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 شكر و تقدير
 "ولئن شكرتم ألزيدنكم:" ق ال اهلل تعالى

اللكر و اللحد هلل  ع و  ج  عى تتوفيق لل ول  نناز  دا العحج الحمتااض و عل النحد  رل  مى  
تراى ولل النحد  إا  افي ولل اللحد رعد الرااا و اللصال واللصال  عى  شرر الحررعفن رفدنا  

. وننفيا  لحد  

 وو نميدال راللكر النعيج  لى  ج  ن  د ليا يد العتو ورا حت لت  ن رعفد ركعحم  ورد تال  
 . و رارملا م تكتو قد  وعي  ن  عيتياتيا

 

المل لم تنخج  عل   " و نداو" او مياو  لى  رماإتيا الحلروم   و اللكر رخالص  تيدال
. رمت فهاتها ونلائلها اليفحم طفعم  شراوها  عى  ذا العحج

 

و ا ج الخفرا "شكر خاص  لى  ج  ن را دنا ول  نناز  ذه الد ارم الحفدانفم   ضاء حعفم  
رن  فلترم اللاا   ونخص رالذ ر  ئفس النحعفم اللفد رن  فلترم  رصال  لحد واللفد"  لمغانم

.   حد  عى تعاونهم و عى  حفض الحععت ات المل قد ت ا ليا

و خفرا نلكر ج  ن زوونا رحععت ات ولم يمليى ليا إ ره  
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 يعلي إمعساي  إلتمحلي إلي مي ساي  ساجسيإسي عسألي إلي مي ويمي إععلي محي أه  جسي إليي

.  ممممممملي إلمممممسإحلي أسوي اي لي عسأسيي  

 يي اعيإلي ساي إذد ي مي أعمي إعمي بمي  لتساي  ألهدي تصلمي إليا جي إيععلي ي إينساييمممممممممممم و
ييي وي اي لييممممممممممممي طيممملي إلمسإمممممممملممممي إلي  مممممممي سإمس سايال أسي إمحسةأللي بئي  معماي ا ساييم

. سهمممممممممممع  

.ي،يإساةي  إلممسإليألسمي و  ي إهوم مس و،ي مسوعسا:ي إلي اا عي ي اأسبي إليأمصبلي خو لي ا ج ا

.ي إلي مالكي إيساصلي إلمسإلي محلليشمجحم

.ي إليا حي هدي مي حللي يا حي هدي وإلي إنسأسةياأعلي اي صحجم

.ي إلي مي  س  ي ساصللي بحس ي يولحس 

.يأحبلي بصعلي إوي إس ه لي إيوايوهيإلي هي مي ميإل 

 . جهديثعسةي أهديأؤالاي مي إل...... جمم حي مي مي م و
ي

ي

ي

ي



 



 مقدمة                                                                                    
 

 
 أ

 مقدمة
 

ال يوجد حد تستطيع األعمال الخيرية الوقوف عنده، فيي متنوعة تستطيع أن تشتمل 
عمى كافة جوانب الحياة، فقد تكون بالتبرعات العينية أو النقدية فقد استطاعت الجمعيات 

تطوير أعماليا لتشمل كافة المجاالت الصحية والعممية والمجتمعية كالجمعيات التي تكافح 
الفقر والبطالة والتي تيتم برعاية األيتام و المعوزين ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة 

ومنيا ما يكافح األمية ومنيا ما يعمل عمى تنمية القدرات والميارات ودعم المشاريع 
االقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واالىتمام بالمرأة وحقوقيا والطفل وحقوقو والكثير 

 . من االنواع المختمفة ألشكال االعمال الخيرية
يث أن كافة الشرائع السماوية حتث عمى العمل التطوعي واعتبرتو نوعًا من الدعم والمؤازرة ح

 النيوض في لممشاركة المستخدمة الوسائل أىم فيما بين البشر بعضيم بعضًا،كونو يعد من
 يوم بعد يوما متزايدة أىمية التطوعي العمل ويكتسب الحالي عصرنا في المجتمعات بمكانة
 تعد لم النامية أو المتقدمة البمدان في سواء الحكومات أن مفادىا بيا مسمم قاعدة ،فيناك
مجتمعاتو ومع تعقد الحياة في كافة جوانبيا اإلجتماعية  و أفرادىا احتياجات سد عمى قادرة

نتشار المؤسسات و المنشآت الخيرية  في  (غير اليادفة لمربح)واإلقتصادية أضحى إنشاء وا 
و ذلك لمدور اإلنساني , الوقت الحاضر من أبرز الظواىر اإليجابية في المجتمعات المعاصرة

اإليجابي الكبير و المميز الذي تقوم بو في مجتمعاتيا و تعزيزىا لموحدة و الروابط 
و مساىمتيا في إيجاد مجتمعات , اإلجتماعية  بين مختمف فئات المجتمع بكافة مستوياتو

صالحة و مرتبطة قادرة عمى توفير سبل الحياة الشريفة و الكريمة ألفرادىا و كذلك دعميا و 
 .كائز بناء الذات اإلجتماعية رتأصيميا لمروح التطوعية التي تعد أحد 
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منا  محاولة ىذه دراستنا في جوانب عدة بمعالجة قمنا ذكره سبق ما عمى و بناءا
  :التالي النحو عمى ومیدانیا معرفیا منيجیا نطاقيا تغطیة

دور الجمعیات في  " عنوان تحت كان فقد األول الفصل قسمنا الدراسة إلى،
في المراحل  تشتمل العناصر من عدد الفصل ىذا تحت اندرج حیث ،"المجتمع المدني

التاریخیة لتطویر المجتمع المدني و مكوناتو وتاریخ الحركة الجمعویة في 
 ویتكون موقف الدولة من األنشطة الجمعویة،,وظائف وأىداف الجمعیات,الجزائر
حیث تطرقنا فیو إلى "مستغانم"جمعیة فاعل الخیر "تحت عنوان كان الذي الثاني الفصل

تأسیس جمعیة فاعل الخیر والى تعریفيا و أىدافيا،دور األعضاء المؤسسة لمجمعیة 
الخیریة و نشاطاتيا ،الصعوبات الداخمیة والخارجیة لمجمعیة، 

 :التالیة النقاط عمى اإلطار ىذا في نعتمد
 

: دراسات سابقة .1
 في ماجستیر ورسائل والكتب المصادر من كبیر عدد ومراجعة استعراض یعد
 التي الدراسات من. تناولت موضوعنا التي الدراسات بعض استعراض تم البحث مراكز

 واالتصال اإلعالم عموم قسم في مستغانم جامعة بمكتبة التخرج رسائل في وجدناىا
: ىي

  :الدراسة األولى
 "نموذجا,العمل الجمعوي و التطوع شباب والية مستغانم " بعنوان

 وقد تناوال فیيا مفيوم يمينة بممكرتارو حنان نعمة بن: من إعداد الطالبتین
  . وعوائق حقائق الجزائر في التطوعي العمل التطوعي و العمل أىمیةع والتطو

لدى  قناعة عن الخیر فعل ىدفو إنساني كمبدأ التطوع ىل: فكانت اإلشكالیة
 سیاسیة؟ أو مادیة مصمحة التطوعي العمل وراء أم الشباب
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 :الفرعیة  التساؤالت
 بيا؟ یقوم التي النشاطات نوع ىي وما المتطوع إلیو یسعى الذي اليدف ما ( 1
 التطوعي؟ العمل عمى الشباب بعض إقبال عدم أسباب ىي ما( 2
 محض؟ أخالقي إنساني لغرض أم مادیة مصمحة التطوع وراء الدافع ىل ( 3

 

:  الدراسة الثانية
المؤسسات الخيرية حكمها و ضوابط القائمين عميها "رسالة ماجستیر بعنوان

 حقیقةوقد تناولت فیيا قاسم السكني  دعاء عادل :إعداد الطالبة" وحدود صالحيتهم
 المؤسسات بيا تقوم التي واألعمال والميام إلیيا والحاجة ونشأتيا الخیریة المؤسسات

 القائمین وميام صالحیات الدولة و حدود بموارد الخیریة المؤسسات وعالقة الخیریة
 .الخیریة المؤسسات في العمل ضوابط الخیریة و المؤسسات عمى

 

:  ثالثةالدراسة ال
 ا فيھالجزائر ودور في الجمعوية الحركة "أطروحة لنیل شيادة الدكتوراه بعنوان

 عبد اهلل:  من إعداد" الشباب رعية مجال في االجتماعية طرق الخدمة ترقية
 لمعمل التاریخیة الجمعوي والجذور العمل و المدني تناول فیيا المجتمعبوصنوبرة 

 الجمعوي العمل أداء بالدولة ومعوقات وعالقتو المدني الجمعوي العربي والمجتمع
 الجزائر في الجمعویة الحركة الجمعویة وتاریخ الحركة وتفعیل ترقیة العربي وسبل

 االجتماعیة مكانتو و الجمعوي العمل المنظم لمجمعیات وواقع اإلطار التشریعي وتطور
 الخدمة ممارسة مجاالت و رعایتو ومفيوم و بالشباب الحركة الجمعویة عالقةو

 االجتماعي الشباب ودور األخصائي رعایة مجال في الخدمة االجتماعیةواالجتماعیة 
 .نجاحو الشباب ومقومات رعایة مجال في
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 :تحديد اإلشكالية .2

العمل التطوعي قیمة سامیة وظاىرة اجتماعیة تجسد السموك الحضاري 
ألنو یأتي بدافع فعل الخیر اإلنسان لممجتمعات، كونو أفضل األعمال التي یقوم بيا 

لآلخرین رغبة في الحصول عمى اآلجر والثواب، فالتطوع فعل وتصّرف و ممارسة 
إنسانیة یدل عمى درجة رقي المجتمع  ووعیو الثقافي واالجتماعي ،كما  یأخذ التطوع 

أشكااًل مختمفة، تنظیمًا وأداًء، بین عمل فردي عفوي یستثیره منظر طفل بائس أو 
عجوز یائس، إلى عمل مؤسسي منظم یكاد ال یختمف في أسموب إدارتو عن كبریات 

: شركات القطاع الخاص شفافیة وكفاءة واستقرار و من ىنا نطرح اإلشكال العام

  كنموذج؟ " جمعیة فاعل الخیر بمستغانم"ما واقع المؤسسات الخیریة في الجزائر
 :وىي الفرعیة التساؤالت من جممة الرئیسي اإلشكال عن ویتفرع
 ؟الجمعیة  ما نوع الميام والنشاطات التي تقوم بيا (1
فاعمیة وصدى الجمعیة ؟  (2
 ؟  األىداف واآلفاق المستقبمیة لمجمعیة (3

 
 :الموضوع اختيار أسباب .3

 :التالیة لؤلسباب اخترتو فقد أىمیة، من لمموضوع ما إلى باإلضافة
 االىتمام  باألعمال التطوعیة. 
  فضول ذاتي لمتعرف عمى سفراء الخیر الذین یضحون بوقتيم و جيدىم من

 .أجل مساعدة الفئة المعوزة في المجتمع
 وأعماليا أنشطتيا وتطور المؤسسات ىذه انتشار. 
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 كثیر تعجز أعمال من ومؤسساتو برامجو خالل من الخیري العمل یحققو لما 
 . تحقیقو عن لمدول والعسكریة السیاسیة البرامج من

 
  :الموضوع وأهدافه أهمية .4
 ندرك المجتمع تفاعل ومدى ، الخیریة الجمعیات واقع في والتأمل بالنظر

 :یمي فیما والمتمثمة المؤسسات ىذه اكتسبتيا التي األىمیة
 الدخول ذوي طبقة وىي ، المجتمع شرائح أىم بإحدى الخیري العمل ارتباط 

 . إلیيا باإلحسان وجل عز اهلل أمر التي المعدومة أو المنخفضة
 واألفراد األمم لمستوى وتقویما مقیاسا یعتبر ومؤسساتو الخیري العمل نجاح 

 أو أفرادا كانوا سواء والفقراء األغنیاء بین التوازن عوامل من وعامال والدول،
 . دوال أو جماعات

 بین الوئام أواصر یبني الذي المنظم اإلجتماعي التكافل أنواع من نوعا كونيا 
 ..ورغدا أمنا أكثر حیاة عمى ویساعد األفراد،

 المشاركین، لدى بالمسئولیة اإلحساس تنمیة عمى یساعد الخیري العمل 
 الذي المجال في والنصیحة الخبرة وتقدیميم العطاء، عمى بقدرتيم ویشعرىم
 .فیو یتمیزون

 
 :الدراسة  من الهدف

: أمور ثالثة في الدراسة ىذه من اليدف اختزال یمكن
 الوصول إلى الدافع وراء قیام ىؤالء الشباب بالعمل التطوعي .
 تسمیط الضوء عمى دور الجمعیة الخیریة و معرفة مياميا و نشاطاتيا . 
 منيا الجامعیة المكتبة إفادة . 
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 الذات وتطویر العمم مذاكرة. 
 

