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"مساهمة لمعرفة الظاهرة الجمعوية في الجزائر. 
 واقع وآفاق الجمعيات الوهرانية".

  * عمر دراس

، كبَذ ػًهٛخ إػبدح ْٛكهخ انًغزًغ 1989يُز اإلعزمالل إنٗ غبٚخ 
انغضائش٘ خبػؼخ نًُطك انًُٓٛخ ٔانًشالجخ ػٍ لشة يٍ ؽشف 

طخ انغهطبد انًززبنٛخ ٔرنك فٙ يغبالد انؾٛبح اإلعزًبػٛخ ٔثخب
 يؤعغبد انزُشئخ اإلعزًبػٛخ.

ٔ نكٙ رؾمك يجزغبْب، ػًذد انذٔنخ ػهٗ خهك أشكبل يٍ انزغُٛذ 
ٔانزُظًٛبد اإلعزًبػٛخ كبنًُظًبد انغًبْٛشٚخ ٔ اإلرؾبداد 
انًُٓٛخ، لظذ رطٕٚك انفئبد اإلعزًبػٛخ انًخزهفخ ٔ إفشبل أ٘ 
يؾبٔنخ ثشٔص رُظٛى إعزًبػٙ خبسط إؽبسْب انشعًٙ ٔ 

 . 1انًؤعغبرٙ

فزذسٚغٛب، رؾٕنذ "انؾشكخ انغًؼٕٚخ" ثؼذ فزشح يٍ اإلَزؼبػ 
خالل انغجٛؼُٛبد إنٗ ؽبنخ فزٕس ٔ سكٕد َزٛغخ انٕػؼٛخ انًضسٚخ 
انزٙ آنذ إنٛٓب ثغجت انظشاػبد انذاخهٛخ ٔ ؽغٛبٌ انُضػخ انُفؼٛخ 
ٔرخظظٓب فٙ ٔظٛفخ رشلٛخ يؤؽشٚٓب إعزًبػٛب ٔيُٓٛب ٔعٛبعٛب 

 ثشكم ػبو.

                                                                                                                                   
 عٛخ اإلعزًبػٛخ ٔ انضمبفٛخ.ثبؽش ثًشكض األثؾبس األَضشٔثٕنٕ *
1

رهضو انغهطبد انؼًٕيٛخ اإلػزًبد انًشخظ    ٔ  1971دٚغًجش  3ثزبسٚخ  79/  71طذٔس انزؼهًٛخ سلى   - 

 انًغجك نزأعٛظ أ٘ عًؼٛخ ال عٛبعٛخ.
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ٕػغ رفبلى ٔ رضاٚذ انفغٕح ثٍٛ يؤعغبد انذٔنخ ٔ َزظ ػٍ ْزا ان
ثبلٙ أفشاد انًغزًغ انزٍٚ فمذٔا آيبل ٔ إيكبَٛخ رؾغٍٛ ظشٔف 

 ؽٛبرّ انًزشدٚخ.
نكٍ ثؼذ انضًبَُٛبد ٔ انز٘ رضايٍ يغ ػٓذ اإلَفزبػ ٔكزا 
انزؾٕالد انغشٚؼخ، انزٙ ػبشٓب انؼبنى اإلشزشاكٙ ػهٗ ٔعّ 

غضائش؛ كم ْزِ انؼٕايم ثبن 1988 انخظٕص صى أؽذاس أكزٕثش
 أعجشد انذٔنخ ػهٗ اإللزُبع ثؼشٔسح انزؼذدٚخ انؾضثٛخ ٔ انغًؼٕٚخ.

ٔ انًزؼهك  1990دٚغًجش 4 ٔ فٙ ْزا انغٛبق، فئٌ طذٔس لبٌَٕ
ثبنغًؼٛبد  أدٖ إنٗ ؽذٔس إَفغبس فشٚذ  يٍ َٕػّ نهظبْشح 
انغًؼٕٚخ يٍ ؽٛش ػذدْب ٔ رُٕع يٕاػٛؼٓب ٔ يغبالد رذخهٓب ٔ 

 بد اإلعزًبػٛخ انزٙ رُشطٓب.كزا انفئ
نزا فئٌ ْزا انذساعخ انًٛذاَٛخ رؾبٔل يٍ خالل صالصخ يؾبٔس 

عًؼٛخ" ٔ يؤؽشٚٓب  95يززبنٛخ )خظبئض عًؼٛبد يذُٚخ ْٔشاٌ "
ٔرًضال رٓى ٔرمًٕٚٓى نٕالغ انغًؼٛبد ؽبنٛب(؛ إنٗ إػطبء ثؼغ 
اإلرغبْبد ٔ ٔالغ انؾٛبح انغًؼٕٚخ فٙ ٔالٚخ ْٔشاٌ ٔآفبق 

