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. ، باإلضافة إىل الوظائف اليت تؤديها، احلضرية اجلديدة علي منجلي
وخلصت الدراسة إىل أن مجعيات األحياء يغلب عليها العنصر الرجايل من فئة الكهول الذين لديهم استقرار 

، وهي يف الغالب هلا مهام خدماتية خريية ومطلبية، ن كان مستواهم التعليمي متوسطاجتماعي واقتصادي وإ
.  مع اتصافها بالسطحية يف جمملها وحتكم املصاحل الشخصية فيها، 

Abstract:

The objective of this study is to reveal the features of social characteristics of city

association’s delegates in the new urban agglomeration ALI MENDJLI, in addition to

their functions. It also aims to show the nature of their interrelation ships and their kinds

of interaction.

The study ends in, city associations consist mainly of elderly men who are socially and

economically stabilized and have average educational level.  They often have services,

charity, and petition roles that lead to many superficial relations which are governed by

own interests.

مقدمة
 ،

، وسائلها، 
وهذا باعتبارها وسيلة لتحقيق  ، وتقسيم للعملوذلك من خالل قيام جمموعة ثابتة من املبادئ والقيم واملعايري

، باعتبار أن للبشر ميال حنو االجتماع، كثري من األهداف االجتماعية والفردية
على سلوكهم من اجل وقبول قيود، وهذا ببذل اجلهود وتقدمي التنازالت، منافع متوقعة ومشرتكة فيما بينهم

. ماحلصول على مبتغاه
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وظهور التعددية وقانون 1988و
برزت إىل الوجود العديد من اجلمعيات االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية وحنن جند مجعيات 90/31

.ان واجلهات الوصيةبني السكاألحياء هذه من بينها وذلك باعتبارها مهزة وصل
فالتجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي عرفت العديد من مجعيات األحياء ويف مرحلة وجيزة من 

، وشدت إليها االنتباه من قبل الكثري من املهتمني متسائلني عن جدواها، 
هيئ لنا سبل 7يدة بعلي منجلي الوحدة اجلوارية حيث أن تواجدنا يف هذه التجمعات احلضرية اجلد، الكثرة

حيث شكل عدم إجناز األهداف وكثرة املناوشات واملالسنات ، 
ألجل ذلك سجل تذمرا كبريا وعدم رضا ، الكالمية أمام باب احلي اإلداري بني ممثلي اجلمعيات مظهرا مألوفا

!؟ل يا ترىاجلميع فأين يكمن اخلل
؟ما هي طبيعة عالقات مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي-
؟ما نوع تفاعل مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي-
؟ما هي أيضا األسس واخللفيات اليت تقوم عليها هذه العالقات-
؟األحياءمعياتما هي الوظائف اجلديدة جل-

:من أهم األسباب اليت دفعت لدراسة هذا املوضوع ما يلي:أسباب الدراسة
. ، وهذا من خالل مسامهتها يف حتقيق االستقرار، األحياءمعياتأوال الدور الفعال جل

، عدم التفاهماألحياء هذه ملثل هذا السلوك واملتمثل يف مجعياتوثانيا اعتقاد الباحث أن هناك أسباب تدفع 
.وعدم اجناز األهداف املسطرة

التعرف على مجعيات وهو، عليهتربز أمهية هذه الدراسة من خالل ما حتاول الوقوف:أهمية الدراسة
وتنبع كذلك أمهية الدراسة من األمهية اليت توليها الدولة للحركة اجلمعوية عموما حيث نص املشرع ، األحياء

، دها يف تسخري معارفهم ووسائلهم من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهيناجلزائري على اشرتاك أفرا
. الثقايف والرياضي، الرتبوي، الديين، العلمي، االجتماعي

 .
ألي حبث علمي جاد أهداف يسعى للوصول إليها من خالل الكشف عن احلقائق اليت :أهداف الدراسة