: منهجية البحث .5
 عقالنیة و منظمة فكریة خطوات إتباع من البد راسة عممیة د بأي القیام عند

 التي الدراسة وطبیعة یتناسب معین منيج بإتباع وذلك ما نتیجة بموغ إلى وىادفة
 بالنسبة ميم أمر الدراسة میدانیة في المعتمد المنيج معرفة أن كما إلیيا سنتطرق
 .إلیيا المتوصل بالنتائج تام اقتناع عمى یكون حتى وذلك لمباحث

 فإن وبالتالي جمعیة فاعل الخیر حول مصور روبرتاج تناولنا ىذه دراستنا وفي
 التقنیات طبیعة إلى ذلك ویرجع وصفیة دراسة  تكون أن تتطمب الموضوع طبیعة

 .المستعممة
 

 :الدراسة اإلستطالعية
 إنجاز بمثابة وىي العممي البحث خطوات أىم من االستطالعیة راسةالد تعتبر

 النيائي شكمو في البحث إعداد تسيیل عمى الباحث تساعد إذ مصغر شكل في البحث
 .الدراسة بيذه القیام في المتبع المنيج وتحدید
  :المكاني المجال

 بمنطقة المتواجدة الخیر فاعل لجمعیة الوالئي بالمقر المیدانیة اجراء الدراسة تم
 مستغانم ومجموعة من األماكن األخرى التي تمارس فیيا والیة حي الجبمي محمد 
. نشاطات الجمعیة

  :الزمني المجال
 :ىما فترتین في المیدانیة الدراسة اجراء تم لقد
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 بزیارات المدة ىذه في قمنا  حیث2017فیفري 29 الى 20 من  :األولى الفترة
 عمیيا والقائمین فیيا الفاعمین األعضاء عمى أكثر لمتعرف وذلك لمجمعیة استطالعیة

 .الدراسة في ساعدنا ما وىذا أولیة معطیات عمى حصمنا حیث
 بجمع قمنا الفترة ىذه وفي 2014 ماي 08 الى أفریل 10 من   :الثانية الفترة

 وذلك الجمعیة في والمنخرطین المستجوبین من نيائیة بصورة والمعمومات المعطیات
 .كثب عن والمالحظة المقابمة طریق عن

 
 :التقنية المستعممة .6

 ومراقبة  المشاىدة الحواس توجیو وىي المیدانیة الدراسة أساس المالحظة تعد :مالحظة
 خالل من والخصائص السموك ذلك جوانب وتسجیل معینة وظاىرة معین سموك

  .(1)التطوعیة األعمال في ومشاركتو لسموك المتطوع مالحظتنا
 

 فيي دراسة األفراد وفي البیانات جمع في الرئیسیة التقنیات من المقابمة تعتبر :المقابمة
 .(2)ضروریة معمومات عمى الحصول في وفاعمیة شیوعا أكثر التقنیات من

 الوصول المراد المعمومات عمى الحصول قصد ىذا بحثنا في عمیيا اعتمدنا
 ذوي مع مقابالت إجراء عمینا یفرض ىذا مصور بروبرتاج نقوم كوننا إلیيا

 .أكثر بحثنا موضوع إلثراء االختصاص
 
 
 

 
                                                           

1
   81ػوار بىحىش، هحوذ هحوىد الذبٍاى، هٌهاج البحج الؼلوً و الطزق إػذاد البحىث، ص  . 

2
   50 ، ص 1996حسي هحوذ حسٍي، األسس الؼلوٍت لوٌهاج البحج االجتواػٍت، دار الطلٍؼت ، بٍزوث،  . 
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: تحديد المفاهيم .7
:  تعريف الجمعية

 األخیر ىذا ألن المدني، المجتمع مفيوم عن فصمو یمكن ال الجمعیة مفيوم إن
 فالجمعیات ونشطة، مستقمة جمعویة حركة أو جمعیات دون حقیقي بشكل یتحقق ال

 والنقابات السیاسیة األحزاب جانب إلى المدني لممجتمع المركبة الوحدات أىم ىي
 .والنوادي

 والقطاع لمربح اليادف غیر القطاع اسم كذلك الجمعیات عمى یطمق كما
 الخیري والقطاع الخاص، والقطاع العام القطاع بین الواقع الثالث والقطاع المستقل

 كثیرة تعد التي الحكومیة غیر المنظمات أو الضرائب من والقطاع المعفى
 .(1)االستخدام
 من مجموعة إال ىي ما الخیریة المؤسسات أن نالحظ السابقة التعاريف من

 مساعدة بيدف مختمفة، خدمات بتقدیم القیام عمى بینيم فیما یتفقون الذین األفراد
 وراء من الربح أو المادي العائد إلى اإللتفات دون وتقدمو، رقیو عمى والعمل ، المجتمع

 . الخدمة أو المساعدة ىذه تقدیم
 متعددة وكذلك األنشطة، متعددة الخیریة المؤسسات أن أیضا ونالحظ

 أو الخیریة، الجمعیات أخرى وتارة األىمیة، اليیئات تارة عمیيا فیطمق المسمیات،
 المدني، أو المجتمع منظمات أو األىمي، العمل مؤسسات أو ، الحكومیة غیر اليیئات

  الثالث القطاع ،أو التطوعیة الجمعیات أو العام، النفع جمعیات أو, الحركة الجمعویة
الحكومي   غیر القطاع أو الربحي، غیر القطاع أو المستقل، القطاع أو

                                                           
1
أهاًً قٌذٌل، سارة بي ًفٍست ، الجوؼٍاث األهلٍت فً هصز ، هزكش الذراساث السٍاسٍت و االستزاتٍجٍت، هؤسست  . 

   15 ، ص 1994األهزام، القاهزة ، 
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 خاصة تطوعیة منظمات أو مؤسسات" :بأنيا الجمعیات تعرفقنديل  أماني
 مجاالت عدة أو مثال المعوقین رعایة واحد مجال في تنشط وقد متنوعة، أىدافا تتبنى

  .(1)والمعاقین الخیریة المساعدات الطفولة،
 إلى تسعى منظمة ىي الجمعیة":االجتماعية الخدمة مصطمحات قاموس یعرف

 متنوعة وظائف ليا الربح، عمى الحصول إلى تيدف وال معینة اجتماعیة أىداف تحقیق
 .(2)االجتماعیة الخدمات مجال في متمیز بشكل وتساىم محمیة أو قومیة تكون وقد

 الحكومیة غیر المنظمة تسمیة تحت فجاء المتحدة األمم هيئة تعریف أما
 ال بحیث الدولي أو الوطني أو المحمي المستوى عمى المواطنین من مجموعة":واعتبرىا

 معینة قضایا إثارة في وتشارك الربح، أجل من تعمل وال ما، حكومة من جزءا تكون
 .(3)المجتمع أو األسرة تخص

:  تعريف العمل التطوعي
 عمل وىو معموم أجر نظیر یقدم ال ربحي غیر عمل ىو:عالمي منظور من

 .لآلخرین معیشي مستوى وتنمیة مساعدة أجل من األفراد بو یقوم ميني وظیفي غیر
 اإلسالمي الدین في المفيوم نفس التطوعي العمل یحمل :إسالمي منظور من

 اإلیماني الحس جانب إلى سبحانو اهلل عند الثواب نیل في الرغبة دافع زیادة مع
  .(4)نباآلخري والشعور
  :المدني المجتمع

 سمطة من یحد بدور تقوم التي والروابط والمنظمات مجموعة المؤسسات ىو
 أو قضیة أو لمصمحة خدمة المجتمع في والفرد السمطة بین عازال یشكل أو الدولة

                                                           
1
 1994أهاًً قٌذٌل، الوجتوغ الوذًً فً الؼالن الؼزبً، دراست للجوؼٍاث األهلٍت، دار الوستقبل الؼزبً ، القاهزة،  . 

   25، ص 
2
سهام أحوذ القٌذري، دور الجوؼٍاث األهلٍت فً هىاجهت اَحار السلبٍت الوتزتبت ػلى األسهاث ، هجلت القاهزة  . 

 للخذهاث االجتواػٍت  
3
 ػبذ الوحً هحوىد حسي، الخذهت االجتواػٍت و هجاالث الووارست الوهٌٍت، دار الوؼزفت الجاهؼٍت، القاهزة ،  . 

  19 ، ص 2002
4
  www.saaid.netالؼول التطىػً ، شبكت صٍذ الفىائذ،  . 
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 واحترام بالتسامح ممتزمة وتكون األفراد، ىؤالء بيا یعتز ومشاعر قیم تعبیرا عن
 . المتنوعة االنسانیة نشاطاتيا خالل من اآلخرین

 یتمیز فيو المباشر، الدولة إشراف عن كبیر حد إلى مستقل" مجتمع وىو
 التطوعي والعمل والجماعیة، الفردیة المبادرة وروح التمقائي التنظیم و باالستقاللیة

 ورغم الضعیفة، الفئات حقوق عن والدفاع العامة، المصمحة أجل خدمة من والحماسة
 التضامن مجتمع العكس عمى بل مجتمع الفردیة لیس إال أنو الفرد شأن من یعمى أنو

  .المؤسسات من واسعة شبكة عبر
 وجزئیا جزائیا الجمعیة في اختزل قد المدني المجتمع" أن یقول آخر رأي وىناك

 ".السیاسي الحزب دون اإلنسان، حقوق المينیة وترابطات النقابات
:  الربورتاج المصور

 اسم منيا اشتقو التي " روبورت"كممة الربورتاج  مشتقة من الفعل اإلنجمیزي 
(REPERTER)أو "نقل الشيء من مكان إلى آخر"  أي المختبر الصحفي و تعني ،

 .(1)"إرجاع الشيء إلى مكانو أو أصمو "باألحرى
الربورتاج فن من فنون الكتابة الصحفیة وواحد من األنواع اإلخباریة ویسمى 

، یقوم لمربورتاج ىو التسمیة العربیة االستطالع  بل یمكن القول أن االستطالعأحیانا 
الربورتاج بتصویر الواقع ونقمو إلى الجميور ،وىو كما كان یقول الدكتور سامي 

 ".  تصویر بالكممات تتحول معو الكممة أو الجممة كامیرا: "الذبیان
  :اإلجرائي لمجمعية تعريفال

 إطار في طوعي بشكل یجتمعون المواطنین من عددا یشمل تنظیم ىي الجمعیة
 لتحسین الشباب لفائدة عممي بشكل وتفعیميا االجتماعیة الخدمة تقدیم بيدف القانون
. لذلك مقابل انتظار دون واجتماعیا وجسمیا ذىنیا حیاتيم ظروف

                                                           
1
 1999ًصز الذٌي الؼٍاضً ، اقتزاباث ًظزٌت  هي األًىاع الصحفٍت ، دٌىاى الوطبىػاث الجاهؼٍت ، الجشائز ،  . 

  129ص 
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  :التعريف اإلجرائي لمعمل الجمعوي
 الذي یقوم بو األفراد المتطوعون الممثمون في االجتماعيىو ذلك النشاط 

الجمعیات الخیریة و اليیئات و المؤسسات و التجمعات األىمیة ذات النفع العام ،دون 
عائد مادي مباشر لمقائمین عمیو، و ذلك بيدف مساعدة  المجتمع و التقمیل من حجم 

.  و اإلسيام في حميا سواء أكان ذلك بالمال أم الجيد االجتماعیةالمشكالت 
  :االجرائي لممجتمع المدني التعريف 

 من مجموعة من المكونة الخیریة الجمعیات من العدید یحوي الذي المجتمع ىو
 التي الجمعیات نطاق توسیع او تشكیل مشترك بغرض اىداف تربطيم األشخاص،

 .إلیيا ینتمون
:  التعريف اإلجرائي لمربورتاج

 ، االقتصادیة، السیاسیةجتماعیةالربورتاج المصور یعني تصویر ونقل الحیاة اال
و غیرىا ، ووضعيا في شریط سمعي بصري و نقميا الى الجميور بيدف إلقاء الضوء 

. عمى األحداث التي تجري داخل المجتمع
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: لتاريخية لتطوير المجتمع المدنياالمراحل  .1

 بنشوء حاليا المعروفة العصرية بصيغتو المدني المجتمع مفيوم ظيور ارتبط
 فراحت واالستقاللية الثروة تكتسب بدأت عندما 17 ال القرن في في ارويا البورجوازية

 تالزم بدأ ىنا ومن شديد ببطء يتم كان ذلك ولكن والحقوق الحرية من بالمزيد تطالب
 الحكم ومعارضة العمل وتقسيم التجارة حرية وخاصة بالحرية الجديد المفيوم ىذا

حياء إفراز العولمة أعادت فقد اليوم أما .لمدولة المطمق  كمفيوم المدني المجتمع وا 
 واألفراد والمجتمعات والمؤسسات لمدول اليومي التعامل آليات عمى وفرضتو وممارسة

 العالم يميز الذي...واالجتماعي واالقتصادي السياسي الميبرالي لمتحول مرادف وىو
 .حاليا

 إسيامات محدودة العربي السوسيولوجي والتراث السياسي لمفكر كان جيتو ومن
 القرن من األخيرين العقدين خالل ولكن المدني، المجتمع لمفيوم معظميا في وحديثة
 وسياسيا وأكاديميا إعالميا وترسخ المفيوم بيذا العرب المفكرين اىتمام زاد العشرين
 .(1)ومحدداتو تعاريفو وتنوعت

 :عمى الصعيد ا لجزائري
 :المجتمع المدني قبل االحتالل الفرنسي - أ
 التكوينات من العديد عرف الجزائري المجتمع أن التاريخية الكتابات تشير
 إفريقيا شمال إلى اإلسالم دخول منذ والمدنية الدينية المالمح التقميدية  ذات االجتماعية
 تشمل مختمف والثراء التنوع بالغة أدوارا تؤدي واألوقاف، والتي كانت والزوايا كالمساجد
 جانب وغيرىا، إلى والتشريعية والسياسية والتعميمية واالقتصادية االجتماعية الجوانب
 لدى البالد خاصة إلى ىذه اإلسالم دخول قبل عرفت التي األىمية التنظيمات بعض

                                                           
1
عمر ، مجمة الدراسات و البحوث االجتماعية، جامعة الشييد حمة لخضر ، الوادي ........ بن يحي فاطمة،  .  