 رطٕسْب.
 . 2ٔ ًٚكٍ رهخٛظٓب فًٛبٚهٙ

 خصائص الجمعيات الوهرانية : .1

، 1990 َشأد ثؼذ % 62) رزًّٛض انغًؼٛبد انًذسٔعخ ثؾذاصخ َشأرٓب
ٚغهت ػهٛٓب انطبثغ انضمبفٙ ٔ اإلعزًبػٙ ٔ رؼذدٚخ األْذاف. ْزا 
انُٕع يٍ انغًؼٛبد أٔكهذ نٓب ٔظٛفخ رغٛٛشٚخ رخهذ ػُٓب انذٔنخ 

 ػًذا يُز انضًبَُٛبد.
عم ْزِ انغًؼٛبد نى رزهك طؼٕثبد رزكش فٙ ثذاٚخ ركُٕٚٓب 
ٔنكٍ ٚؼبة ػهٗ يؼظًٓب طؼٕثخ انزٕطم إنٗ رُظٛى يؾكى 
يغزشعم ٔيغزمش، ٔ ػؼف رمبنٛذ انؼًم انغًؼٕ٘ انز٘ ٚؤصش ػهٗ 

                                                                                                                                   
2

 نًضٚذ يٍ انزفبطٛم ًٚكٍ اإلؽالع ػهٗ َفظ انًٕػٕع ثبنهغخ انفشَغٛخ. -
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يؼُٕٚبد انًُشطٍٛ ٔٚؼؼف يغبل انًغبًْخ ٔ انًشبسكخ انفؼبنخ 
 فٙ انٕعؾ انغًؼٕ٘.

شٖ إنٗ رطٕس ٔ رضاٚذ ػذد رشٛش انذساعخ  يٍ عٓخ أخ
انًُخشؽٍٛ ٔ انًزكٍَٕٛ يٍ انفئخ انؼًشٚخ انشجبَٛخ )ار رًضم انفئخ 

رمشٚجب يٍ انؼُٛخ،  %70عُخ،  30 ٔ 20عُخ ٔ يب ثٍٛ  20 األلم يٍ
ًٚزهكٌٕ يغزٕٖ رؼهًٛٙ يزٕعؾ ٚؼضْٔى انذافغ أٔ انُضػخ 

 اإلَزفبػٛخ أصُبء انًًبسعخ انغًؼٕٚخ ٔ اإلَذيبط اإلعزًبػٙ.
جذٔ أٌ عم انغًؼٛبد رغؼٗ نزطجٛك ثشايظ أَشطٓب انغُٕٚخ ٚ

ٔنكٍ نًغُب يٍ خالل انذساعخ ػذو انغذٚخ ٔ انؾًبط فٙ رُفٛز ٔ 
إؽزشاو ْزِ انجشايظ َظشا ألعجبة ٚؼزشف ثٓب يُشطٕ انغًؼٛبد : 
رزظذسْب لهخ انٕعبئم ٔاإليكبَٛبد، ػؼف انزُظٛى ٔ انزؾفٛض ٔ لهخ 

 ؼف انضمبفخ انغًؼٕٚخ.اإللزُبع ثبنؼًم انغًؼٕٖ ٔ ػ
يٍ   % 95اإلػزًبد انكهٙ نهغًؼٛبد ػهٗ إػبَخ انذٔنخ )

انًغبػذاد يزأرٛخ يٍ انغهطبد انؼًٕيٛخ( ٔ ْزا  ٚجشص  دسعخ  
خؼٕع ٔ رجؼٛخ انغًؼٛبد نهذٔنخ ٔيكٕس سٔاعت اإلٚذٕٚنٕعٛب 
انشؼجٕٚخ. إر كًب َؼهى  أٌ  يٍ َزبئظ  ْزِ اإلٚذٕٚنٕعٛب، رخذٚش 

جبدساد  أػؼبف أٚذٕٚنٕعٛخ  انًغٕٓد، خبطخ ػُذيب َهًظ يٍ انً
عٓخ أخشٖ ْشبشخ شجكخ انزؼبٌٔ ٔ انزجبدل ٔ يؾذٔدٚخ انًغبل 

 انغًؼٕ٘.