، أو أهداف علمية تساهم يف وضع تصور حول وقائع الظاهرة أو موضوع البحث، 
حماولة :ة من الغايات وهي

الكشف عن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة وكذلك 
. ، حماولة معرفة وحتديد دور مجعيات األحياء

Iتحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
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وهذا ما ذهب إليه روسو الذي ، ههذ:األحياءجمعيات1
وتعترب مجاعة اجتماعية 1.)جزء من جمتمع قائم حبد ذاته(أكد أن هذه اجلمعيات هي جمتمعات جزئية 

اليت وباتليس على الواجوواملبنية على النشاطات االجتماعية، متكونة من ثالثة أو أكثر من األفرادباعتبارها
إذا حدث 2.وأغلب الناس ينتمون إىل أكثر من مجاعة اجتماعية، 

تنظيم اجتماعي يعكس "3".هاالندماج ميكن حتديد درجتبينهم طراز حمدد من
اهلدف يعكس حبد ذاته نوع من وأن هذا، بداخله نوع من التفاعل االجتماعي قصد حتقيق هدف معني

اجلزائري وكذا القانون5املنشأ للجمعيات يف فرنسا، 1901جويلية1وتناوهلا قانون4".اإلرادية بني هؤالء األفراد
"

6".حأساس تعاقدي ولغرض غري مرب

وتتكون من عدد من األفراد تربط بينهم عالقات اجتماعية وعلى ، وحدة اجتماعية مستقلة حتكمها القوانني
.قصد حتقيق أهداف مشرتكة، أساس تعاقدي ولغرض غري مربح

"مصطفى إىل اعتبارهادأمحتذهب مرمي:الجديدةتجمعات الحضريةال–2
أنشئ من خالل إرادة سياسية ، قتصادية والسياسية الالزمة لبقائهجتماعية واإلالقدمي من حيث بناء النظم اإل

، خمططة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية يف احملل األول
يف موقع أكل جتمع بشري ذي طابع حضري ينش"هياعتبارهاا يذهب املشرع اجلزائري إىلكم7".القدمي

خال أو يستند إىل نواة أو عدة نوى سكنية موجودة وهي تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري مبا 
الذي جاء به على أننا يف دراستنا هذه سنأخذ بالتعريف8".يوفر من إمكانيات التشغيل واإلسكان والتجهيز

.، املشرع اجلزائري
ظهرت فكرة إنشاء التجمعات احلضرية اجلديدة هذه يف :التجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي3

تقع "و9.مل قسنطينة الكربىالذي يش1982لسنةPUDإطار توجيهات املخطط العمراين الرئيسي 
على سطح عني الباي هذا األخري يقع إىل جنوب قسنطينة حبوايل التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي

5موزعة على10".ومتموضع على سطح بلدييت اخلروب وعني السمارة... كلم بالنسبة إىل وسط املدينة13
جهت إىل تنظيم توسع التجمعات املشكلة فقسنطينة وو . أحياء رئيسية مقسمة هي األخرى إىل وحدات جوار

11"تعرف عدد كبريا من املشاكل واليت مل يوجد هلا حل إال من خالل خلق مدينة تابعة كبرية

IIاإلجراءات المنهجية:
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هذا البحث املنهج الوصفي باعتبار أن الدراسة استطالعية استكشافية وصفية يفاستخدم:المنهج-1
األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة مجعياتاستكشاف ووصف طبيعة العالقات القائمة بني 

.علي منجلي وكذا أمناط تفاعلها
األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة تستند يف معرفة مجعيات:إن هذه الدراسة املوسومة ب:العينة- 2

وممثلي اجلهات الوصية إىل معياتإىل رؤساء هذه اجلاألحياء يف هذه التجمعات احلضريةمجعياتعالقات 
ونظرا لصعوبة القيام بالدراسة امليدانية على كافة جمتمع البحث فإنه ، جانب ساكين هذه التجمعات احلضرية