  201 ، ص 2005العدد جوان 
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 المؤسسات االجتماعية من وغيرىا "التويزة"و "تاجماعت" مثل األمازيغية المجتمعات
 عام المجتمع بشكل تنمية في المساىمة إلى واليادفة الطوعي بالطابع تتسم كانت التي

 عمى الذات االعتماد قواعد إرساء في كبير حد إلى وتسيم فيو، الحياة وتنظيم سير
 صغيرة كل في المحمية ومؤسساتيا الدولة إلى دون المجوء المجتمع مشاكل وحل
 اإلرثي أو العشائري أو القبمي محكومة باالنتماء االجتماعية البنى ىذه تكن ولم .وكبيرة
 باستقاللية كانت تتمتع أنيا كما متطوع، أو راغب لكل متاحة كانت بل عام بشكل

 األوقاف وخراجات والصدقات التبرعات عمى تمويميا في تعتمد حيث الدولة مادية عن
 .المدني الطابع يمنحيا ما ىو و ...والزكاة

 المستقمة والمؤسسات التنظيمات من العديد الجزائري المجتمع عرف وقد ىذا
 الحرف نقابات األوقاف، العبادة، ودور المساجد :المثال سبيل ومنيا عمى الدولة عن

الشطار  جماعات اإلفتاء، وأىل العمماء والقضاة جماعات والتجار، والصنائع
 التنظيمات التي من والمستشفيات، وغيرىا والتكايا الزوايا الصوفية، الطرق والعيارين،

 والتعميم التربية شؤون عاتقيا عمى تحمل كانت والتي اإلسالمي التاريخ كتب في وردت
 عمى يعتمد مدنيا فاعال مجتمعا بذلك مجسدة وغيرىا، واالجتماعية الصحية والرعاية

 .(1)الحكومة من عون إلى حاجة دونما أموره ويتدبر مشاكمو حل في نفسو
 األدب بين ومساراتيا أىدافيا وتنوعت والتنظيمات الجمعيات تعددت وقد

 نتيجة وذلك العشرين القرن مطمع منذ سياسية تعددية عرفت كما السياسة، أو والثقافة
 التتريك وسياسة الشديدة المركزية أبرزىا ومن العثمانية الدولة مارستيا التي لمسياسات

   . وسرية عمنية تنظيمات لتشكيل الدولة داخل المتعددة القوميات أبناء استفزت التي
 

                                                           
1
 272عبد الحميد األنصاري، نحو مفيوم عربي إسالمي لممجتمع المجني، مجمة المستقبل العربي، العدد  .  
  102، ص  ( 10/2007)
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 والفوضى التخبط من حالة محمو لتحل يتالشى التقميدي المجتمع بدأ ىنا ومن
. (1)حديثة بنية يكتسب لم ولكنو التقميدية بنيتو المجتمع فقد حيث المعالم واضحة غير

 
 :المجتمع المدني الجزائري خالل فترة االحتالل الفرنسي-ب

 عرف المجتمع المدني في الجزائر خضوعا كبيرا لممستعمر الفرنسي وخاصة
 القوانين، إذ كانت الجزائر تعيش تحت تعسف قانون األىالي الذي كان يحرم من جانب

بالحريات األساسية التي تسمح ليم بممارسة حقوق المواطنة وقد  الجزائريين من التمتع
رعايا وال يمكنيم أن ينشدوا الحرية والمدنية وال  كان القانون الفرنسي يعتبرىم مجرد

  .دون مالحقة ىذا القانون التعسفي السياسة وال حتى الجمعيات والنوادي الثقافية والفنية
 أواخر في الحديثة المدنية التشكيالت بعض ظيور من يمنع لم ذلك أن غير
ن )...أحزاب نوادي، جمعيات،(عشر القرن التاسع  في سري بشكل ذلك كان وا 

 .(2)الغالب
 العشرين القرن أول منذ الجمعيات بتكوين إذنا الفرنسية السمطات أعطت وقد

 فرنسا في سواءا التنظيمات لكافة األساسي اإلطار يعد الذي  1891قانون صدور إثر
 انتخب قانون وىو .الجمعيات وحل وتسيير إنشاء كيفية يحدد والذي مستعمراتيا، أو

 جمعية بتشكيل المجتمع في لألفراد الحق يمنح 1891 / 90 / 91 في فرنسا في عميو
 .الجمعيات حرية لمبدأ وموضح منظم بمثابة كان الشيير القانون ىذا

 معتبر عدد إنشاء عمى العمل في القانون ىذا عمى بناءا الجزائريون شرع وقد 
 الجزائر في الراشدية تأسست 1891 سنة ففي مختمفة؛ أىداف لخدمة الجمعيات من

 الحركة وانتشرت بقسنطينة، باي صالح دائرة تكوين تم 1899 سنة وفي العاصمة
 الشباب ونادي بخنشمة، الحديثة لمعموم الودادية( الجزائر أنحاء كل في بسرعة الجمعوية

                                                           
1
   2003 جويمية 5عز الدين عبد المولى ، اشكاالت المصطمح ومشكالت الواقع، مجمة أقالم ، العدد  .  

2
 313 ، دار المغرب اإلسالمي ، ص 5أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج  .  
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 بالجزائر التوفيقية بعنابة، التقدم نادي معسكر، في األخوية مجتمع ، بتممسانالجزائري
 االتحاد : مثال ( الصغيرة القرى في لتنتشر المدن إطار األحيان من كثير في وتعّدت
 جديدة أدوار و وظائف واكتسبت،  (صياريج بجمعة الصياريجي والتقدم بتيغنيف
 .(1)النوادي ىذه تنشيط عمى تعمل وسياسية، دينية ثقافية، اجتماعية بين ما توزعت

 تكونت حيث العالميتين، الحربين بين ما المدني المجتمع تنظيمات ازدىرت وقد
 في كونتيا التي المختمفة الجمعيات من العديد العشرين القرن من الثالثينيات في

 التالميذ مثل مؤسساتية؛ أو مينية عالقات بينيا فيما توجد المجتمع من فئات الغالب
 الحقبة ىذه وفي ...المعممين أو المحميين باألىالي خاصة كانت التي لممدارس القدماء
  .(2)اإلسالمية الرياضية الجمعيات أيضا ظيرت

: بينيا ومن السياق ىذا في جمعيات عدة دراس عمر الباحث ذكر وقد
:  الجمعيات الطالبية- 

 1811جمعية طالب شمال إفريقيا المسممين 
 :الجمعيات الرياضية- 

 1811اإلخوة الجزائريين 
 1810فديرالية المنتخبات اإلسالمية الجزائرية 

 1811فريق مولودية الجزائر 
 :الجمعيات الدينية- 

 1811اليداية 
 1811نادي اإلصالح 

 :الجمعيات االجتماعية- 

                                                           

1
   

2
محمود بوستة، الحركة الجمعوية في الجزائر نشأتيا و طبيعة تطورىا و مدى مساىمتيا في تحقيق األمن  . .  

 134 ، ص 2002 جوان 17والتنمية، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة منتوري ، قسنطينة  العدد 
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 1811المعيد اإلسالمي لمتضامن االجتماعي 
  1810جمعية اإلحسان وتعميم القرآن 

 )الوطنية الحركة مناضمي تكوين مدرسة( الجزائرية اإلسالمية الكشافة
 التي "المسممين العمماء جمعية" رائدا تاريخيا دورا لعبت التي الجمعيات ىذه أبرز ومن

 احتالل عن قرن بمرور فرنسا احتفاالت عمى ردا وذلك ، 1811 سنة في أنشئت
 التي والسياسي االجتماعي التنظيم أشكال كل عمى الخناق فرنسا تشديد ورغم الجزائر،
 وطريقتيا منيجيتيا بفضل المسممين العمماء جمعية أن إال ،مصالحيا تعارض كانت
 سباتو من الجزائري الشعب إيقاظ منيا مكاسب عدة تحقق أن استطاعت العمل في

 تنشرىا كانت التي والخرافات البدع ومقاومة الميضومة، بحقوقو لممطالبة ودعوتو
 الطالب وأرسمت والمعاىد والمدارس والنوادي الصحف أنشأت كما المنحرفة، الزوايا

 بالدنا الجزائر" ذلك في وشعارىا اإلدماج سياسة بشدة وعارضت الخارج، إلى والتالميذ
  . (1)"لغتنا والعربية ديننا واإلسالم

 الجزائريين المسممين الطمبة و إتحاد الجزائرية، اإلسالمية الكشافة برزت كما
 ىذه لعبت وقد .الكبرى المدن من عدد في خاصة تركزت عديدة محمية وجمعيات
 العربية الوطنية الشخصية ومقومات مالمح عن الدفاع في مفصميا دورا الجمعيات
  .الطرق بشتى طمسيا االستعمار حاول التي المسممة

 الوطني الوعي بث في الجمعوية الحركة مجمل ساىمت فقد وعمى العموم
 غطاء تحت مستتر بشكل أو واضح بشكل سواء الوطنية، المقاومة وروح النضالي،
 من وسيمة والفنية الثقافية الجمعيات كانت وقد والرياضية، والفنية الخيرية النشاطات

 وخاصة الكشافة الوطنية الشخصية مسح المستعمر محاولة ضد الكفاح وسائل
   .اإلسالمية

                                                           
1
كمال عجالي، مساىمة جمعية العمماء المسممين الجزائريين في الحفاظ عمى اليوية الوطنية، معيد عموم   .  

   103، ص 2001 ديسمبر 16اإلنسانية، جامعة منتوري ، قسنطينة ، العدد 
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 الدولة الجزائرية المستقمة وعوامل تشكل المجتمع المدني في عهد الحزب - ج
 :الواحد

 :ويمكن تقسيميا إلى ثالث مراحل أساسية
: فترة الستينيات

 الحزب سيطرة في ليدخل االستعمار سيطرة من الجزائري المجتمع خرج لقد
 أي إنشاء ومنع المدني المجتمع تنظيمات عمى وسياسيا إيديولوجيا سيطر الذي الواحد،
 ولكن المدني المجتمع في التحكم استمر لقد مبادئو، مع تتماشى ال جمعية أو تنظيم
 تحت االجتماعية البنى كل استيعاب إلى تسعى التي الوطنية السياسة ظل في

 والوحدة الوطنية شعارات تحت مستقمة، مبادرة أو معارضة كل عن وتتحفظ وصايتيا
  .وغيرىا القومية

 عدم ىو أيضا نشاطيا ومن الفترة ىذه في الجمعيات إنشاء صعوبة في زاد و ما
 تشريع أول إصدار تم أين 1971 غاية إلى وذلك لمجمعيات، جزائري قانون وجود

  .(1)بالجمعيات خاص جزائري
: فترة السبعينيات

 لمختمف واحتكارىا الدولة سيطرة أي المجتمع، دولنة بعممية المرحمة ىذه اتسمت
 خمق بواسطة وتأميميا االجتماعية، التنشئة وفضاءات االقتصادية واليياكل المؤسسات

 الرسمية غير التنظيمية المحاوالت كل يبطل وتمايزي قيري وقانوني تشريعي جياز
 نيائيا ترسم اإلجراء ىذا .الواحد والحزب المؤسساتي اإلطار خارج تنشط أن تريد التي
 عن الموازية الجمعيات من الدولة موقف يوضح الذي 1971 فبراير قانون صدور بعد

                                                           
1
  جريدة رسمية 1971 ديسمبر 03 المؤرخ في 71/ 79و يتمثل في األمر رقم  .  
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 ألي الداخمية ووزير الوالي طرف من الرسمية والموافقة المزدوج االعتماد فرض طريق
. (1)الوطني التحرير جبية وحزب الدولة مؤسسات خارج تنشط أن تنوي جمعية

 سيرورة من جديدة مرحمة في الدخول تم 1971 سنة الجمعيات قانون بصدور
 لسنة الشيير الفرنسي القانون بأحكام العمل فييا انتيى الجزائري المدني المجتمع
 .(2 )وصياغتو األىمي العمل حقل شكل خاللو من تحدد وقد ، 1901

 ونشرىا لمحزب أو ليا تابعة جمعيات إنشاء عمى الفترة ىذه في الدولة عممت وقد
 ىذه أىداف كانت وقد مختمفة، مؤسسية مستويات عمى الوطن أنحاء كافة في

. لمدولة المشروط غير الدعم ىي الجمعيات
 :يمي ما79/ 71 القانون خالل من الجمعيات ميزت التي السمات أىم ومن

 االختيار في االندماج سوى لمجمعيات خيار فال لمدولة اإليديولوجي الوالء  (أ 
 .المييمنة الدولة ليا اختارتو الذي االشتراكي

 قبل اإلدارية السمطات وترخيص الموافقة عمى الحصول أي المسبقة الموافقة (ب 
 حدود في نشاطاتيا مباشرة ليا يخول الذي تأسيس الجمعية اعتماد تقديم

 .أىدافيا
 ييدف   والذي71/79 القانون نص خالل من تتضح والتي االستثنائية الحرية (ج 

حكام ىيمنة إلى  بشروط إال الجمعيات إنشاء حرية من والحد وجودىا الدولة وا 
 .(3)مسبقة

 جمعية كل حل حق ليا الدولة أن أي )المستمرة) الالحقة والمراقبة الحل سمطة (د 
 ىذه نشاط عمى المستمرة المراقبة خالل من القانون وىذا نص تخالف

 .الجمعيات

                                                           
1
عمر دراس ، الظاىرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر ، مجمة إنسانيات في العموم  .  

