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 مقدمـــــــــــة
تنتهج الجزائر أسلوب الالمركزية اإلدارية المتمثل في نظام اإلدارة المحلية كأسلوب 
من أساليب التنظيم اإلداري الذي يتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين السلطة 

 .محلية منتخبة ومستقلة، تمارس صالحياتها تحت رقابة السلطة المركزيةالمركزية وهيئات 
وتتمثل تطبيقات اإلدارة المحلية في النظام اإلداري الجزائري في كل من الوالية والبلدية، 
هذه األخيرة هي الجماعات القاعدية اإلقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة 

 .1المالية المستقلة
ذا كانت الالمركزية هي الطريق األفضل إلدارة السياسات العامة وتوظيف الموارد،   وا 

طالق عملياتها   من أجل بناء مجتمع متماسك ومتطورفإن صنع هذه السياسات العامة وا 
يشكل فرصة أمام الحكومات لتفعيل المشاركة ومراجعة الرؤى اإلستراتيجية والخطط 

الناجمة عن التصميم األحادي للهياكل اإلدارية غير كافية  التنموية، ألن المقاربة الفنية
بل يجب أن  .لصياغة البدائل المؤطرة للنشاط الجواري على مستوى الجماعات المحلية

عوامل تحالفات من القوى السياسية واالجتماعية أين تشكل هذه الرؤية  واسطةتدعم ب
 .2االجتماعي العقد حاسمة في تعزيز صيغ

د أعباء الدولة والتزاماتها تجاه أفراد المجتمع إلى جعل الالمركزية الخيار تزاي أدىلقد 
المناسب لتنظيم وتسيير شؤون األفراد في جميع المجاالت التي ترتبط أساسا بحقوق 
وحريات المواطنين في إطار ديمقراطي، هذه الوضعية الشك أنها تفضي إلى تكريس تناوب 

شاركة، وهذا االتجاه من شأنه استلزام إصالح سياسي المسارات الديمقراطية وتفعيل الم
يستهدف عمق الظاهرة الديمقراطية والبحث عن بديل يطوي صفحة التراكم الموروث 

طالق الحريات العامة.بإيجابياته و سلبياته   ويؤسس لمناخ المبادرات الشعبية وا 
                                      

ذبيح عادل، مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلدية، نحو ديمقراطية تشاركية، مداخلة في إطار فعاليات الملتقى  -1
 .01والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، ص:الوطني حول اإلدارة المحلية والخدمة العمومية )واقع وآفاق(، كلية الحقوق 

أعراج سليمان، الديمقراطية التشاركية من أجل تفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية، مقال منشور في مجلة الفكر  -2
 . 101، ص: 2012، أفريل 29البرلماني، العدد 
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اإلدارة المحلية ومراجعة أنماط تسييرها  ةوبناءا على هذا االهتمام المتزايد حول عصرن
لدى الساسة وصناع القرار ظهر في أفق الفكر السياسي والدستوري المعاصر وجه من وجوه 

كة التي شّكلت االتجاه العام نظرية التطور الديمقراطي كفلسفة تكرس مفهوم ديمقراطية المشار 
نحو توسيع دائرة التشارك والمشاركة في صنع القرار المحلي من خالل تفعيل دور منظمات 
المجتمع المدني وطرح البدائل التي تعزز كفاءة النقاش الدائر بين مختلف مكونات النسيج 

 الوطني.

نت بدايتها من وقد جاءت هذه المقاربة في ظل تصاعد المطالب المجتمعية حيث كا
الدول المتقدمة في المجال الصناعي واالقتصادي ثم انتقلت إلى المجال السياسي في سياق 

 تاريخي يرمي إلى تعديل سقف التوازنات بين السلطة والمجتمع.

ونتيجة إلدراك البلدان قيمة المشاركة المباشرة للمواطن في هندسة السياسات والخدمات 
الممجوج ي قليدي والتخلي عن الفكر االحتكار ح المفهوم التالعامة ظهرت الحاجة لتصحي

سياسيا والمرفوض قانونا، وهكذا انتشرت أصداء الديمقراطية التشاركية في محيط الدول 
النقاش العمومي وفق مجال النامية كنموذج سياسي بديل يستهدف زيادة انخراط السكان في 

عالقة بين الفواعل الرسمية والفواعل غير نظرة استشرافية َتأخذ بعين االعتبار تطبيع ال
الرسمية التي تقوم على أساس مجموعة من األطر من بينها اإلطار المؤسساتي، وعلى غرار 
الدول المتقدمة والنامية في آن واحد حاولت الجزائر أن تحذوا حذو هذا االنتقال الديمقراطي 

وقد تجلى هذا المتغير الجديد  .محاولة في ذلك ركوب موجة ما يعرف بالمقاربة التشاركية
من داخل أجندة السلطة عبر تصريحات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية 