:ومن هذه املنطلقات مت استخدام نوعني من العينات، 
حيث )العمدية(عتمدت هذه الدراسة يف جزئها األول على العينة القصديةا:)العمدية(العينة القصدية-أ

حيث ، متحورت دراسة هذه الفئة حول حاالت حمددة عمديا وبطريقة مقصودة حتقق الغرض من الدراسة

وباإلضافة إىل أقدميتهم . وذلك حبكم املعايشة واملسامهة يف خلق وتوجيه هذه العالقات، األخرىاجلمعيات 
وكذا لكون رؤساء اجلمعيات وكذا ممثلي اجلهات الوصية ميثلون ، ومدى مسامهتهم يف تأسيس هذه اجلمعيات

ومتثلت هذه )املقابلة(نات فئة صغرية يف جمتمع الدراسة الشيء الذي جعلنا نطبق عليهم كلهم أداة مجع البيا
، األمل، ممثلة يف رئيس مجعية الوفاقعلي منجلي 7بالوحدة اجلوارية املعتمدة رؤساء اجلمعيات الستةالعينة يف 

.املستقبل، الوئام، اإلخالص، فسحة األمل
لدينا مندوب 7بالنسبة ملمثلي اجلهات الوصية الذين هلم عالقة بنشاط مجعيات األحياء بالوحدة اجلوارية و

القطاع احلضري وعضوي جلنة الشؤون االجتماعية ورئيس مكتب اجلمعيات مبديرية التنظيم والشؤون العامة 
.  للوالية باإلضافة إىل مدير دار الشباب عز الدين جمويب ومدير القاعة املتعددة الرياضات

ورت حول دراسة حاالت حمددة من ساكين أما دراسة الفئة الثانية فقد متح:العينة العشوائية المنتظمة- ب 
هذه التجمعات احلضرية اجلديدة بطريقة عشوائية منتظمة للحصول على معطيات عامة حول طبيعة العالقات 

على اعتبار أن تواجدهم يف امليدان ميكنهم من اإلطالع على بعض املعطيات واخلفايا ، بني هذه اجلمعيات
أخدنا وقد ، اجلمعيات وممثلي اجلهات الوصية حبكم انشغاهلم املستمراليت ميكن أن ال يطلع عليها رؤساء 

. ساكن2928والبالغ عددهم 7مفردة من جمموع ساكين الوحدة اجلوارية 102وهو ما يعادل %3,5نسبة
.وهذا يف حماولة منا للمقارنة بني إجابات كل من اجلهات الثالث

عن طبيعة العالقات وأمناط التفاعل بني مجعيات األحياء إن الغرض من الدراسة هو الكشف :األدوات-3
:فإن طبيعة املوضوع وأهدافه فرضت علينا استخدام األدوات التالية

12".عبارة عن معاينة مباشرة ألشكال السلوك الذي ندرسه"هي:المالحظة- 1.3

7دان وإجراء الدراسة االستكشافية بالوحدة اجلواريةإذ مسحت لنا عند النزول إىل املي، كانت أمرا ضروريا
معياتمالحظة ترشح اثنني من رؤساء هذه اجل
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إىل جانب تركيز هذه اجلمعيات على الدور االجتماعي اخلريي عن . 
جتدر اإلشارة إىل أننا و هذا. ان وتوزيع األلبسة واألدوات املدرسية على احملتاجنيطريق توزيع قفة رمض

املالحظة باملشاركة من خالل حضورنا للقاء تقييمي خاص باملخطط األزرق ، استخدمنا املالحظة بنوعيها
ا ردات وكذا عملية توزيع وصوالت الرحالت ملمثلي األحياء السكنية والحظن2006لبلدية اخلروب لسنة 

الفعل سواء أثناء اللقاء التقييمي أو أثناء معرفة حصة كل حي من الرحالت وظهور االستياء وعدم الرضا 
، ، وذلك من خالل املالحظة بغري املشاركة يف العملية الثانية