  2005 ، 28االجتماعية ، العدد 
2
 .  http://etudandz.net/ub/t12005.html 

3
 المرجع نفسو .  
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 لمدولة التابعة الجمعيات من أنشئ الذي الكبير العدد وىو الجماىيرية المنظمات (ه 
 عمييا وأطمق المختمفة االجتماعية الطبقات تمس سابقا كما أشرنا الحزب أو

  ORGANISATION DE MASSEالجماىيرية المنظمات اسم جميعا
 لمشباب االتحاد الوطني ، O.N.M لممجاىدين الوطنية المنظمة :ومنيا

 . U.N.F.A الجزائريات لمنساء الوطني اإلتحاد ،. U.N.J.A الجزائري
 لمعمال العام اإلتحاد ،. U.N.P.A الجزائريين لممزارعين اإلتحاد الوطني

 والمحامين المحاربين كاتحاديات وجمعيات أخرى ،. U.G.T.A الجزائريين
 .(1)الخ… والميندسين الفنانين

 : فترة الثمانينيات
 في والمتمثمة االستقالل، منذ البالد عرفتيا التي السياسية التجربة بينت لقد

 وأدت التعبير، حرية قيدت ألنيا خاطئة، منطمقات من تمت أنيا الواحد الحزب سيطرة
 الحزب أن يرى التسعينات بداية مع الجميع أصبح ولذلك الديمقراطي التحول تأخير إلى

 نقطة كانت و قد .والجماعية  الفردية الحريات اختناق إلى بالضرورة يؤدي الواحد
 بخاصة لمشرعية فقدانو نقطة ىي -الثمانينات في وبالذات– لمنظام األساسية الضعف

 الغالبية لدى معنى بدون أضحت قد)والثورية التاريخية الشرعية( التقميدية قاعدتو وأن
 السياسي النظام قيام إلى إضافة االستقالل، بعد المولود الشباب من جيل يمثميا التي
 نياية منذ السمطة عمى المتنافسة المجموعات بين وقع الصراع الذي بفعل القوة عمى
 .(2)التحرير حرب

 التحرير لجبية الرابع المؤتمر انعقاد إلى األزمة جذور ترجع أخرى جية ومن
 ىواري الرئيس عيد في المتخذة القرارات بين القطيعة فيو ظيرت الذي 1980 الوطني

                                                           
1
 المرجع السابق،  .  

2
عنصر العياشي ، سيسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر، القاىرة، دار األمين لمطباعة و االنشر و التوزيع،  .  

 05، ص 1999
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 األخير ىذا فسياسة جديد، بن الشاذلي الرئيس عيد في المتخذة والقرارات بومدين
 عن الدولة تخمي خالل من الجماعية التنمية نموذج عن والتخمي االنفتاح نحو اتجيت

 لمجمعيات وتركيا والرياضية والثقافية االجتماعية كالقطاعات الحيوية غير القطاعات
 يشجع الذي 9861 ميثاق فجاء العامة، السمطات أعباء من لمتخفيف وذلك األىمية
  بتاريخ87/15 القانون إصدار أيضا وتم والمينية، والثقافية العممية التنظيمات إنشاء
 بما 1988/02/02 :بتاريخ الصادرة88/16 :رقم التنفيذية والئحتو12/07/1987

. (1)وتنظيميا الجمعيات إلنشاء جديدة شروط من تضمنتو
 الجمعيات تأسيس إلى المجال فتح طريق في خطوة أول 1987 قانون ويعتبر

  .الحرية من بنوع
 :رقم القرار تضمنيا التي العديدة القيود الجديد التشريعي اإلصالح خفف

 القانون ىذا وفق تعمل كانت الجمعيات أن عمما03/12/1971 :في المؤرخ71/79
 :بمعنى ألغيت القيود ىذه بعض أن والواقع ، 1987 قانون صدور غاية إلى
 .األجنبية الجمعيات من إال مطموبة تعد لم المسبقة الموافقة أن- 
 اإلدارة من مسبقا ردا تتمقى أن التأسيس تحت جديدة جمعية كل حق من أصبح- 

 .رسمية الجمعية تصبح الميمة ىذه فوات وبعد واحد، شير خالل
 بموجب ذلك بعد ألغي ثم سنوات، 05 إلى الجزائرية الجنسية أقدمية شرط خفض- 

 .04/12/1990:في المؤرخ90/31 القانون
 الخيرات ضد يكون أال وىي مرونة أكثر بجممة واستبداليا االشتراكية كممة إلغاء-

 :وىما األىمية قدر عمى شرطين يضيف الجديد التشريع أن غير لموطن، األساسية
 .القومية والمغة الدولة دين احترام

                                                           
1
 .  http://etudandz.net/ub/t12005.html 
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 62 و 1988 عام  جمعيات فقط05 ) تدريجيا الجمعيات تكاثرت ىذا من واعتبارا-
 الجمعية ، اإلنسان حقوق مثل جديدة موضوعات وتناولت ( فقط1989جمعية عام 

. (1)) إلخ…المستيمكين  جمعية ، المينية
 أدى و جمعية، ألية القانوني الوجود بمبدأ االعتراف إلى القانون ىذا أدى لقد

 محمية أو وطنية جمعيات عدة تأسست حيث الجمعوي، العمل في ديناميكية خمق إلى
 )...دينية اإلنسان، حقوق اجتماعية، ثقافية، إنسانية، مينية،( الميادين مختمف في

 من وجدتيا التي لممقاومة نظرا التنظيمية الساحة عمى كبيرة نتائج دون من بقيت لكنيا
 ىذه االنفتاح عممية فييا تمت التي السياسية والمالبسات نفسو، السياسي النظام داخل
 عدد الداخمية وزارة مصالح حددت)واسعة  اجتماعية قوى تجنيد من تتمكن لم التي

 .(2).)فقط جمعية 11000 ب الفترة تمك في الجمعيات
 بسبب المدني لممجتمع االنفراج بداية المرحمة ىذه اعتبار يمكن ىذا وعمى

رخاء ىيمنتيا عن الدولة تراجع  لمفعل مجاال فسحت ميادين عدة عمى قبضتيا وا 
 في والدولة المدني المجتمع جيود بين االجتماعية والتكامل الشراكة من كنوع الجمعوي

 .المجاالت تمك في القائم والنقص العجز وسد تنمية
 أدركت عندما الثمانينيات منتصف منذ تظير التغيير مؤشرات بدأت لقد
 الداخمية األوضاع في التغيرات مع يتماشى يعد لم الميثاق لوطني أن السمطات
 النيج عن التحول في حاسما منعرجا مثمت 1988 أكتوبر أحداث أن إال والدولية،
 دستور بصدور وذلك الحزبية التعددية عيد الجزائر ودخول االشتراكي

نشاء التعبير حرية أمام المجال وفتح ،29/02/1989  واألحزاب الجمعيات وا 
 .السياسية

 

                                                           
1
 134يحًد تٕستح، يزجغ ساتق ، ص   . 

2
 134يحًد تٕستح، يزجغ ساتق ، ص   . 
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 :الحزبية والتعددية الديمقراطي التحول مرحمة- د
 :السريعة والتغيرات التسعينيات فترة

 النصف بداية مع لمبالد واالجتماعي واالقتصادي السياسي الوضع تدىور أدى
 المجتمع شرائح لمختمف العنيف التحرك إثر األوضاع انفجار إلى الثمانينات من الثاني
 لألمالك وتحطيم وعنف شغب أحداث وىي ، 1988 أكتوبر 1 بأحداث سمي فيما

 المؤسسة تدخل بعد إال تتوقف لم والتي الوسط واليات من عددا شممت العمومية
عالن العسكرية  في الدولة شرعت األحداث ليذه وكنتيجة .أيام 5 لمدة الطوارئ حالة وا 
 خطابو في جديد بن الشاذلي الرئيس عنيا أعمن واسعة وسياسية اقتصادية إصالحات

 .المجتمع تسيير نموذج في النظر إعادة إلى أدى  مما)10/10/1988 يوم( المتمفز
 فعال بشكل ساىم والقانونية واالجتماعية السياسية األوضاع في الجوىري التغيير ىذا
 خالل من الدولة شؤون إدارة في المواطن إلشراك دستوري أساس إرساء في

 .بعد فيما  1996 وتعديل  1989دستور
 بداية في بيا تمر الجزائرية الدولة كانت التي الجوىرية التحوالت سياق وفي
 بتاريخ ( 90/ 31 )رقم القانون صدر ، 1989 دستور أقرىا والتي التسعينيات

 وفتح ( 15/87 )رقم السابق القانون ألغى والذي بالجمعيات المتعمق 04/12/1990
 ترقية أجل من أنواعيا بمختمف )السياسية غير( الجمعيات إلنشاء المجال القانون ىذا

 والثقافي والتربوي والديني والتنظيمي واالجتماعي الميني الطابع ذات األنشطة
 مباشرة اإلعالن بعد الجمعيات من كبير عدد ميالد الجزائر شيدت  وقد ...والرياضي

 .الجديد القانون عن
 عدد وبمغ وطني، طابع ذات جمعية  778 حوالي 1996 سنة بمغت بحيث

. (1 )المجاالت مختمف في جمعية 42116 حوالي المحمية الجمعيات

                                                           
1
 136يحًد تٕستح، يزجغ ساتق ، ص   . 
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 الجزائري المدني المجتمع مسار في تاريخيا تحوال أكتوبر أحداث شكمت لقد
 الحزبية التعددية بإقراره المدني المجتمع النتعاش مجاال الجديد الدستور فسح حيث
 الديمقراطي التحول مشروع الدولة وتبنت...التعبير وحرية الجمعيات، تكوين وحرية
 .(1 )يالمدن المجتمع بفكرة االىتمام إثارة في أساسيا عامال كان الذي

 في والخارجية الداخمية العوامل من العديد ساىمت وقد
 الثالثة الموجة وركوب الديمقراطي المسار نحو والتوجو السياسية التعددية نحو التحول

 انجر وما الشمولية الدولة منطق عن والتخمي -ىانتينغتون صامويل  تعبير حد عمى-
 بعد وتحديدا الثمانينات نياية من بدءا ديمقراطيا انفراجا الجزائر شيدت حيث عنو؛

 :مايمي في اختصارىا يمكن الدامية، أكتوبر أحداث
 .(2 ):الداخمية العوامل

 .استقالليتيا وعدم السياسية المؤسسات ضعف  (أ 
 أزمة عن تعبيرا 1988 أكتوبر أحداث لذا جاءت ,السياسية  المشاركة ضعف (ب 

 .طويمة فترة منذ تبمورت عميقة مشاركة
 .واإلداري السياسي السمم في ممثمة غير عريضة وسطى طبقة وجود (ج 
 عدة في األزمة ىذه تمثمت وقد البالد، عاشتيا التي الخانقة االقتصادية األزمة (د 

 الذي األمر الجزائر، صادرات من% 98 النفط سعر منيا انخفاض مؤشرات
 في ارتفع والذي الخارج، من األساسية استيراد السمع في الدولة لدى عجزا سبب
 دوالر مميارات 8  ليصبح1992 عام الغذائية والمواد االستيالكية السمع مجال
 30إلى  1987 عام دوالر مميار 52 من القومي الدخل انخفض بعدما خاصة

                                                           
1
ػثد انُاصز جاتٙ، انُظاو انسٛاسٙ انجشائز٘ انًجتًغ انًدَٙ تٍٛ انسٛاسح ٔ االَتقال ، يقال فٙ كتاب، ٔػٙ   . 