 06قبل أن يتم اإلعالن عنه رسميا كإطار عام في التعديل الدستوري األخير الصادر في 
ا هي األخرى من ، علما أن المنظومة القانونية في العهد االشتراكي لم تخلو 2016مارس 

بعض صيغ الفعل التشاركي في صورة إرهاصات ومالمح للمقاربة التشاركية تضمنتها بعض 
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جمته أيضا نصوص الجماعات المحلية األخيرة الصادرة و هو ما تر  النصوص التشريعية.
  .2012و  2011سنتي 

 أهمية الموضوع

 اهمية الموضوع فيما يلي: نتكم

التشاركية أهمية بالغة على المستوى المحلي ألنه يكتسي موضوع الديمقراطية  -
يضمن للمواطن توسيع مشاركته في الشأن العام المحلي على عدة مستويات بما يؤهله 

 ، ؤثر بشكل مباشر في حياته اليوميةالتخاذ قرارات ت
باإلضافة إلى أن الديمقراطية التشاركية تساهم في ترسيخ الكثير من القيم  -

ة وعلى رأسها زرع روح تحمل المسؤولية بشكل جماعي، والدفع بالعديد االجتماعية الهادف
 ، تحقيق ذواتهامن الفئات االجتماعية السيما الشبابية منها لتحرير إبداعاتها و 

كما أن الديمقراطية التشاركية تشكل أحد الحلول العملية والواقعية للمشاكل  -
ارها آلية لتحقيق نموي باعتبالتي تواجه الجماعات المحلية خصوصا في المجال الت

 ،الحكامة الجيدة
إنها تنمي اإلرادة السياسية لدى المنتخب المحلي وتعزز مركزه ومصداقيته  -

 ،حقيق األمن واالستقرار االجتماعيوثقة المواطن به، وتعتبر أيضا سبيل إلى ت
تسمح بتربية المواطن والمنتخب المحلي على ثقافة الحوار والتوافق أثناء صنع  -

 القرار التنموي المحلي.

 أهداف الدراسة

 اهداف الدراسة فيمايلي :تتمثل 
إعطاء صورة واضحة عن مفهوم الديمقراطية التشاركية والتعريف بمدى أهمية  -

 ، لجماعات المحليةتطبيقها على مستوى ا
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معرفة ما مدى تطبيق الديمقراطية التشاركية على مستوى اإلدارة المحلية من  -
 ، الجزائرية ومواثيق الجماعات المحليةخالل الدساتير 

تبيان أن دور الديمقراطية التشاركية هو ضمان تواجد الشعب في المشاركة  -
 ،  والمراقبة والمساءلة وليس فقط من خالل صناديق االقتراع

إبراز األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية المنتظرة من اإلشراك  -
 ،الشأنر تقديم المقترحات في هذا المباشر للمواطنين عب

إظهار الوجه اإليجابي في تطبيق الديمقراطية التشاركية والعوائق التي تحول  -
 ،دون ممارستها وسبل تفعيلها في تسيير الشأن المحلي

تسليط الضوء على أهمية العنصر الرابط بين الديمقراطية التشاركية ودور  -
 الفواعل المختلفة في ترسيخها. 

 اختيار الموضوعأسباب 

 االسباب الكامنة وراء اختيار الموضوع في اسباب ذاتية واخرى موضوعية . تتمثل

 :األسباب الذاتية -1

إقتناعي الخاص منذ مدة طويلة بموضوع المشاركة المباشرة للمواطن كونه هو  -أ
 ،صاحب السلطة، وال يمكن لهذه األخيرة أن تتجزأ وتختزل في منابر التمثيل المفتعل

قليمي بقصور الديمقراطية التمثيلية والدعوة إلى ت -ب يق ضياعتراف وتنديد عالمي وا 
 ،نطاقها كونها أصبحت بضاعة سياسية غير مرغوب فيها

الرغبة في إثراء الساحة السياسية والقانونية بكتابة الجديد حول الموضوع محل  -ج
 ،ت أخرى للظاهرةالدراسة والمشاركة في تأسيس أرضية لالنطالق في وضع دراسا

الميول الشخصي للمواضيع التي تجمع بين الطرح السياسي والمعالجة القانونية  -د
 والديمقراطية التشاركية تنطوي على هذين البعدين.
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 :األسباب الموضوعية -2

دراج االهتمام بها ضمن بيئة الفقه اإلداري  -أ حداثة موضوع الديمقراطية التشاركية وا 
 ،والدستوري المعاصر

االعتناء بالديمقراطية التشاركية كظاهرة اجتماعية وفلسفية معاصرة واتساع دائرة  -ب
المنظرين لها من قبل رجال القانون والعلوم السياسية والعلوم االقتصادية وعلم االجتماع 

 ،السياسي

عالمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها موضوع طرح على مستوى المجتمع  -ج
  ،الدولي

ابلية الديمقراطية التشاركية للتطبيق في كل القطاعات التي تتكون منها الدولة ق -د
 بدون استثناء بما في ذلك القطاع الخاص.