 المكونات اإلجتماعية لمؤطري الجمعيات: .2

ٚؤؽش انغًؼٛبد عضء ْبو يٍ فئخ انشجبة ٔخبطخ انفئخ انؼًشٚخ 
يٍ يغًم انؼُٛخ  % 40 ٔ نكٍ رمشٚجب( %35) عُخ 30ٔ  20ٍ ـٛـب ثـي

ٔ يٍ أطٕل إعزًبػٛخ يزٕعطخ إر َغذ  بيؼٙـًٚهكٌٕ يغزٕٖ ع
صى  % 23انفئبد اإلعزًبػٛخ انٕعطٗ رزظذس رأؽٛش انغًؼٛبد ثـ 
يٍ  %10 انطهجخ ٔ رهٛٓب انفئبد انشؼجٛخ. ٔ نكٍ  انُخجخ ال رزؼذٖ

يغًم  يُشطٗ انغًؼٛبد ػكظ يب َالؽظّ يضال فٙ انًغشة ٔ 
 انجهذاٌ انًزخهفخ.ش ٔ ثؼغ ــظــي
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لهخ ٔعٕد انؼُظش انُغٕ٘ ٔ انز٘ رغُذ نّ يًٓخ رغٛٛش َٕع 
 يؼٍٛ يٍ انغًؼٛبد خبطخ يُٓب انظؾٛخ ٔ اإلعزًبػٛخ.

رؼشف انغًؼٛبد انًذسٔعخ إعزمشاسا َغجٛب فٙ يغبل انزأؽٛش 
ٔنكٍ يبصانذ رالصيٓب َضاػبد داخهٛخ َزٛغخ نزؼذد ٔ إخزالف 

انًغٛشٍٚ خبطخ فٙ يغبل ٔعٓبد َظش انؼًم انغًؼٕٖ نذٖ 
يٕلف انغًؼٛبد ٔ كٛفٛخ انزؼبيم يغ إعزشارٛغٛخ انذٔنخ ٔ انؼبنى 
انغٛبعٙ ثظفخ ػبيخ. ْزا اإلخزالف ٚؼشع ػذدا ْبيب يٍ 

 انغًؼٛبد إنٗ انزشزذ ٔانشكٕد.

 كيف يقيم المؤطرون الواقع الجمعوى الحالي: .3

ُٚظش عم يؤؽش٘ "انؾشكخ انغًؼٕٚخ" انْٕشاَٛخ نهؼًم 
طٕػٙ )ثئػزجبسِ انشكٛضح األعبعٛخ نّ( ثُٕع يٍ انغًٕع انز

 ٔانزشدد ٔػذو اإللزُبع نفؼبنٛزّ.
فٓى فٙ ؽبنخ رأسعؼ ثٍٛ انُضػخ انُفؼٛخ انؼٛمخ ٔ انشغجخ فٙ 
إعزؼًبل انؼًم انغًؼٕ٘ كبداح نهزشلٛخ اإلعزًبػٛخ / انًُٓٛخ 
س اإلَذيبعٙ فٙ  ّٕ انغٛبعٛخ انزٙ رغؼم أغهجٛزٓى ٚفؼهٌٕ انزظ

بد انذٔنخ انزٙ  رفشع ػهٛٓى  انمٛبو ثٕظٛفخ انٕعٛؾ ؽُٛب ٔ يؤعغ
انذسع انٕالٙ ٔ انًكًم ألْذاف ٔ نغٛبعخ انغهطبد  انؼًٕيٛخ ربسح 
أخشٖ، ػٕع ارخبر يٕلف انششاكخ ٔ انًغبًْخ اإلٚغبثٛخ ٔانفؼبنخ 

 -يغ انذٔنخ نفشع إلزشاؽبرٓى ٔ ؽهجبرٓى لظذ ركٍٕٚ ٔرطٕٚش 
 ٔ يغؤٔل. يغزًغ يذَٙ َبػظ -رذسٚغٛب 

ٔ أخٛشا ًٚكٍ إػزجبس انظبْشح انغًؼٕٚخ فٙ ْٔشاٌ ظبْشح غٛش 
يكزًهخ ٔ غٛش َبػغخ، يبصانذ فٙ يشؽهخ عُُٛٛخ. ٔ كم انًؤششاد 
رذل ػهٗ أٌ انمطٛؼخ يغ انًًبسعبد ٔ انزظٕساد انزغهطٛخ نهذٔنخ 

 إصاء انغًؼٛبد يبصنذ لبئًخ ٔ إٌ ػؼفذ شذرٓب ٔ ؽذرٓب.
 ػُذ إؽذاس صٕسح نُظبو انمٛى فٙ ٔ ال ًٚكٍ رغبٔص رنك إال

انغضائش نؼظشَزّ ثذءا ثبنًُظٕيخ انزشثٕٚخ خبطخ، ٔ إسادح ؽمٛمٛخ 
يٍ ؽشف انذٔنخ نزًُٛخ ٔ رطٕٚش يغزًغ يذَٙ كطشف يغزمم ٔ 
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كمٕح إعزًبػٛخ إعٓبيٛخ فٙ عًٛغ يغبالد انؾٛبح اإلعزًبػٛخ ٔ 
 انغٛبعٛخ ٔ انضمبفٛخ.