انًجتًغ تذاتّ  ػٍ انًجتًغ انًدَٙ فٙ انًغزب انؼزتٙ، أشزاف ػثد هللا حًٕد٘ ، دار تٕتقال نهُشز ، اندار انثٛضاء 

 200 ، ص 1998
2
 244، ص (2001خزٚف  ) 4تدر حسٍ شافؼٙ ، اندًٚقزاطٛح فٙ انًغزب انؼزتٙ، يجهح اندًٚقزاطٛح، انؼدد   . 
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 1500 إلى دوالر 2500 من الفرد دخل وانخفض ، 1992 عام دوالر مميار
 .مباشرة بصورة العادي المواطن عمى انعكست أن األزمة يعني فيما دوالر،

 لنيب محاوالت صورة الحكومي؛في الجياز في اإلداري الفساد مالمح استشراء (ه 
 .دوالر مميار 26 نحو بمغت العام المال

 .تأييدىا إلى النقابات ودعوة األسعار ورفع التقشف  إجراءات (و 
 المتصاص منافسة وجود ضرورة وطرح الضغوط زيادة إلى ىذا كل أدى  وقد (ز 

. السخط الشعبي حالة
 .(1 ):قسمين إلى بدورىا وتنقسم :الخارجية العوامل
 :وأهمها إقميمية عوامل
 التي المحافظة الدولة لصالح العربي النظام في الراديكالية الدولة دور تقميص (أ 

 نفوذىا بدأ
 .النظام تفاعالت في ويؤثر يتصاعد (ب 
 .العربي المغرب في تمثمو الذي والموقع الجزائر مكانة (ج 
 في سبقتيا التي تمك والسيما اإلسالمية الدول تجارب من بالكثير الجزائر تأثر (د 

 .اإلسالمية أمام القوى المجال فتح
 :وأهمها دولية عوامل
 الديمقراطية تبني إلى الشمولية النظم أغمب وتحول السوفييتي االتحاد انييار (أ 

 .الغربي النمط عمى الميبرالية
 المعونة وربط االقتصادية، المساعدات لسالح الغربية الدول استخدام (ب 

 .التحول بعممية االقتصادية
 غير األوضاع بقاء إلى اإلمكان قدر سعت التي فرنسا عمى الفرصة تفويت (ج 

 .ليا تبعيتيا ضمان أجل البالد من في مستقرة
                                                           

1
  244تدر حسٍ شافؼٙ ، اندًٚقزاطٛح فٙ انًغزب انؼزتٙ، انًزجغ انساتق ، ص   . 
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 ووفرت الجمعيات، تأسيس مضض عمى أكتوبر أحداث بعد الدولة شجعت لقد
 التنظيمات أىم من اإلسالمية الحركات وتعتبر لمنشاط، المناسب المناخ ظاىريا ليا
 الرعائية أدوارىا عن الدولة تخمي أفرزه الذي الفراغ من ىامة مساحة شغمت التي

 الجزائر فييا عانت "سوداء عشرية" في الجزائر أدخمت التي األزمة فتيل واشتعال
 لمجتمع ممحة جد الحاجة فييا وكانت واألصعدة، المستويات جميع عمى صعبة ظروفا
 في المتفاقمة المشاكل حل في عنو عجزت بما ويقوم الدولة جيود يدعم قوي مدني

 األمني لقد الصعيد عمى األزمة معالجة عمى الدولة تركيز جل كان حين في المجتمع
 عمى سواء الكبير بالحجم الثالثة األلفية بداية حتى الجزائري المدني المجتمع تميز

 ألف وخمسين سبع إلى األرقام بعض إليو تشير فيما بمغت التي الجمعيات مستوى
 الستين عددىا جاوز التي األحزاب مستوى عمى أو ، اجتماعية  جمعية )57000(

 التي التقميدية المؤسسات دون إىمال المدنية، المؤسسات مختمف من وغيرىا حزبا،
 .(1 )ودورىا حجميا تضاؤل رغم موجودة الزالت

 :الثالثة األلفية في المدني المجتمع- ذ
 العربي الربيع رياح ىبوب غاية إلى 11 / 89 الجمعيات بقانون العمل استمر

 تبني عمى مجبراً  نفسو الجزائر في السياسي النظام وجد أين المجاورة، العربية الدول في
 المتغيرات تأثير تحت يعانيو الذي الضغط امتصاص بيدف اإلصالحات، من جممة

 بالربيع عميو يطمق أصبح ما ظل في العربية الدول من العديد تعرفيا التي الجديدة
 األحزاب قانون أىميا القوانين من جممة تعديل إلى السياسي النظام سارع حيث العربي،
 كانت الدولة أن والواقع .والمناقشات المشاورات من جممة بعد وذلك الجمعيات وقانون

 الديمقراطية تجربتيا عمييا بنت التي والمواثيق القوانين ترسانة كل تجديد إلى حاجة في
 .اآلن حتى الثمانينات نياية منذ خاصة

                                                           
1
  95طاْز حسٍٛ، انجشائز اٜنٛاخ انًؤسساتٛح نتزقٛح انًزأج ، ص   . 
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 2012/ 12/01 في  المؤرخ12/06رقم القانون السياق ىذا في صدر وقد
 إثراء عن عبارة أنو توحي القانون ليذا األولية القراءة من ويبدو .بالجمعيات المتعمق
 أن كما موادىما، نصوص من العديد بين التطابق بدليل 90/31 الجمعيات لقانون
 وبنود يتعارض وىذا العمل الجمعوي، عمى الرقابة إحكام إلى سعى قد المشرع

 الجزائر عمييا وقعت والتي الجمعوي العمل حرية تضمن التي الدولية االتفاقيات
 .(1)الدساتير مختمف في وضمنتيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، انًجهح األفزٚقٛح نهؼهٕو انسٛاسٛح ، 12/06 تٍ َاصز تْٕٛة، انُظاو انقإََٙ نهجًؼٛاخ فٙ انجشائز قزاءج َقدٚح فٙ ضٕء انقإٌَ   . 

 يٍ يٕقغ   (25/06/2014 )تارٚخ اإلدارج  

Htt :www.bchaib.net/was/index.php ?option=com-content&view=article pid=28 :ress- 
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 :المدني  المجتمع مكونات .2

 عمى يقوم منظم مجتمعي كيان أي المدني المجتمع مؤسسات دائرة في يدخل
 فيو تستند وال التطوعي، العمل أو المينة أو العام لمغرض تبعا المنتظمة العضوية
 والعشيرة األسرة مثل األولية والوالءات الدم وروابط الوراثة عوامل عمى العضوية
 :ىي المدني المجتمع مكونات أىم فإن وبالتالي والقبيمة، والطائفة
 المينية النقابات (1
 العمالية النقابات (2
 االجتماعية الحركات (3
التعاونية  الجمعيات (4
 األىمية الجمعيات (5
 بالجامعات التدريس ىيئات نوادي (6
 .(1)واالجتماعية الرياضية النوادي (7
 الطالبية واالتحادات الشباب مركز (8
 األعمال رجال وجماعات والصناعية التجارية الغرف (9

 والمرأة اإلنسان حقوق كمراكز والتنموية الدفاعية الحكومية غير المنظمات (10
. والبيئة والتنمية

 .(2)والنشر اإلعالم وأجيزة الحرة الصحافة (11
 التي واألوقاف الصوفية كالطرق تقميدية ىيئات المنظمات ىذه إلى يضيف من وىناك 

 قبل السنين مئات منذ العربية المجتمعات في المدني المجتمع أساس بمثابة كانت
 .الحديثة ظيور المنظمات

                                                           
1
 24-20 ، ص ص 2003ػثد انغفار شكز، انًجتًغ انٓهٙ ٔ دٔرِ فٙ تُاء اندًٚقزاطٛح ، دار انفكز انًؼاصز،   . 

2
، 18انًٕاطُح ٔ اندًٚقزاطٛح ، يُشٕراخ اتحاد انكتاب انؼزتٙ، ديشق، ط - ػٛسٗ انتًاص، انًجتًغ انًدَٙ  . 

 13، ص 2008
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 :الجمعيات الخيرية أهداف و وظائف .3

 الدور و الحديثة لممجتمعات المميزة السمات من الفعال الجمعوي العمل يعتبر
 وسيط تعتبر و خاصة والجمعيات عامة المجتمع المدني مؤسسات تمعبو الذي

 المواطنين انشغاالت إيصال في لممساىمة أنسب وأداة والتحديث اجتماعي لمتنمية
 والثقافي السياسي الوعي خالل من إال ذلك يكون وال سممية بطريقة لمسمطات الحاكمة

 التطوعية مشاركتيم ومدى خاصة والجمعيات عامة المدني المجتمع في لممنخرطين
 بيا تمر التي االنتقالية المراحل في وخاصة األدوار متكامل مجتمع بناء في الفعالة

 من السياسي ونظاميا االقتصادية بنيتيا تغيير تحاول التي والدول المجتمعات
 التنظيمي الفراغ نتيجة كبيرة فجوات تظير حيث ، السوق اقتصاد إلى االشتراكية
 ينعكس ما وىذا الخدمات من كثير من الدولة مؤسسات انسحاب الذي يحدثو والوظيفي

 . اليشة االجتماعية الفئات عمى
 ذلك تعويض في فعال كعضو والجمعيات المدني المجتمع تبرز مؤسسات وىنا

 ومبادرة تطوع في جميا ذلك ويظير مؤسسات الدولة دور غياب عن ينتج الذي النقص
 األدوار تكامل أن  كما.(1)المجتمعية التنمية خمق في المساىمة في الجمعيات
 كان إذا وخاصة المنشودة األىداف تحقيق يسيل الجماعي العمل في إطار االجتماعية

 سميمة ركائز عمى مبنية شعبية سيادة وتدعمو خالصة جماعية إرادة من نابعا
 يستطيع ال وحده الفرد الن فاعمين االجتماعية كأعضاء الدوائر ىذه إلى وينجذبون

 العمل يعتبر ولذا بمجتمعو لمنيوض وقوة مواىب من أوتي ميما أىدافو تحقيق
  . الجماعية اإلرادة عن معبر صوت من أقوى الجماعي الجمعوي

                                                           
1
 سؼد اندٍٚ إتزاْٛى، انًجتًغ انًدَٙ ٔ انتحٕل اندًٚقزاطٙ فٙ انًجتًغ انؼزتٙ، انقاْزج، دار قثاء نهطثاػح ٔ   . 

  79 ، ص 2000انُشز ٔ انتٕسٚغ ، 
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 الحياة إلى االنتقال تتمكن المجتمعات ،وحتى العولمة لتحديات و نظراً 
 الشاممة والسمطة بالييمنة التي تميزت السابقة التنموية السياسات فشل وبعد الديمقراطية

 ىو تنموي بديل سياسي نموذج تبحث عن التي النامية الدول بعض في لمدولة المطمقة
 ،فإن المبادرة والتنظيم عمى والنقابية والتفتح الحزبية السياسية السوق والتعددية اقتصاد

  .(1)بوظيفة التجنيد الشعبي بالقيام الجديرة وحدىا الجمعيات
 لألعضاء والمرنة الحرة باإلدارة يتميز الجمعوي العمل فان نفسية زاوية و من

 العمل يعتبر ،وبيذا تذكر وأعباء تكاليف دون وبالتالي دون أجر والعمل والتطوع
 والرغبة في العمل في عمى إخالصو ويدل المتطوع لإلنسان نفسي سمو حالة الجمعوي
 في مساىمتو عن ويعبر العظيمة واالقتصادية االجتماعية قيمتو تبرز وىنا التنظيم

 توسيع العالقات االجتماعية و تحسين األداء التنموي ألن التنمية ترتكز عمى ثالثة
. ركائز وىي القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني

 
:  اإلجراءات التالية إحدى في تتمثل الجمعيات وظائف    إن

 . ومنتجة قادرة طاقات إلى اضطراريا أو اختياريا العاجزة أو الخاممة الطاقات تحويل
 لمعمل جماعيا وتوجيييا لممواطنين التطوعية الجيود وتنسيق وتنظيم تجميع- 

 . الميادينف مختل في االجتماعي
 والوصول الكفاية لمبدأ تحقيقا قاعدتيا وتوسيع الحكومية الخدمات الفراغات في سد-
 . والمساواة العدل لمبدأ وفقا المحرومةق المناط إلى بيا
 والتجاوب الجماعية بالمسؤولية الشعور وتنمية لممواطنين السياسية التنشئة تحقيق -
   العامة المصمحة مع

                                                           
1
ػهٙ انحًاد٘ ، فهسفح انؼًم انتطٕر٘ ٔ يتالسيح األيٍ ٔ انتًُٛح، يجهح شؤٌٔ ػزٚح ، انشارقح ، اإلياراخ ،   . 