 إشكالية الدراسة:

إلى أي مدى يمكن اعتبار أن الجزائر من خالل انتهجاها لمسار اإلصالحات السياسية 
 شأن المحلي؟ وهل ثمة وجود آليات ر الواإلدارية تبنت مقاربة الديمقراطية التشاركية في تسيي

ساهمت في خلق القانونية خالل العهدين االديولوجيين  تها المنظومةاحتو  متاحةتشريعية 
 ؟ تطبيع العالقة بين السلطة والمجتمع المدنيفضاء تشاركي يرقى إلى مستوى 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: 

س الدستوري من خالل الدساتير الجزائرية األربعة من مبدأ ما هو موقف المؤس -
 الممارسة التشاركية للمواطن؟

هل كفل المشرع الجزائري في ظل قوانين البلدية والوالية خلق آليات تضمن فعال  -
 تجسيد الديمقراطية التشاركية؟
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اطي في هل للنظام السياسي الحاكم تأثير مباشر في اختيار وانتقاء النمط الديمقر  -
 إدارة وتسيير الجماعات المحلية؟

ما مدى مساهمة الفاعلين وخاصة االجتماعيين منهم في تكريس الديمقراطية  -
 التشاركية على المستوى المحلي؟

تطبيق الديمقراطية التشاركية في محيط الجماعات  تحول دون  صعوباتوهل ثمة  -
 المحلية؟

إلى الفرضيات العلمية التالية لتسهيل بحث  ولإلجابة عن هذه التساؤالت يمكن االستناد
 الظاهرة المدروسة.

كلما اقترب النظام السياسي من دائرة الشرعية الجماهيرية المقررة  الفرضية األولى:
 دستوريا كلما اتسعت مساحة االندماج الشعبي في مراكز صنع القرار المحلي.

المحلية أكثر انسجاما مع معطيات كلما كان اإلطار القانوني لإلدارة الفرضية الثانية: 
الواقع االجتماعي كلما كان النص على آليات المشاركة أكثر كفاءة وشمولية في الممارسة 

 والتطبيق.

كلما كانت الالمركزية أكثر استقالال من عبئ الوصاية المركزية الفرضية الثالثة: 
بين الجهاز المنتخب وأطياف  الشديدة عليها كلما ازدادت فرص التوأمة السياسية واالجتماعية

 ومكونات المجال العام المحلي.

كلما كان المجتمع المدني أكثر وعيا واستقاللية عن األجهزة الرسمية الفرضية الرابعة: 
ر التواصل بين ومحصنا ضد كل شكل من أشكال التبعية كلما كانت فضاءات الحوار وجسو 

السلطة والمجتمع المدني المحلي بمثابة أرضية صلبة تتأسس عليها ركائز الديمقراطية 
التشاركية.
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 الدراسات السابقة:

تشكل الدراسات السابقة نشاطا معرفيا ألي دراسة الحقة، لكونها حصيلة من الجهود 
ونشرها بواسطة كافة السبل  الفكرية والنتائج الجاهزة قدمها باحثون اجتهدوا إلثراء المعرفة

 العلمية والوسائط التكنولوجية تنويها بما وصل إليه العقل البشري من إبداع وتقدم.

ولكون أن موضوع الديمقراطية التشاركية في اإلدارة المحلية الجزائرية هو موضوع جديد 
معالجة القانونية وال يزال قيد الدراسة، فإن البحوث األكاديمية بشأنه قد تكاد تنعدم خصوصا ال

حول الظاهرة محل الدراسة، مع العلم أن أكثر الكتابات المفرقة هنا وهناك في هذا الشأن لم 
تخرج عن الطرح السياسي الذي انحصر دوره في تقديم التصور العام للمشاركة الشعبية 

وأما بخصوص الكتابات  .كمضمون فلسفي واصطالحي للديمقراطية التشاركية في الجزائر
األجنبية فإننا لم نعثر على مراجع تفي بالغرض المقصود، ألن الحدود المكانية لإلشكالية 
محل الدراسة والبحث محصورة في اإلدارة المحلية الجزائرية والمراجع التي وقفنا عليها تناولت 

وأما بخصوص المراجع  فقط تجربة تلك الدول كالتجربة المغربية والتونسية على سبيل المثال.
باللغة االجنبية االخرى فرنسية او انجليزية فإنها لم تخرج عن سياق المنظومة االوروبية 
والدول االنجلوسكسونية في تناول الظاهرة ،وبالتالي تّم استبعادها من دائرة البحث النها ال 

 جزائري .تضيف اي جديد يسمح بمعالجة المنظومة التشاركية وفق الطرح القانوني ال
وعموما فإن المقاربة التشاركية في الجزائر لم تحظى بدراسة قانونية معمقة ومستقلة 
وكل ما ورد بشأنها قد تضمنته بعض المجالت التي تناولت الظاهرة التشاركية كمجلة 
الوسيط العدد الثاني ومجلة التواصل وغيرها، باإلضافة إلى بعض المداخالت التي تم إلقائها 