كما قمنا بتسجيل املالحظات اخلاصة ،  ة
مما يساعدنا هذا على حتليل اإلجابات ، باهليئة اخلارجية ومالمح الوجه وردود الفعل واالنفعاالت أثناء احلديث

ولإلشارة فإن عملية املالحظة متت على مراحل ويف فرتات متتالية . املعطاة وإعطائها معناها وبعدها احلقيقي
اختيار موضوع البحت من خالل مالحظاتنا للمالسنات واملناوشات الكالمية بني حيت ارتبطت أوال ب

اجلمعيات عموما ومجعيات األحياء على درجة اخلصوص عند مدخل احلي اإلداري علي منجلي مث ارتبطت 

.معينة
إبراز اجلوانب اليت ميكن أن تفيد فيها كل أداة من األدوات "وجتدر اإلشارة هنا إىل أن:المقابلة- 2.3

، "عملية مهمة باعتبار أن املقابلة هي13"املختارة
، ا يف حبث علميالستخدامه، وهدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات

ولذا فقد عمد الباحث إىل استخدام مقابلة نصف موجهة من خالل مقابلة كل من 14".والتشخيص والعالج
وفق دليل . باإلضافة إىل مقابلة ممثلي اجلهات الوصية الستة، 7رؤساء جلان األحياء الستة بالوحدة اجلوارية 

البحث ومقسم إىل ستة حماور رئيسية موجه لرؤساء اجلمعيات وآخر إىل ممثلي مقابلة مستوحى من أسئلة 
.اجلهات الوصية بنفس احملاور مع تغيري يف توجيه األسئلة

حيث الحظنا يف بداية األمر التخوف الظاهر من هويتنا وطبيعة عملنا مث لوحظ بعد ذلك التخوف 
كما الحظنا تفاعلهم واندفاعهم يف الكالم عند احلديث والتهرب من بعض األسئلة وخاصة السياسية منها

.عن امليزانية وعالقتهم مع اإلدارة
أما خبصوص اجلهات الوصية وخاصة منهم عضو جلنة الشؤون االجتماعية فاملالحظ انه أجاب بارتياح 

جلمعيات مع تكلمه يف بعض األحيان بنرفزة خاصة عندما تتطرق للضغوط اليت مورست عليه من قبل ا
والسكان خاصة مبناسبة قفة رمضان وشكاوى السكان املتكررة واملتواصلة وعدم متكنه من مغادرة مكتبه 
بسبب العدد الكبري من احملتاجني واملتذمرين حيث تطلب األمر استدعاء الشرطة كم من مرة إلبعادهم عن 

. إدراج أحد املشتكني يف القائمةوذكر لنا أنه حىت رئيس مجعية معينة تعرض للضرب بسبب عدم ، املدخل
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فعلى ضوء ، تعد االستمارة أداة أساسية من أدوات مجع البيانات يتطلبها البحث امليداين:االستمارة- 3.3
فقد احتوى االستبيان على عدة أسئلة متضمنة يف ستة حماور موجهة ، السؤال احملوري للدراسة وأهدافها

وقد قام الباحث على إثرها بتجريبها على عينة صغرية . السكنية اخلمسة7لسكان الوحدة اجلوارية
إذ تبني له أن بعض األسئلة مل تكن واضحة فتم ، تتكون من مخسة أفراد وهذا لقياس درجة وضوح األسئلة

.تغيري األلفاظ وخاصة لفظة جلنة حيكم إىل جلنة احلي
III -نتائج الدراسة ومناقشتها:

وكان ، األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي قسنطينةمعياتهتمت جبهذه الدراسة ا
وكذا وظائفها معياتاهلدف من الدراسة هو الكشف عن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي هذه اجل

بة فإنه ومن هذا املنطلق وضعنا تساؤالت وحناول اآلن اإلجا، 
وفيما يلي النتائج املستخلصة من ، عنها من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها من بيانات الدراسة امليدانية