  . 117 ، ص 2004، رتٛغ 117انؼدد 
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 تنمية في لممساىمة الجماعية اإلرادة وتدعيم االجتماعية العالقات شبكة  توسيع-
 . المحمي المجتمع

 التطوعي والعمل والتضحية، التعاون، لقيم مثالً  ترسخ فيي :اجتماعية قيم خمق- 
 .اإلجتماعي والتكافل صور التضامن ومختمف

 وكذا المواطنة وتعزيز لخمق حي فضاء فيي  :والديمقراطية المواطنة سموكات تعزيز- 
. صوره بكافة الديمقراطيي السموك ممارسة

 .حميا عمى والعمل الجماىيرية بالمشاكل اإلحساس- 
 الجماعية بالمسؤولية الشعور وتنمية ذاتيا، لممواطنين االجتماعية التربية  تحقيق- 

 .العامة المصمحة مع والتجاوب
 :التالية المكممة األىداف اآلخر البعض ليا ويضيف

 .المواطنين معيشة مستوى رفع 1-
 .المحمي بالمجتمع العاممة المنظمات بين تعاونية عالقات إقامة 2-
 .(1)لخدمة مجتمعو المجتمع أفراد لدى المشاركة تشجيع 3-
 بقولو الجزائر في المسممين العمماء بجمعية اإلبراىيميي البشير يشيد اإلطار ىذا  وفي

 واليجنة األقراف شوائب من بريئا الصريح، العربي نسبو لمجزائري حققت التي ىي"
" .باإلعتزاز الشعور نفسو في وأحيت

 
 
 
 
 

                                                           
1
أياَٙ قُدٚم، انًجتًغ انًدَٙ فٙ يصز فٙ يطهغ األنفٛح انجدٚدج ، يزكش اندراساخ انسٛاسٛح ٔ االستزاتٛجٛح ،  . 

 . 108 ، ص 2000األْزاو ، انقاْزج، 
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 :الجمعوية األنشطة مندولة ال موقف .4

 قطاعا األخرى التنظيمات ومختمف الجمعوية وحركتو المدني المجتمع يعتبر
 الثاني القطاع) الخاص والقطاع (األول القطاع) وأجيزتيا الدولة(  جانب إلى ثالثا

 الثاني القطاعين أنشطة تنمو الدولة طرف من المجتمع في المتاحة الحرية وبقدر
 وجماعاتو المجتمع مكونات لكل المختمفة الحاجيات إلشباع المبادرات وتزداد والثالث
 .الكثيرة وفئاتو

 العربي العالم في كما الجزائر في الجمعوية والحركة الدولة بين العالقة ميزة إن
 وعدم التوترات تطبعيا والبحوث الدراسات من العديد حسب الثالث العالم من كجزء
 والمالية والسياسية القانونية الييمنة بسبب والتبعية واالحتواء باالستقاللية متبوعة الثقة،
 كل يعيق الذي السائد، واالجتماعي الثقافي التكوين جانب إلى لمدولة األمنية وحتى
 لممجتمع السائد المفيوم من العكس عمى وفعال، حقيقي مدني مجتمع بروز نحو تحرك
لى التي الغربية المجتمعات في المدني  والتنبيو لممراقبة آليات باعتبارىا الجمعيات تنظرا 

 .الصادرة والسمبيات النقائص عن
 والى كذلك الدولة قوة إلى تقود الجمعيات ىذه قوة الن الدولة، ممثمي عن
 في والتنفيذية والقضائية التشريعية بمؤسساتيا الدولة فان ليذا العكس، وليس استقرارىا
 .(1)الوسائل بكل الجمعوي العمل واستقاللية حرية تضمن الغرب

 بنشاطات الجمعيات قيام حالة في تطمب رسمية إدارية وثيقة ىو إن الترخيص
 وميما والميادين، الساحات في أو العمومية القاعات في سواء الخاصة، مقراتيا خارج
 أجنبية جمعيات مع اتفاقيات عقد أو مسابقات أو دورات أو تجمعات النشاط نوع كان
 إطار في مثال البيئة عمى والحفاظ المحيط لتنظيف التدخل حاالت في حتى يطمب كما
 .الجمعيات قادة من البعض رأى كما جماعي عمل

                                                           
1
   99، ص 2003 َجٕٖ انقٕال، دٔر انجًؼٛاخ األْهٛح ٔ أَدٚح اندفاع االجتًاػٙ  فٙ يكافحح اإلدياٌ، انقاْزج،  . 
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 ما ترخيص أي بدون الجمعيات حق من النشاط أن اآلخر البعض يرى لكن
 أساسو عمى اعتمدت الذي األساسي القانون في المدرجة أىدافيا إطار في تنشط دامت

 رغم لكن المدير، موافقة من بد ال حيث النشاط أو لمعرض قاعات طمب حالة في أو
 التجمعات أثناء أمنية تحقيقات أو بيروقراطية عراقيل وجود إمكانية إلى ىؤالء ىذا يشير
 سرعة تعيق الجمعيات أنشطة عمى القبمية أو المسبقة الرقابة وىذه .الجمعوية واألنشطة
 العمل في الحكومية المؤسسات وبين بينيا الفرق جوىر ىي التي ومبادرتيا تحركيا

 عمييا تحصل التي لألموال التسيير عمى الرقابة غياب يالحظ ىذا ومع االجتماعي،
 .الممولين طرف من الجمعيات
 حرية حول تتمحور أن يجب الجمعوية والحركة الدولة بين الطبيعية العالقة إن
 الدولة فعمى والمالية، األدبية الشفافة التقارير خالل من بعدية الرقابة تكون وان النشاط،
 لمعمل والمشجع المالئم المناخ توفير والمحمية المركزية المختمفة اإلدارية وأجيزتيا
 في ىام استثمار ذلك الن دقيقة، برامج وفق ليا المالي الدعم خالل من الجمعوي،
 في البيروقراطي تدخميا زيادة إلى ذلك يؤدي أن دون لكن االجتماعي، الرأسمال
 لمزيد لألموال الجمعيات حاجة تستغل ال وان وأنشطتيا، الجمعيات وقرارات توجيات

 .(1)واستقالليتيا حريتيا بذلك فتفقد عمييا والسيطرة الييمنة من
 الكفاءة ونقص اإلداري الضعف من كثيرة أحيان في الجمعيات تكون قد لكن
 طبيعة خالليا من توضح دقيقة إدارية ممفات تكوين عن عاجزة يجعميا ما التنظيمية
 الدواعي ليذه نظرا رفضو إلى يؤدي مما لمشباب، وفائدتو جدواه ومدى النشاط ونوعية

 .الموضوعية
 
 

                                                           
1
 َجٕٖ انقٕال ، يزجغ ساتق   . 
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 سيطرة عالقة ىي الدولة مع عالقتيا بأن جمعية أي ترى لم أخرى جية ومن
 بشكل لمميادنة المؤيدة الجمعيات إستراتيجية في يندرج وىذا ومواجية، صراع أو وتبعية
 .العمومية السمطات مع عام
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 :تأسيس جمعية فاعل الخير .1

  كانو يقومون2014قبل أن تكون جمعية كانت مجموعة شباب متطوع، من 
 بعدة نشاطات منيا، زيارة المسنين بدارالعجزة ، زيارة المرضى بالمستشفيات و توفير

 ليم بعض األدوية و اإلحتياجات الخاصة بيم، المشاركة في حمالت تطوعية كحمالت
 تم إجتماع المتطوعين و بعد اإلجتماع قرر 2016في أفريل  التشجير وحممة النظافة

 المؤرخ في 06-12 من القانون رقم 18في إطار قانوني وطبقا لممادة  تأسيس الجمعية
جمعية فاعل " المتعمق بالجمعيات، تم تأسيس الجمعية المسماة 2012  جانفي12

. بمستغانم "الخير
تم تأسيس ىذه الجمعية عمى أساس تعاقدي وتطوعي بناءا عمى تصريح من 

: أعضاء المكتب المؤسسين المذكورة أسمائيم أدناه9
بمدية اإلقامة العنوان اإلسم و المقب الرقم 
مستغانم  العرصة 160 رقم 03 مسكن عمارة د 395حيبن عيشوبة محمد إسالم  01
مستغانم  العرصة 17 رقم 01 مسكن عمارة ب 395حيبمغول فتح اهلل  02
مستغانم  د صالمندر 03 حي لخصر بخموف عمارة 07مازوني محمد األمين  03
مستغانم  العرصة 350 رقم 4 مسكن عمارة ف 395حي قينان غنام  04
مستغانم  العرصة 164 رقم03 مسكن عمارة د 395حي مساىل كمال  05
مستغانم العرصة 160 رقم 03 مسكن عمارة د 395حي بن عيشوبة الحاج أحمد  06
مستغانم  مستغانم 30ي الحرية د رقم حبودربالة كمال  07
مستغانم  23حي الحرية شارع د رقم بن ساحة ابراىيم  08
مستغانم  العرصة 165 رقم 3 مسكن عمارة د 395ي حمساىل إسماعيل  09
مستغانم  166/345رقم مخموف محمد األمين  10
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 رطينختتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين ، أعضاء ناشطين و أعضاء من
كما يمكن لمجمعية أن تمنح صفة العضو الشرفي بموجب مداولة الجمعية العامة 

. باقتراح من مكتب الجمعية
.  إناث11 ذكور و 39 عضو مقسمين إلى 50 أصبحوا ما يقارب 2017في 

يجب أن تتوفر في كل عضو منخرط في :  من القانون األساسي لمجمعيات12المادة 
: الجمعية الشروط التالية

 السموك الحسن. 
 مستوى ثقافي مقبول. 
 يجب عمى كل منخرط في الجمعية دفع مبمغ تساىمي .
 يتم اإلنخراط في الجمعية بناءا عمى:  من القانون األساسي لمجمعيات 13 المادة 

 طمب كتابي يوقعو صاحبو و يقبمو مكتب الجمعية ، حيث تثبث صفة العضو بمنح
.  بطاقة اإلنخراط
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 :تعريف جمعية فاعل الخير وأهدافها .2
تطوعية ذات طابع إجتماعي تمارس نشاطيا عمى المستوى خيرية   ىي جمعية 

 عضو، ذكور 50 ، تتكون من 2016البمدي ،مؤسسة غير تابعة  تأسست رسميا سنة 
 . حي جبمي محمد بمستغانم 21و إنات، الكائن مقرىا ب شارع  د رقم 

 07-70-27-57-62          :     رقم الياتف
 Fa3ilelkhire@hotmail.com:    العنوان اإللكتروني

: أىداف جمعية فاعل الخير
  كقفة)المساعدة في تقديم الدعم المادي و المعنوي لؤلسر الفقيرة و المعوزة 

 (المحفظة المدرسية ، لباس العيد ، رمضان
 المساعدة في كفالة اليتيم و رعايتيم. 
 المساعدة في توفير الخدمات الصحية لميتامى و الفقراء و العائالت المعوزة. 
 مساعدة الشباب الفقير في مصاريف الزواج .