 قيات الوطنية والدولية، وكذلك بعض الكتب العامة التي أشارت لهذا الموضوع.في الملت
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 صعوبات الدراسة:

ال يخلوا أي بحث علمي من صعوبات الدراسة خاصة إذا كان الموضوع يتضمن 
مقاربة نظرية جديدة كما هو الشأن بالنسبة للديمقراطية التشاركية، وعليه فإن الصعوبات التي 

 الباحث تمحورت حول ما يلي:اعترضت سبيل 

انعدام المراجع القانونية المتخصصة حول نظرية تطبيق الديمقراطية التشاركية في  .1
 ،الجزائر
صعوبة التنسيق والتواصل مع أساتذة القانون بغرض إعطاء تجليات وأفكار حول  .2

 ، طبيعة الظاهرة
 ، التشاركية عزوف بعض المسؤولين المحليين وعدم اكتراثهم بموضوع الديمقراطية .3
تشعب الموضوع وتناوله من طرف العديد من الباحثين في العلوم السياسية  .4

االمر الذي  . وكل باحث يرى الموضوع من وجهة نظره الخاصة واالجتماعية واالقتصادية
بعها السياسي، و بالرغم من محاولتي اصّعب من مهمة دراسة الظاهرة قانونيا دون اثارة ط

الطبيعة المركبة للموضوع إقتضت طرح المعالجة السياسية عند االبتعاد عن ذلك إال أن 
 االقتضاء واالعتماد الكلي على المعالجة القانونية .

 حـدود الدراســة:

وتتمثل في اإلشكالية محل الدراسة والبحث حيث تحتوي على الحدود العلمية: -1
 ، هما الديمقراطية التشاركية واإلدارة المحلية متغيرين

 ة، اإلدارة المحلية الجزائريةالحدود المكانية:  -2   

 .2016-2015تمت الدراسة خالل سنة الحدود الزمانية:  -3
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 اإلطار المنهجي للدراسة:

تتعدد المناهج وتختلف من دراسة إلى أخرى حسب طبيعة الموضوع محل الدراسة 
ونظرا لطبيعة الموضوع الذي قام الباحث بدراسته، فقد استعان بالعديد من المناهج والبحث 

 العلمية منها:

وهو منهج يقوم على أساس تحديد خصائص الظاهرة  المنهج الوصفي التحليلي:
المدروسة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها من أجل 

 ية وال تخلوا أي دراسة من المنهج الوصفي .الوصول إلى نتائج واقع

الذي يقوم بسرد حوادث الماضي لمختلف جوانب الظاهرة  التاريخي: المنهج
االجتماعية بالدراسة والتحليل، ومن خالل هذا المنهج تعرضنا للتطور التاريخي للديمقراطية 

ط الماضي بالحاضر التشاركية عبر مختلف دول العالم، كما حاولنا من خالل هذا المنهج رب
عن طريق فحص األحداث المتعاقبة وسردها بغية الوصول إلى معرفة األساليب التي أدت 

 إلى ظهور هذا النوع من الديمقراطية في الجزائر.

وذلك من خالل الوقوف على محتوى ومضمون الدساتير  منهج تحليل المضمون:
حلية لتحليل ورصد مدى تطبيق وتكريس الجزائرية األربعة وكذا مواثيق وقوانين الجماعات الم
 الديمقراطية التشاركية على مستوى اإلدارة المحلية.

وذلك للحصول على تحليل واقعي  لنتائج الدراسة ومعرفة مدى وجود  المنهج المقارن:
الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خالل عرض بعض التجارب الدولية في هذا 

 مختلف آليات المقاربة التشاركية في النظم المقارنة. المضمار والكشف عن

وقد اعتمدنا على هذا المنهج بغرض الوقوف على كل ما كان يحيط  المنهج النقدي:
بالظاهرة محل الدراسة من وقائع وظروف ومالبسات وتنظيمات من حيث فحصها 

 واستنطاقها ونقدها وتوجيهها.
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 هذه الدراسة على ما يلي: أما بالنسبة لإلقترابات فقد اعتمدنا في

لإلطالع على القوانين والنصوص التشريعية ومعرفة مدى استيعابها االقتراب القانوني: 
 للظاهرة التشاركية.

وذلك من خالل ضرورة تفعيل دور المواطن في إدارة اقتراب عالقة الدولة بالمجتمع: 
 الشأن المحلي ومساهمته في تكريس التنمية المحلية.

يتضمن هذا االقتراب سبل وأساليب نشر وتعميم الثقافة ثقافة السياسية: اقتراب ال
 التشاركية.