. هذه الدراسة
األحياء مجعياتإن الفئة العمرية السائدة يف تشكيلة :جمعياتمالمح الخصائص االجتماعية لممثلي ال1

من فئة الكهول وترتبط بطبيعة السكان املرحلني إىل هذه يف التجمعات احلضرية اجلديدة بعلي منجلي هي 
ذلك أن عامل السن له دور كبري يف حتديد مطالب وأهداف واحتياجات األفراد وتوجههم إىل العمل ، األحياء

األحياء هم من الرجال وهو ما مجعياتوباإلضافة إىل ذلك فإن جمموع رؤساء . التطوعي يف مجعيات األحياء
األحياء على أساس أنه عمل رجايل مجعياتذهنية الفرد اجلزائري والذي ينظر إىل عمل يدعم خصوصية 

وهو نفس االعتقاد السائد عند النساء املستجوبات من ، حبث وهو من اختصاصاته اليت ال تنازعه فيها املرأة
، األحياء وال يعرفنمعياتالسكان عينة الدراسة ذلك أن أغلبيتهن ال يعرفن وال يسمعن جب

.
ذلك ، األحياء يتطلب االستقرار االجتماعي ويف مقدمته الزواجمجعياتإىل جانب هذا يتضح أن نشاط و

مث بعد ذلك يستمر يف حتقيق ، أن اإلنسان يبدأ بتحقيق حاجياته الضرورية أوال من مأكل ومشرب ومسكن
وهو األمر الذي ذهب إليه ، جياته الكمالية من الرغبة يف املكانة ويف حتقيق الذات إىل أعمال الرب واخلريحا

وتعمل كمحرك ، أبراهام ماسلو
ى شكل هرم وتدرجت من احلاجات وقسم احلاجات اإلنسانية إىل مخس جمموعات رتبها عل، ودافع للسلوك

الفسيولوجية يف قاعدة اهلرم وهي احلاجات األكثر إحلاحا إىل حاجات حتقيق الذات يف قمة اهلرم وهي 
وهذا االحتياج يؤثر على ، فاإلنسان بالنسبة له كائن يشعر باحتياج ألشياء معينة15.احلاجات األقل إحلاحا

ا إذا أردنا إحداث تغيري أو تأثري يف سلوك الفرد أو دفعه حنو وان هذه احلاجات ال بد من إشباعه، سلوكه
16.التقدم والتطور
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من جهة أخرى يتضح لنا أن املستوى التعليمي للسكان يف هذه التجمعات احلضرية اجلديدة هو املستوى 
ساء مجعيات وبالرجوع إىل رؤ ، وهو ما يتناسب والوضعية االجتماعية واالقتصادية هلذه األحياء، املتوسط

. األحياء واملتأتية من هذه األحياء نفسها جند أن املستوى التعليمي هو االبتدائي
إنه ليس من نافلة القول أن األفراد الذين لديهم استقرار اجتماعي واقتصادي هم الذين يقومون بالنشاط و
اسا خلدمة احلي وسكانه ذلك أن هذا النشاط هو يف حقيقته نشاط تطوعي قائم أس، األحياءمجعياتيف 

، ومن مث فليس من املعقول أن يقوم به احملتاجون أنفسهم والذين هم يف أمس احلاجة إىل العون واملساعدة
. ومل يبقى إذا إال أن تقوم به الطبقة املتوسطة، ولكنه يف نفس الوقت ال يقوم به األغنياء

، اء ومن خالل كل ما طرح ال يرقى إليها شكاألحيمجعياتإن أمهية :األحياءجمعياتدور وأهمية 2
حىت تؤدى عملها على أكمل 17.ذلك أن املشرع اجلزائري تناول اجلمعيات وتطرق إىل ضرورة حتديد أهدافها

، وجه
فمن خالل الدور 18.دد على حسب نوعية وساطتها بني احلكومة والسوقأدوارا حمدودة واليت ختتلف وحت

، الذي يتصوره املبحوثني من عينة الدراسة تتضح أمهية دور مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة
ة التنظيم والتوعي، 