: النشاطات التي قامت بيا الجمعية في عاميا األول من تأسيسيا
  14/06/2016الزيارات المستمرة لدار المسنين منيا في. 
  21/07/2016عالج الطفل آدم بعيادة الدكتور القاسمي. 
  02/08/2016 ماليين 9توفير آلة األكسجين إليمان بورحمة قيمتيا. 
  06/10/2016 مميون11العممية الجراحية األولى لمصبية قمر قيمتيا. 
  12/10/2016 مميون 12العممية الجراحية الثانية لمصبية قمر قيمتيا 
  مميون 270إكمال العممية جراحية الثالثة لآلنسة شايب أمال المقدرة ب 

13/10/2016. 
  مميون20شراء دراجو نارية لذةي اإلحتياجات الخاصة لعمي محمد المقدرة ب 

 .15/11/2016سنتيم 

mailto:Fa3ilelkhire@hotmail.com
mailto:Fa3ilelkhire@hotmail.com
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  17/12/2016زيارة العائمة المقيمة في غابة عين تادلس.  
  20/12/2016تقديم المساعدة ألم التوأم الثالثة بدوارأوالد يوسف. 
  عائمة بدوار أوالد يوسف15ستفادة أكثر من احممة شتاء دافء  

01/01/2017.  
 ية والمقدرة ب حنقل الصبية منال لمجزائر العاصمة إلجراء العممية الجرا

  .11/01/2017مميون سنتيم 8.5
 31/01/2017 ماليين سنتيم6العممية الجراحية الثالثة لمصبية قمر المقدرة ب. 
  01/02/2017زيارة الحاجة فاطمة بتازقايت وتقديم ليا المساعدة. 
  مميون70أمين بطاىر يسافر إلى تركيا إلجراء العممية الجراحية المقدرة ب  

 .04/02/2017سنتيم 
   10/12/2017ترميم المنزل الذي تعرض لمحريق في بحي شمومة القديمة 

17/02/2017.. 
  مميون30التكفل بمبمغ العممية الجراحية لمصبية مالك المقدرة ب  

01/03/2017. 
  عائمة60توزيع القفة الشيرية لفائدة . 
  08/03/2017 ماليين 10التكفل بمبمغ العممية لمسيد حكيم المقدرة ب. 
 إمضاء عقد مع وكالة السياحة و األسفار بن الزين تور و اإلتفاق عمى مشروع 

 .العرس الجماعي 
  إقامة عرس جماعي األول من نوعو في مدينة مستغانم في طبعتو األولى

 .20/04/2017 يتيم و يتيمة  20لفائدة
 فعمو الخير  . ظيور في حصة تمفزيونية وا 
  مقابمتان مع قناةshorouk tv  و beur tv  
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  تسجيل مع إذاعة الظيرة 
  مقاالت صحفية في جرائد جزائرية 4حوالي  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  :األعضاء المؤسسة لمجمعية دور .3
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يشترك المؤسسون و المنخرطون في تسخير معارفيم ووسائميم بصفة تطوعية 
غرض غير مربح و ترقية نشاط الجمعية في إطار الصالح العام دون مخالفة  لتحقيق

القيم الوطنية و دون المساس بالنظام و اآلداب العامة و أحكام القوانين  الثواب و
. والتنظيمات المعمول بيا

: يقود الجمعية و يديرىا مكتب تنفيذي متكون من
  رئيس الجمعية        بن عيشوبة محمد إسالم 
 نائب الرئيس          مازوني محمد األمين 
 أمين عام الجمعية    بمغول فتح اهلل 
 نائب األمين العام     بودربالة كمال 
   أمين عام              قينان غنام 
 نائب أمين عام        بن ساحة إبراىيم 
 مساىل كمال       (03)المساعدين 

                        بن عيشوبة الحاج أحمد 
                        مخموف محمد األمين 

.  إلى األعضاء المنخرطين مقسمين إلى ذكور و إناثباإلضافة
: ينقسم أعضاء الجمعية إلى عدة خاليا

. مياميا مرافقة الجمعية في جميع النشاطات: خمية اإلعالم
. (شيرية)مياميا الحرص عمى القفة شيرية ،: خمية كفالة اليتيم واألرممة

. (يومية)مياميا التكفل بالمرضى اليتامى و المعوزين، : الخدمات الصحية خمية
 كزيارة دار المسنين و إقامة حفالت ليم ، المشاركة : خمية تقوم بنشاطات مناسباتية

.  (تيةاسبامن)، وحمالت التبرع بالدم في الحمالت التطوعية كحمالت النظافة والتشجير
. (سنوية)خمية حديثة النشأة ، مشتركة مع باقي الخاليا، : خمية إقامة حفل الزفاف
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 خمية مشتركة مع باقي الخاليا ، تقوم عمى توفير القفة النصف: خمية شهر رمضان 
  عائمة ، نشاط إفطار عابري100الشيرية لميتامى و األرامل تستفيد منيا أكثر من 

 يتيم و يتيمة، إختتان70السبيل ، تكريم حفظة القرآن الكريم ، مالبس العيد لفائدة 
 .(سنوية)األطفال، تنظيف المساجد 
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 :الصعوبات الداخمية والخارجية لمجمعية .4
: الصعوبات الداخمية

 التمويل الذي يعد أىم ركائز الفعالة لمعمل الجمعوي إشكالية .
 ضيقيا أو المقرات نقص .
 الجمعوي لمعمل الضرورية والتجييزات المادية اإلمكانيات غياب .
 بسبب الجمعوي العمل في المتطوعين انخراط من الجمعيات قوانين تصعب 

 الفئات وخاصة حوليم الكثيرة االحترازية األمنية واإلجراءات اإلدارية التعقيدات
 اإلسيام عن يبعدىم ،مما والثقافي السياسي الوعي تدني لدييا نجد التي

 النقص إلى يؤدي مما وضعيتيم وتسوية لمشاكميم الحمول إيجاد في والمشاركة
  .الجمعية مشاكل أىم من نجده الذي وانسحابيم المتطوعين الكبير لؤلعضاء

 تعرض العمل الخيري إلى التضييق بسبب العديد من االىتمامات السياسية 
 .موجية لو و خاصة من الخارج 

: الصعوبات الخارجية
 إرتباط الجمعية قراراتيا و مشاريعيا ببعض الفئات و الشخصيات و ربط 

.. مصداقيتيا بوجودىم
 ميزانية الجمعية محدودة و غالبا ما تعتمد عمى اشتراكات األعضاء و تبرعات 

 .المحسنين
 قمة الكفاءات المدربة و المتخصصة و الحاجة المتزايدة لممتطوعين و ندرة  

 .العنصر النسوي
 



 الدراسة الميدانية للموضوع :                                                    الفصل الثالث 
 

 
43 

 

 

 :مرحمة ما قبل التصوير .1
 بداية الروبرتاج إلنجاز األولى الخطوات بتحديد المرحمة ىذه خالل من قمنا

 و األمين العام الجمعية رئيس مع بمقابالت القيام أجل من الموافقة بالحصول عمى
 العام بعد أن ارتأينا أن نعتمد عمى التدرج من المعمومات ىائل من بكم زودونا الذين
. الروبرتاج ليذا بنائنا في الخاص إلى

 
 :التصوير مرحمة .2

 في ىذه المرحمة توجينا إلى أماكن التصوير بأخذ األدوات التقنية السمعية
 المواعيد كون المقابالت بتصوير بدأنا حيث التصوير في البصرية الالزمة ثم  شرعنا

 من مجموعة ثم الجمعية و األمين العام رئيس مع بالتصوير فبدأنا مبرمجة كانت
 الروبرتاج موضوع تخدم التي المشاىد بتصوير قمنا  بالجمعية المتطوعين الشباب

 مرافقة أعضاء الجمعية في جميع نشاطاتيا سواء عمى المصور باإلضافة إلى 
. المستوى المحمي أو الوطني

 
 :مرحمة ما بعد التصوير .3

 :المشاهدة
 نحتاجو ما بين القرار لنا يتسنى حتى مرات  لعدة المصورة المادة بمشاىدة قمنا

 التركيب خمية في المقطات بترتيب قمنا  ثم,عنو اإلستغناء نستطيع وما مشاىدة من
 .المناسبة الموسيقى إختيار ثم الروبرتاج موضوع فكرة يخدم بشكل

 :التركيب
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 عمى نحصل حتى أخرى لقطة مع الفيممية المقطة ربط فييا يتم تقنية عممية ىو
 إزالة من المونتاج عممية تمكننا حيث مشيدا لتكون البعض بعضيا مع مرتبطة لقطات
 الصوت مطابقة مع ألخر مشيد من االنتقال كيفية ىنا وتدخل ضروري الغير الزمان

 الخام األشرطة من المشاىد بإدخال التركيب في المونتاج عممية والصورة، وتمت
 نستعمميا التي الكاميرا طريق عن تطبيقية برامج باستخدام الكمبيوتر بواسطة لمعالجتيا

 من خالية تكون حيث فائقة بعناية الالزمة المقطات وٕانشاء المصور الروبرتاج في
 .النقائص و الشوائب

 والقص الحذف بعد واإللصاق الحذف بينيا من تقنيات بعدة المونتاج ويتميز
 الذي النيائي المشيد عمى نحصل وىكذا البعض ببعضيا المختارة البقية بإلصاق نقوم

نيائي  كمنتوج الشاشة عمى لنا يظير
 

: نص التعميق .4
شيدت الجزائر حركة نشطة لمختمف تنظيمات المجتمع المدني، منيا   

جتماعية وأخرى ثقافية ،وخيرية اتجاىات مختمفة ،جمعيات احراك في ... الجمعيات
. عرفت مؤخرا نوعا من االستقاللية و الحرية

مستغانم أو كما تعرف مسك الغنائم مدينة تتميز بمجتمع مرتبط بالقم الدينية 
. والروحية المتجذرة فيو

حيث تمخصت ىذه القيم في زمرة من األشخاص الذين أفنوا عمرىم ودفعوا 
وقتيم وماليم لخدمة المدتمع و مد يد العون لكل من يحتاجو و أخذوا عمى عاتقيم 

". جمعية فاعل الخير"أمانة رعاية األيتام تحت مظمة 
 ..................................................................................
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        إن الطبيعة البشرية تثبث أن الناس درجات ومنازل فمنيم غني ميسور الحال 

 قفة 60نطمقت جمعية فاعل الخير بتقسيم اوفقير ضاقت بو األحوال من ىذا المبدأ 
. شيرية لفائدة اليتامى و األرامل

 ...................................................................................
حناء ان        تستمر المعانات و يستمر العطاي شايب أمال تعاني منذ الوالدة من 

. في العمةد الفقري أو ما يعرف سكوليوز
تصين تبين أن العممية مكمفة و العائمة تستنجد بالقموب خ        وبعد مراجعة الم

الرحيمة  واأليادي السخية ، فمم تتوانى جمعية فاعل الخير بتقديم المساعدة وكانت 
. أولى المبادين في تقديميا

          ...................................................................................
 عائمة منيم خالتي فاطمة ، عجوز 10ستفادة منيا أكثر من احممة شتاء بارد 
معتصماه، سمعت الصرخة ولبي النداء بصدر رحب من  مرأة واصرخت كما صرخت 

 تحمييا  ومن معيا من قسوة وأفرشتوشباب ىبو لمساعدتيا بموازم ضرورية وأغطية 
.  ليا إعانات مادية ومعنوية ،أدخمت البيجة وسرور إلى بيتياقدمواالشتاء البارد، كما 

 ..................................................................................
تنوعت األنشطة و اليدف واحد فعل الخير في جميع المجاالت ك، فكانت من   

 يوما كامال ولتحسيسيم بالدفء  ويشاركونيمبين نشاطات الجمعية زيارة دار المحسنين،
. العائمي الذي حرموا منو

 ..................................................................................
من شدة عطائيا و كثرة إنجازاتيا أصبحت الجمعية تحت أنظار وعرفان 

.  لمتقرب من نشاطيمباستضافتيم الخير بقناة الشروق افعمو االكثيرين فقام برنامج و
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 ..................................................................................
 

نتظار تحقيق اكانت ىذه عينة من نشاطات جمعية فاعل الخير مستغانم ب
. برامجيا وآفاقيا المستقبمية

 في عمل الخير و المساىمة االندماج في مقتبل العمر اختارواإذا ىم، شباب 
 إلى مساعدة ا إرادة قوية وعزيمة تكسر الحجر شباب بادرو تحدوىمفي إسعاد الغير ،

. الناس، وفعل الخيرات رغم الصعوبات وبساطة اإلمكانيات
          لقد حقق العمل الخيري التطوعي من خالل مؤسساتو ونشاطاتو من أعمال 

. تعجز كثير البرامج الحكومية من تحقيقيا

  
 :الفنية البطاقة .5

 

 عطاء...أمل ...إنجاز..  جمعية فاعل الخير :العنوان
 .مصور روبرتاج :النوع
 21:58: المدة
  بغدادي مروة خديجة :وٕاخراج إعداد

 Sony: الكاميرا
 .اوكبدان غنية : األستاذة إشراف تحت

 بغدادي مروة خديجة : تصوير
  محمد مشيد: تركيب
 .بغدادي مروة خديجة: تعميق
  2017:اإلنتاج تاريخ
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  :البداية جنريك

 
 عبد الحميد ابن باديس جامعة

 االجتماعية العموم كمية
 اإلنسانية العموم قسم

 والمجتمع الصورة اتصال، تخصص
 :يقدم

جمعية فاعل الخير  حول مصور ربورتاج
عطاء ...أمل...إنجاز

 
 بغدادي مروة خديجة  :و تقديم اعداد

 
بغدادي مروة خديجة : تصوير

 
بغدادي مروة خديجة :  تعميق

 
 محمد مشيد: تركيب

 
 . غنيةأوكبدان : األستاذة إشراف
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 :النهاية جنريك
 

 ....مع كنتم
جمعية فاعل الخير  حول مصور روبرتاج

عطاء ...أمل...إنجاز
 

 بغدادي مروة خديجة  :و تقديم اعداد
 

 بغدادي مروة خديجة :تصوير
 

بغدادي مروة خديجة : تعميق
 

 محمد مشيد: تركيب
 

 أوكبدان :األستاذ إشراف
 

 العمل من بعيد أم من قريب ىذا انجاز في ساىم من لكل بالشكر الجزير نتقدم
 2017 جوان دورة انتاج

 
 : التقطيع الفني لمربورتاج .6

 



 الجانب التطبيقي
 

  شريط الصورة شريط الصوت

 رقم المشيد المدة محتوى المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا التعميق الموسيقى الضوضاء
 