يركز هذا المقترب على رفع الوعي لدى المواطنين بضرورة تجنيدهم مقترب التمكين: 
شراكهم في صياغة القرارات التي تهم شؤونهم وحياتهم اليومية.  وا 

 دراسة الظاهرة فكانت كالتالي:أما بالنسبة لألدوات التي تمت االستعانة بها ل

وذلك من خالل مراقبة العملية االتصالية بين المجتمع المدني والسلطات المالحظة: 
 المحلية ومشاهدة مدى تجاوب هذه األخيرة مع المواطن من خالل الممارسة التشاركية.

 تم استخدام المقابلة لطرح األسئلة على بعض المسؤولين المحليين وبعضالمقابلة: 
 العينة من جمعيات المجتمع المدني لمعرفة البيانات التي تمس الموضوع.

 هيكلة الدراسة: 

لتحليل هذا الموضوع واإللمام بحيثياته االعتماد على خطة مقسمة إلى  تلقد ارتأي
خر يتضمن اإلطار التطبيقي فصلين اثنين، أحدهما يحتوي على اإلطار النظري للدراسة واآل

 الى في المبحث األولّم التطرق فأما الفصل األول فقد اشتمل على مبحثين، ت .للدراسة
عرض مجموعة من المفاهيم التي يتشكل منها الموضوع محل الظاهرة المدروسة منها 
الديمقراطية الكالسيكية كأصل عام من حيث تعريفها ونشأتها وكذا أدبياتها وأجندتها في 

إلى عرض تم التطرق في ذات السياق  لعربي المعاصر، ثمبرالي والفكر االفكر الغربي اللي
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أشكال وأنواع الديمقراطية بغرض التمييز فيما بينها أثناء الممارسة العملية، وبعد ذلك عّرجنا 
إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية من حيث نشأتها وتعريفها والسياق العام لظهورها مرورا 

 دولية في النظم المقارنة.بذكر مختلف اآلليات وبعض التجارب ال

لمفهوم اإلدارة المحلية في  تم تخصيصهوأما المبحث الثاني من الفصل األول فقد 
الجزائر وكذا المجالس المحلية المنتخبة وكل ما يتعلق بها من اختصاصات في سياق 

دارة المفهوم العضوي والوظيفي المحدد لها قانونا، ثم أشرنا إلى بعض المفاهيم المرتبطة باإل
المحلية وعالقاتها بالفعل الديمقراطي التشاركي كقضية العالقة االتصالية بين المواطن 
واإلدارة المحلية، ومسألة المجتمع الدولي والبحث عن البديل الديمقراطي في سياق الدوارات 
العالمية المنظمة من طرف المنتدى الدولي للديمقراطية المباشرة الحديثة كطرح عالمي ينادي 

ثم تطرقنا في نهاية الفصل األول إلى تقدير  .بضرورة العودة إلى الديمقراطية المباشرة
الديمقراطية التشاركية من حيث ايجابياتها وسلبياتها وعوائق تطبيقها في اإلدارة المحلية 

 الجزائرية.

أما بالنسبة للفصل الثاني الخاص باإلطار التطبيقي للدراسة فقد احتوى هو اآلخر على 
واقع الديمقراطية التشاركية في عالجت الدراسة بواسطته  فقد المبحث األول ماأ،بحثين م

اإلدارة المحلية من خالل عرض المنظومة القانونية في عهد المرحلة االشتراكية وفترة 
المرحلة التعددية واستبيان مدى استيعاب هذه المنظومة للمقاربة التشاركية من حيث 

والقانوني للظاهرة وكذا البحث في ثنايا الممارسة السياسية  مضامين النص الدستوري 
 للسلطات العامة أثناء هذه المرحلة التاريخية.

وأما المبحث الثاني فقد عالجنا من خالله دور الفواعل الرسمية والغير الرسمية في 
حور تكريس الديمقراطية التشاركية، على اعتبار أن الفواعل الرسمية والغير الرسمية هي م

 العالقة الثنائية القائمة الدالة على وجود ديمقراطية تشاركية في الميدان.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

العمل التشاركية بين التأصيل الفكري و  الفصل األول: اإلطار المفاهيمي للديمقراطية
 الجواري.

ديد أفرزته مجموعة من التحوالت جاء مفهوم الديمقراطية التشاركية كمعطى ج
المتغيرات الدولية في العصر الحديث بهدف معالجة واقع الممارسة الديمقراطية في و 

 الدولة.للمجتمع و  إلستراتيجية والتنمويةالمجتمعات النامية و النهوض بمختلف القطاعات ا

ت ظهر مصطلح المقاربة التشاركية وهو أحدث الصيغ المفاهيمية المعاصرة في أدبيا
تعميق مكانيزمات متسقة مع بعضها تهدف إلى تطبيق عمال و إلالفكر السياسي الحديث 

التوزيع العمودي للسلطات الذي يمنح استقاللية واضحة في تسيير الشأن المحلي بعيدا عن 
سلطة المركزية، كما أن هذا التوزيع يعتبر شكل من أشكال تقاسم السلطة ألجل وصاية ال

القطاع الخاص ماعيين من المواطنين والمجتمع المدني و إرساء تقاليد تسمح للفاعلين االجت
بالمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في رسم السياسات العامة للمجتمع المحلي، حيث 

الرؤى التوافقية التي تجنب الجماعة لحصول على التصورات و ه األطراف ايتيح تفاعل هذ
 المحلية الفشل التنموي.