، للحي وسكانه
، االقرتاحات والتعاون على تنفيذها باعتبارها مهزة وصل

.ومطلبية
احلي تبعا مجعيةاملقدمة من طرف هذا وإن اختلفت وجهات النظر بعد ذلك حول طبيعة اخلدمات

وكذا خللفيات التصور عن مجعية احلي ومهامها وكذا األدوار اليت تقوم ، معياتخللفيات املشاركة يف هذه اجل
وكل هذا يف ضوء قلة اإلمكانيات وعدم االستجابة من قبل اجلهات الوصية وكذا عدم تقبل ، 

ويف ضوء كل هذا جاء ، خاصة يف ظل تدين الوعي وطغيان املصاحل اخلاصة،األمر الواقع من قبل املواطنني
. الوظيفة االجتماعية مث الثقافية مث السياسية:اإلمجاع على الوظائف التالية وترتيبها على النحو التايل

اجلمعيات تسري وفق حمور الدعم واملساندة والتشجيع والتطوير :عالقة جمعيات األحياء بالسكان3
وهذا يتطلب مسامهة األفراد داخل تركيبتها للمشاركة يف احلياة العامة بالنظر ... جتماعي والسياسي والتنميةاال

يضع كهدف أساسي الرفاهية والصحة ... وعليه فهذا القطاع19.)(
.وترقية املشاركة االجتماعية)ت الناسمتطلبا(

20.الثقة والتبادل لالمتيازات، 

ددة سلفا واملسطرة من احلي بالسكان تتحدد يف ضوء طبيعة األهداف احملمجعيةلذلك فمجمل عالقة و
احلي مجعيةعلى أننا نلحظ أن هناك إمجاع حول التعاون بني ، قبل الطاقم املسري ويف ضوء التشريع املعمول به
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ولكن يف نفس الوقت هذا التعاون ال يلغي التعارض بني املصاحل املختلفة ، والسكان من قبل املبحوثني
احلي إال يف القليل مجعيةاكلهم بأنفسهم وال يلجئون إىل ذلك أن السكان من طبيعتهم حل مش، لألطراف

ذلك أن أغلب ، احليمجعيةوحىت هذا القليل النادر يف جممله له عالقة بشكل أو بأخر بأعضاء ، النادر
احلي بالسكان من مجعيةولكنهم يعتقدون بأن عالقة ، احليمجعيةالسكان ال ميولون وال يشاركون يف متويل 

.ون حسنة يف جمملهااملمكن أن تك
اجلمعيات الوسيطة تعد اآلن القوة يذهب البعض إىل أن:عالقة جمعيات األحياء بالجهات الوصية4

املوازية لسلطة وقوة الدولة فهي تعد مدارس للمواطنة واملسؤوليات االجتماعية وهي تعبري عن التعددية يف 
إذا كان القرن العشرين ميثل اندثار "املدنية قال

. لكن هناك وجهات نظر خمتلفة واقل تأييد للجمعيات اليت تنتمي للثقافة السياسية للغرب"
)تفكيك(اير للجمعيات ناتج عن فكرة االهتمامات أو املصاحل اخلاصة اليت تؤدي إىل حتطيم هذه املفهوم املغ

اجلماعة واملسار الدميقراطي الذي من خالله جتسد االهتمامات واملصاحل العامة وبالنظر هلذا املفهوم فإن 
احل خاصة على الدولة تكون ضد هذه اجلماعات الطموحة من املواطنني والذين يهدفون إىل حتقيق مص

مع الدولة هي عالقة غري )مبا فيه من مجعيات(و 21.حساب الصاحل العام
مستقرة بطبيعة احلال وهي بالتايل متغرية واحلدود بينهما قابلة للزحزحة من وقت ألخر وفقا ملعامل احلقل 