صورة لمكتب  قريبة ثابتة  عالمية 
 الجمعية

   ثا03 
01 

 جنيريك البداية

صورة ألربع  قريبة ثابتة  عالمية 
 شباب

   ثا04
02 

محتوى 
 الربورتاج

   ثا04  صورة لشاب قريبة  ثابتة  عالمية 
03 

صورة لمجموعة  متوسطة ثابتة  عالمية 
 من الشباب 

   ثا 5
04 

صورة لشاب و  قريبة متحركة  عالمية 
 شابة

ثا 4    
05 

   ثا 4  صورة لشباب متوسطة  ثابتة  عالمية 
06 

شيدت  عالمية 
الجزائرحركة 

منيا .....نشطة
 الجمعيات

صورة لمجزائر  عامة متحركة
 العاصمة

   ثا8
07 



 الجانب التطبيقي
 
 

 

 

من اإلستقاللية ...حراك  عالمية 
 و الحرية

متحركة+ثابتة قريبة+ متوسطة   مجموعة من  
الشباب 
 واألطفال

   ثا 7
08 

 

 
 

 
 

مستغانم أو كما تعرف  عالمية
 مسك الغنائم

صورة لمدينة  عامة متحركة
 مستغانم

 09  ثا4

 
 

صورة لحي  متوسطة ثابتة حيث تمخصت ىده القيم عالمي
 جبمي محمد

 10  ثا5

 
 

إجتمع زمرة من  عالمي
جمعية ........األشخاص

 فاعل الخير

صورة لشباب  قريبة متحركة
 مجتمعين

ثا14  11 

 
 

مقابمة مع  قريبة ثابتة  
 رئيس الجمعية

ثا26  12 

 
 

ثا5 صورة عامة ثابتة  عالمية  13 
 
 

إن الطبيعة البشرية تثبت  عالمية
ضاقت بو ........أن

ثا 5 صورة  متوسطة ثابتة  14 
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 األحوال
 
 

شيرية.....من ىدا المبدإ عالمية صورة لشباب  متوسطة متحركة 
يقومون 

 بأعمال خيرية

 15  ثا35

 
 

مقابمة لعصو  متوسطة ثابثة  
  في الجمعية

 16  ثا7

 
 

مقابمة مع  قريبة ثابتة  
 أرممة

 17  ثا25

 
 

صور لمدينة  عامة متحركة  عالمية
 مستغانم

 18  ثا12

تستمر المعانات و  حزينة 
 يستمر العطاء 

   ثا09 صورة لشابة متوسطة متحركة
19 

مقابمة مع أم  قريبة ثابتة   
 أمال

   ثا12
20 

فمم تتوانى جمعية فاعل  حزينة 
المبادرين....الخير في   

صور ألمال  قريبة ثابتة
 قبل العممية

   ثا13
21 

مقابمة مع  قريبة ثابتة   
 أمال

   ثا 16
22 

حممة شتاء  حزينة  صورة لعجوز و  قريبة متحركة   23  ثا35
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عائمة.....دافئء   شاب 
تنوعت األنشطة و اليدف  حزينة 

الدي حرمو ..... .واحد 
 منو

ثابتة+متحركة قريبة+متوسطة  صور لشباب  
حمعية فاعل 

عجائز + الخير 
 دار العجزة

   ثا47
24 

صورة لفرقة  متوسطة متحركة   
 موسيقية

   ثا 13
25 

+ متوسطة متحركة   
 قربة

صور لمسنين 
 دار العجزة

40   
26 

مقابمة مع مدير  متوسطة ثابتة   
 دار العجزة

   ثا35
27 

موسيقىة  
برنامج 
وافعمة 
 الخير

 تنوعت األنشطة
قناة الشروق....  

ثابتة+ متحركة  + متوسطة  
 قريبة

صور ألعصاء 
جمعية فاعل 

الخير في قناة 
 الشروق

   ثا43
28 

مقابمة مع رئيس  قريبة ثابتة    
جمعية فاعل 

 الخير

   ثا12
29 
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صورة لوالي والية  متوسطة ثابتة   
 مستغانم

   ثا 15
30 

   ثا 13 صورة لشيخ  متوسطة  متحركة   
31 

صور لمجموعة  متوسطة متحركة  عالمية 
 من األشخاص

   ثا19
32 

   ثا 13 صورة لمعرسان متوسطة متحركة  عالمية 
33 

 34  ثا 8 مقابمة مع عصوة قريبة ثابتة   
 

مقابمة مع ممثل  قريبة ثابتة   
 في المنشار

   ثا 13
35 

ثابتة+ متحركة     صور لفرقة  متوسطة 
المنشار و فرقة 
بن عودة و فرق 

 موسيقية

   ثا 27
36 

المدعوين.....لم تنسى عالمية  + متوسطة  متحركة 
 قريبة 

مسنين دار 
 العجزة في العرس

   ثا 14
37 
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مقابلة مع  قريبة ثابتة  

 عضوة
  38  ثا 19

 
 

 

 
مقابلة مع  قريبة ثابتة  

 عضو
 39  ثا 15

 

 
صور  متوسطة متحركة  عالمية

لرئيس 
الجمعية و 

شباب 
 آخرون 

 40  ثا 22

 

 
مقابلة مع  قريبة ثابتة  

رئيس 
 الجمعية

 41  ثا 16

 

 
فرقة  متوسطة متحركة  

 موسيقية
   ثا18

 

 

جنريك 
 النهاية

 



 خــــاتمة
 

 خاتمة
 

 الصالح والعمل الخير معاني بكل وويياًا  ارتباطاًا  ارتبطت إنسانية ممارسة التطوعي إن العمل
 ودوافعو واتجاىاتو وشكمو حجمو في يختمف ولكنو األزل منذ البشرية المجموعات كل عند
 أو مينياًا  أو وععمياًا  يدوياًا  جيداًا  فكريا أويكون  فيد الشكل حيث منف آخر ، إلى مجتمع من

 في الدولة قبل من موجياًا  أو تميااياًا  يكون فيد االتجاه حيث ومن ذلك، غير أو بالمال تبرعا
 أو   نفسية دوافع تكون فيد دوافعو حيث ومن تنموية، وأوتعميمية أ ةاجتماعي أنشطة

 في ممموساًا  إيجابياًا  وأوراًا  باىراًا، نجاحاًا  التطوعي اليطاع حيق سياسية ، كما أو اجتماعية
 واعد، مستيبل يشيد ىوف المزيد، لتحييق متسارعة بخطوات يسعى زال وال الماعية، مسيرتو
 .المجتمعات في أقوى ومكانة

 
 
 



 

 

 قــــائمة المصـــادر و المراجـــع

 

: القواميس والموسوعات/ أوال 

 :بالمغة العربية  - أ
 إدارة والدولیة، والفمسفیة السیاسیة المصطمحات موسوعة الجاسور، الواحد عبد ناظم-1

  .2007،لبنان العربیة، النيضة

 :الكتب/ ثانيا 

 اإلسالمي، بیروت،  الغرب دار ،5 ،جالثقافي الجزائر تاريخ :اهلل سعد القاسم أبو
1998. 

 دار األىمیة، لمجمعیات دراسة العربي، العالم في المدني المجتمع .قندیل أماني 
 . 1994القاىرة، المستقبل العربي،

 السیاسیة  الدراسات مركز مصر، في األىمیة الجمعیات نفیسة، بن وسارة قندیل أماني
 . 1994 القاىرة، األىرام، مؤسسة واإلستراتیجیة ،

  حسان محمد حسن، األسس العممیة لمناىج البحث اإلجتماعیة، دار الطمیعة، بیروت
،1996 .   

  عبد الحمید األنصاري، لمزید من التفاصیل حول تكوینات المجتمع المدني في التاریخ
 .العربي اإلسالمي

 السياسة بين المدني المجتمع. الجزائري السياسي النظام :جابي الناصر عبد 
 المغرب في المدني المجتمع عن بذاتو، المجتمع وعي :كتاب في لمقا ،واالنتقال

 . 1998البیضاء لمنشر،الدار توبقال دار حمودي،  اهلل عبد إشراف ،العربي



 

 

 الفكر دار ،الديمقراطية بناء في ودوره األىمي المجتمع شكر، الغفار عبد 
     .2003المعاصر،

 األمین دار القاىرة، ،بالجزائر والتمرد الديمقراطية سوسيولوجيا :العیاشي عنصر 
  .1999 التوزیع و والنشر لمطباعة

  ،نجوى القوال، دور الجمعیات األىمیة وأندیة الدفاع اإلجتماعي في مكافحة اإلدمان
 .2003القاىرة، 

 دار المينیة، الممارسة ومجاالت االجتماعیة الخدمة المحي، عبد حسن، محمود 
. 2002 القاىرة، الجامعیة، المعرفة

 2005اإلسكندریة، مكتبة والتحدیث، واإلصالح الشباب إسماعیل، الدین، سراج.  
 العربي المجتمع في يمقراطيالدي والتحول المدني المجتمع ، إبراىیم الدین سعد، 

 .2000، والتوزیع والنشر لمطباعة قباء ،دار القاىرة
 

: الرسائل الجامعية/ثالثا 
  نصر الدین العیاضي، إقترابات نظریة من األنواع الصحفیة دیوان المطبوعات

. 1999الجامعیة ،الجزائر،
  ،عمار بوحوش،محمد محمود الدبیان،مناىج البحث العممیي والطرق إعداد البحوث

    2007دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
 مدینة لجمعیات میدانیة الجزائر دراسة في المدني المجتمع شاوش إخوان جيیدة، واقع 

في عمم إجتماع التنمیة،جامعة محمد  دكتوراه شيادة  لنیل أنموذجا، أطروحة بسكرة
 . 2015-2014خیضر ،بسكرة، 



 

 

  ،القائمین عمیيا وضوابط حكميا الخیریة المؤسساتدعاء عادل قاسم السكني 
صالحیتيم، رسالة ماجستیر في الفقو المقارن ،الجامعة  وحدود صالحیتيم عمیيا
 . 2012اإلسالمیة غزة،

 
 :القوانين و الوثائق الرسمية/ رابعا 
  1971 دیسمبر 3 في المؤرخ 71/79 رقم األمر:الجریدة الرسمیة. 
 61 عدد الرسمیة، الجریدة :الوطني الميثاق :الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجميوریة 

  .903 ص30/07/1967، بتاریخ
 

 :مواقع األنترنت/ خامسا 
 ضوء في تقدية قراءة الجزائر في لمجمعيات القانوني النظام :بوطیب ناصر بن 

 25/06/2014  (الزیارة تاریخ(السیاسیة، لمعموم اإلفریقیة المجمة ، 12/06 القانون
 :موقع من ،

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=artc
le 

 المرأة لترقية المؤسساتية اآلليات .الجزائر :حسین طاىر. 
http://www.amanjordan.org/arabic-

news/wmview.php?Artid=7400 
       http://etudiantdz.net/vb/t12005.html 
 

   ،العمل التطوعي ،شبكة صید الفوائدwww.saaid.net 
: الدوريات والمجالت/ سادسا 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=artcle
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=artcle
http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?Artid=7400
http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?Artid=7400
http://etudiantdz.net/vb/t12005.html
http://etudiantdz.net/vb/t12005.html
http://etudiantdz.net/vb/t12005.html
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/


 

 

 تصدر الفكر، عالم مجمة والممارسة، النظریة بین المدني المجتمع الجنحانى، الحبیب 
 المجمد الثالث، العدد الكویت، دولة  واآلداب، والفنون لمثقافة الوطني المجمس عن

 1999 ، مارس / ینایر والعشرون، السابع
 شؤون ،مجمة والتنمیة األمن ومتالزمة التطوعي العمل ،فمسفة الحمادي مجید عمي 

 .2004 ،ربیع 117 العدد رات ،اإلما الشارقة عربیة
 4العدد  ،الديموقراطية مجمة ،العربي المغرب في الديمقراطية :شافعي حسن 

 (2001خریف)
 اليوية عمى الحفاظ في الجزائريين المسممين العمماء جمعية مساىمة :عجالي كمال 

 دیسمبر ، 16 العدد قسنطینة، منتوري، جامعة اإلنسانیة، العموم مجمة ،الوطنية
2001.  

 ومدى تطورىا وطبيعة نشأتيا الجزائر في الجمعوية الحركة :بوسنة محمود 
 منتوري، جامعة اإلنسانیة، العموم مجمة ،والتنمية األمن تحقيق في مساىمتيا
  .2002،جوان ، 17 العدد قسنطینة،

 عمى  المترتبة السمبیة اآلثار مواجية في األىمیة الجمعیات دور"القندري  أحمد سيام
 .   االجتماعیة لمخدمة القاىرة مجمة "األزمات

 
 :بالمغة الفرنسية  - ب
 مصر صیام، شحاتة ترجمة االجتماعیة، الخدمة اجتماع عمم وآخرون، دایفر مارتن 

 . 2004 ، 2 ط ، والتوزیع لمنشر العربیة
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