كما أن مدلول الظاهرة التشاركية يحظى باهتمام كبير في فحوى علم االستشراف 
االستراتيجي حول جدوى إدماج المواطنين في صياغة الخطط االستشرافية من منطلق التدبير 

محورا رئيسيا للقادة  ة وهو نفس الشعور واالتجاه الذي شكلالتشاركي والمقاربة التشاوري
العرب في خطاباتهم السياسية في ظل الفشل الواضح للمجالس المنتخبة المحلية الغربيين و 

 والوطنية والبنيات السياسية واالقتصادية والثقافية في القيام بمهام التأطير والتنمية الشاملة.

لتشاركية في أجندة المؤسسات الدولية كفلسفة جديدة لقد ارتبط مفهوم الديمقراطية ا
يكلي ألنماط التسيير الالمركزي وتوظيف بمجموعة من المكونات في سياق التغيير اله

تفعيل المشاركة، هذه المكونات هي ركائز يس تناوب المسارات الديمقراطية و تكر الموارد و 
توازن في األدوار بين مختلف بناء الاتي في الدولة وتحقيق التوافق و اإلصالح المؤسس
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المؤسسات، ونتيجة لهذا المخاض والتفاعل في أروقة ومحافل المجتمع الدولي ظهرت فكرة 
التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان كمؤشرات في تدشين عهد جديد و نقطة كم الراشد و الح

والفواعل االجتماعية بين األجهزة الحكومية الرسمية تحول في موازين القوى السياسية و 
االجتماعية الجديدة لقيادة وتأطير العملية التنموية التشاركية وتعزيز االستقرار االقتصادي 

 والمؤسساتي في الدولة.

الديمقراطية التشاركية كظاهرة فلسفية جديدة  مفهوممعالجة  من خالل هذا الفصلتتم وس
يتم ، ثم )المبحث األول( في إطارها النظري تحت عنوان األسس النظرية للظاهرة الديمقراطية

)المبحث  تطرق إلى معالجة موضوع اإلدارة المحلية في ظل مقاربة الديمقراطية التشاركيةال.
 .(الثاني

 الديمقراطية.المبحث األول: األسس النظرية للظاهرة 
يعتبر موضوع الديمقراطية التشاركية من المواضيع المتداولة حديثا بين الباحثين 

علم االجتماع السياسي، وقد م القانونية والعلوم السياسية و واألكاديميين المتخصصين في العلو 
استقطب هذا المصطلح أنظار واهتمام بيئة القانون اإلداري والدستوري حتى في البلدان 

ع مستويات مسلسل بّناء يهدف إلى خلق تكامل وظيفي م وكثر أصالة في الديمقراطية، وهاأل
ونظرية الديمقراطية بشكل عام تعتبر مفهوم معياري ال يكف عن التقدم  .الديمقراطية التمثيلية

ألنه ينطوي على قدرة فائقة في إعادة التشكل ومرونة في استيعاب تعاريف جديدة كونه يعد 
 .1جعاستمرار دون ترالذلك يقتضي مفهوم الديمقراطية أن يتطور ب.رية ووسيلة إنجازآلية ونظ

والديمقراطية في بعدها التشاركي هي إحياء تقاليد المناقشة والتفكير التأملي بين أعداد كبيرة 
من المواطنين حول القضايا العامة حتى يتم التعرف على رأيهم فيها وعرض ما يتم التوصل 

لمشرعين و أصحاب القرار، ومن رواد هذا المفهوم جيمس فيشكين أستاذ اإلعالم إليه على ا

                                      
سنة  ،10ميدانية(، مجلة الباحث االجتماعي، عدد زهرة زرقين، الديمقراطية في الجزائر بين الفكر والممارسة )مقاربة -1

 . 129، ص: 02، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة 2012
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ظل هذا المفهوم محصورا في دوائر المتخصصين الت بجامعة ستانفورد األمريكية و واالتصا
، كما نشأ عدد 1996و  1994حتى أشار إليه المفكر األلماني يورغن هابرماس في عامي 

غيرها من في الواليات المتحدة األمريكية و ي الموضوع  من المراكز البحثية المتخصصة ف
 .1الدول الغربية

 التالية: ومعالجة العناصرتشريح من خالل هذا المبحث  يتم تناولسعليه و 

تعريف التعرض الى ماهية الديمقراطية كموروث تاريخي وبشري بشكل عام، ثم 
باإلضافة إلى تجلية المفاهيم التي التشاركية من حيث نشأتها وسياقات ظهورها  الديمقراطية

 لها ارتباط بالديمقراطية التشاركية كاآلليات والتجارب الدولية المتعلقة بموضوع محل الدراسة.

