىات التقليديى ىىة التى ىىي كانى ىىت تحكى ىىم
املجتمع وتديره كالزوايا واملساجد واملعمرات وألاوقاف...ومنع الجزائىريين مىن الانتظىام
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في تنظيمات وجمعيات رسمية ّ
تسير شؤونه إال نادرا ،ألنه كان يرى في ذلك خطرا على
مص ىىالحه ،أو فى ىىي فت ىىرة الاسى ىىتقالل وهى ىىي الت ىىي انتهجى ىىت فيه ىىا الدول ى ىة سياسى ىىة املسى ىىتعمر
الفرنسى ي فىىي التعامىىل مىىع التنظيمىىات والجمعيىىات املختلفىىة ألنهىىا كانىىت تىىرى بأنهىىا تمثىىل
تهدي ىىدا مباش ىىر لهياك ىىل الدول ىىة وألحادي ىىة الح ىىزب الح ىىاكم ،أو ف ىىي فت ىىرة م ىىا بع ىىد التح ىىول
الىديمقراطإلا التىي أعطىإلا فيهىا الحىق للمىواطنين فىي التنظىيم املسىتقل للتعبيىر عىن أرائهىم
والدفاع عن مطالههم فعرفت بذلك املجتمع نشاطا جمعويا غير مسبوق لكن سرعان
ما ّ
ضيق عليه بطائفة من القوانين احتكروا من خاللهىا إدارة شىؤونه املختلفىة بوجىة
ضبط ألاوضاع ألامنية...
و لقد انعكست كل هذه الظروف بصفة مباشرة على املجتمىع وعلىى بنائىه ،ولىم يعىد
ق ىىادرا عل ىىى الانتظ ىىام الحقيق ىىإلا ف ىىي تنظيم ىىات رس ىىمية ،يت ىىولى م ىىن خالله ىىا تس ىىيير حيات ىىه
وإدارة شىىؤونه بنفسىىه ،لىىذلك لجىىأ إلىىى التمسىىك بالبنىىاءات الاجتماعيىىة ألاوليىىة ( الجيىىرة
والقرابة )...كبديل عنها في ذلك ،أو يتكل على الدولة في غالب ألاحيان.
وهىذا مىىا يؤكىىد أيضىا بىىأن الجزائىىر إلىى اليىىوم ال تملىىك سياسىة واضىىحة املعىىالم لتنظىىيم
املجتمىىع فىىي هياكىىل اجتماعيىىة  -تنظيمىىات رسىىمية -فجهودهىىا إلىىى حىىد ن منصى ّىبة علىىى
الاهتمام بتوفير الهياكل الفيزيقية وهي جهود غير كافية للنهوض باملجتمع.
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