22.احلاكمة

، األحياء باجلهات الوصية مرتبطة أساسا بامليول واملصاحل الشخصيةمجعياتمن مث ميكن القول بأن عالقة و
وأن التعاون املوجود بينهما هو تعاون مناسبايت حبسب األنشطة املقامة واليت ، وهي سيئة يف غالب األحيان

يف حني تتابع ، طبيعة التنسيق املناسبايت القائم بينهمومن مث يتبني، هي يف جمملها بطلب من اجلهات الوصية
وذلك من خالل ، أنشطة املرافق اإلدارية املختلفة حبكم ارتباطها الوثيق باحلياة اليومية للمواطنمعياتهذه اجل

وال توجد إمكانيات كافية هلذه ، ذلك أنه ال يوجد متويل، االتصال والتنبيه إىل مواطن القصور واخللل
وما هو موجود هو توجيه لألنشطة والربامج ألحياء معينة من حيث النظافة مثال حيث يتم الرتكيز ، عياتماجل

.على مراكز األحياء وترك األخرى
:عالقة جمعيات األحياء باألحزاب السياسية5

ال السياسي فهو يضم مجيع املؤسسات اليت يعرب األفراد من خالهلا عن 
وخبصوص عالقة مجعيات األحياء 23.خارج جمال عمل احلكومة وبشكل مميز عنها، مصاحلهم وقيمهم

األحياء يف التجمعات مجعياتباألحزاب السياسية أمجع الكل على أنه من أهم الصعوبات اليت تواجه نشاط 
فالكل جيمع على ، يدة بعلي منجلي هو هذا اخللط بني النشاط اجلمعوي والنشاط السياسياحلضرية اجلد

األحياء واألحزاب السياسية وإن كانت هذه العالقة بينة وواضحة للعيان يف معظم مجعياتوجود عالقة بني 
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في ميوله األحياء خيمجعياتفالبعض من أعضاء ، األحياء عند البعض جندها مسترتة عند البعض األخر
حبيث خيفي ميوله اإليديولوجية ، السياسية ويظهر ميوله اإليديولوجية والبعض األخر على العكس من ذلك

. ويظهر ميوله احلزبية
مجعياتما ميكن مالحظته كذلك هو نفي وجود عالقة بني :عالقات جمعيات األحياء فيما بينها6

، يؤكدون وجود نوع من العالقةمعياتذه اجلوإن كان البعض من رؤساء ه، األحياء فيما بينهم
وإن مل تكن بني الكل ، األحياءمجعياتفالعالقة ما فيما بني ، جمملها سطحية حمكومة بالعالقات الشخصية

وعالقة ، فهي عالقة حياد أحيانا، ، يف نفس الوقت
، وقد تكون عالقة تنافس بني البعض أو حىت عالقة صراع يف بعض األوقات األخرى، خرىتعاون أحيانا أ

ولكن يف الوقت نفسه توجد بني البعض منها عالقة تعاون وتشاور وتبادل لوجهات النظر وتنسيق يف بعض 
نا هو املصلحة فاملعيار ه، املتنافسة واليت ختتلف يف امليول السياسية واحلزبيةمعياتاألحيان وحىت بني اجل

.وفقط
إن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي جلان األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي :الخاتمة

تتمثل يف مسات بارزة أمهها أن رؤساء هذه اجلمعيات هم من الذكور من فئة الكهول الذين لديهم استقرار 
.)ابتدائي(نخفضاجتماعي واقتصادي أما عن مستواهم التعليمي فهو م

وكذا ، كما بينت الدراسة امليدانية التنوع والتباين يف مفهوم املستجوبني وتصورهم ألدوار هذه اجلمعيات
ومع ذلك جاء تأكيدهم على الوظيفة االجتماعية هلذه اجلمعيات وكذا . 

.طغيان املصاحل الشخصية
فالكل يؤكد وجود نوع من العالقة مع خمتلف األطراف يف حميط التجمعات احلضرية و

باتية وحمكومة بالعالقات الشخصيةولكنها يف جمملها سطحية مناس، اجلديدة
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