 المطلب األول: ماهية الديمقراطية.

مصطلح الديمقراطية في أدبيات العقل البشري هو مفهوم واسع ساهم في إثرائه عبر 
الفالسفة المنظرين كل حسب نظره من المفكرين السياسيين و الكثير  عقود طويلة من الزمن

لهذا المفهوم فجاء إطارا كبيرا يجمع في داخله العديد من التيارات الفكرية التي تتفق على 
كما أن كلمة الديمقراطية التشاركية هي  .بعض الخطوط العامة وتختلف في معظم التفاصيل

دما بأصولها اليونانية، ومن أكثر المصطلحات من أكثر مفردات الفكر السياسي العالمي ق  
ببداهتها الهندسة التي تعبر عن بداهة الفطرة الفائقة لالجتماع السياسي اليوناني حيث تماثل 

نفسه ولنفسه حتى تحمل حدود داللتها االصطالحية ذاتها حكم الشعب نفسه باإلقليمية، إذ 
 على مجموع داللتها، ادر على القبضا من الصعب اختزالها نظريا في حدود تعريف قيبدو 

                                      
د/على الدين هالل، الديمقراطية التشاورية، محلة النهضة، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، كلية االقتصاد والعلوم  -1

 .2012أفريل  السياسية، جامعة القاهرة،
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 شأنه أن يمنحها تعيينات كثيرة األمر الذي منما أنها توغل في عمقها التاريخي والسي
  .1متنوعة في أشكال ممارستها عبر العصورو 

في اليونان  فالديمقراطية بهذا االهتمام تعتبر محور الفكر السياسي الذي ظهر قديما 
هذا المفهوم يلعب دورا أساسيا ومحوريا في الفكر السياسي  استمرقبل الميالد بعصور و 

إال أنه من المالحظ .الحياة السياسية إلى وقتنا الحاضر، مع تعاظم أهميته في هذا العصرو 
بقضية الديمقراطية أصبح كبيرا، خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين هو أن االهتمام 

مرحلة حاسمة في تطوره الحضاري بشكل عام هذا يرجع ذلك كله إلى كون العالم يجتاز و 
أصبح العالم قرية صغيرة فما يحدث في الشرق أو في الغرب  ، من جهة  ومن جهة أخرى 

 .2أو في أي جزء من العالم تجد له أصداء في األجزاء األخرى 

 تعريف الديمقراطية. الفرع األول:

 " deokratia " اليونانيةة هو في األصل مشتق من الكلم مصطلح الديمقراطية إن
 تعني الناس أو الشعب و  ”deo“ن كلمتين ممركب  وهذا المصطلحالتي تعني حكم الشعب، و 

للديمقراطية في منتصف  ظهر هذا التعريف البسيط وقد لطة تعني الس ”krates“و
المدن الزمان في بعض القرن الرابع قبل الميالد للداللة على النظم السياسية القائمة في ذلك 

 السيما أثينا.اليونانية و 

ي مدلوله قّيم الفلسفي للديمقراطية يحمل فالتعريف اللغوي للمصطلح الفكري و هذا 
 األساسي. وصاحبها أن الشعب هو مصدر السلطة السيادة الشعبية و 

                                      
ص:  ،1999، 1طعبد الرزاق عيد، محمد عبد الجبار، الديمقراطية بين العلمانية واإلسالم، دار الفكر، دمشق، سوريا،  -1

11 . 
، ص 2003إسماعيل علي سعد، والزيات السيد عبد الحليم، المجتمع والسياسة، األزرايطة،  دار المعرفة الجامعية،  -2

حريزي زكرياء، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في مداولة تكريس الديمقراطية . أشار إليه، 332-331ص: 
التشاركية، رسالة ماجستير منشور، مقدمة بجامعة الحاج  لخضر بباتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 

 .28، ص 2011-2010السياسية، 
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ريف الرؤى التي تتجه إلى تععددت االتجاهات و تأسيسا على ذلك تومن هنا و 
 المرجعيات الفكريةعلى حسب المعايير اإليديولوجية و مدلوالتها و  الديمقراطية وتنوعت صيغها

من ثم نشأ التباين واالنقسام والتوافق حول معاني و مضامين التي تحدد شكل وثقافة كل بلد و 
 الفكر العربي اإلسالمي.ية بين الفكر الغربي الليبرالي و الظاهرة الديمقراط

 بي الليبراليي أدبيات الفكر الغر أوال : الديمقراطية ف

لقد حظيت الديمقراطية كمصطلح باهتمام بالغ من طرف قادة الفكر السياسي الغربي 
وذلك من خالل التنوع في إرساء البنية المعرفية الرامية إلى بلورة النسق الفكري والفلسفي لكل 

إلى أن النظام يصبح ديمقراطيا حيث يتم  ( صاموئيل )نظام ديمقراطي، ومن هنا أشار 
اختيار قادته عن طريق االنتخابات الدورية العادلة التي يتنافس خاللها المرشحون لكسب 

 .1أصوات الناخبين

إن الديمقراطية هي النظام الذي يتمكن من خالله المواطنون من  "روبرت دول"وقد أكد 
ممارسة درجة عالية من السيطرة على الحكام ،والذي يظهر فيه التنافس السياسي عن طريق 

 .2إقرار حق المعارضة وحق المشاركة السياسية

كما ُعرفت في االصطالح الغربي لمفهوم الثورة الفرنسية على أنها حق الشعب المطلق 
في أن يشرع لجميع األمور العامة بأغلبية أصوات نوابه، بحيث يكون إلرادة الشعب بذلك 

 أمام سلطة غير سلطتها.ال تسأل ة قيود خارجية، فهي سيدة نفسها و حرية غير مقيدة بأي

على أنها طريقة سياسية أو تنظيم تأسيسي لغرض الوصول إلى  "شومبيتر"كما يعرفها 
قرارات سياسية يحرز األفراد عن طريقها سلطة التقرير بالوسائل التنافسية عن طريق أصوات 

 الشعب.

                                      
للديمقراطية الغربية، فهرست مكتب الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الطبعة محمد أحمد علي مفتي، نقض الجذور الفكرية  1

 16، ص:2002األولى، 
 .17المرجع نفسه، ص-2
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الجماعي عن طريق انتخابات حرة  بأنها اختيار صانعي القرار ( صاموئيل )يعرفها و 
عادلة و نزيهة بين المرشحين وتكون دورية و لكل فرد بالغ الحق في أن يشارك بصوته في و 

إلى أن  الديمقراطية تشكل شكل من أشكال  (لورد برايس  )، و ذهب 1اختيار من يمثله
الجماعة ككل، و ليس الحكم تكون فيه السلطة الحاكمة في الدول ممثلة قانونيا في أعضاء 

 في طبقة أو طبقات معينة.

قبله بأنها شكل من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو  "جون ستيوارت  "عرفها و 
 .2القسم األكبر منه سلطة الحكم من خالل نواب يتم انتخابهم بصورة دورية

يدها ة التي تكون بأن الديمقراطية هي حكم الكثر  (هيرودوت  )من جهة أخرى يرى و 
جتمع مع التي تهدف إلى نظام سياسي تسوده المساواة بين أفراد المسلطات الحكم واإلدارة و 

معاونيه أمام جمهور المواطنين بوصفهم أصحاب الحق ال يجوز تقدير مسؤوليات الحاكم و 
 .3المساس به في مساءلة و متابعة حكامهم

ديمقراطية بأنها النظام الذي ال (جوان ليتز )و (لبست  )و  (الري ديلموند )كما يعرف 
مستوى كاف من الحريات س الفعال بين األفراد والجماعات، و يوفر ثالثة شروط: التناف

 .4المشاركةو التنافس السياسي و  المدنية و السياسية،

لتي أصبحت من او  (إبراهام لنكولن  )كما قام بتعريفها الرئيس األمريكي السابق 
حكم الشعب بواسطة  )ضمن التعريفات البارزة و األكثر شيوعا على أنها العبارات الشهيرة و 

ملك خاص له، أن السلطة بيد الشعب و  (بحكم الشعب  )من أجل الشعب قاصدا ، و (الشعب
في عملية صنع السياسات العامة  أي إشراك المواطنين ( بواسطة الشعب ) أما عبارة 

                                      
المشاركة السياسية للمرأة العربية و دورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية ،رسالة ماجستير حريزي زكرياء،  -1

 . 29، ص 2011-2010الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،  مقدمة بجامعة الحاج لخضر بباتنة ،كلية
 www.starties.co/f.aspx؟ t=32923007.2015-11-20ديمقراطية، تم تصفح الموقع  لحو  بحث-2
 .132زهرة زرقين، المرجع السابق، ص:  -3
 .17محمد احمد علي مفتي، المرجع السابق، ص : -4
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من أجل  )لمجالس النيابية، في حين قصد بعبارة على من يمثلهم في اعملية الرقابةمباشرة و 
  .1خدمة لهإنما هو من أجل مصلحة المواطن و  أن عمل الحكومة (الشعب 

أما النظرية الديمقراطية وفقا للتعريف اإليديولوجي فهي طراز معين للعيش ينبثق من 
التي تحرك  ي التغييرإطار ذهني يبنى على عدة افتراضات منها اإلحساس الدائم بالرغبة ف

تدفعهم نحو تعديل أوضاعهم االجتماعية لتناسب مع التغييرات الحياتية المتعددة األغلبية، و 
للتغيرات  ،فالديمقراطي هو ذلك القادرعلى تعديل أوضاع حياته وأفكاره ومبادئه وقّيمه وفقا

 .2االجتماعية المحيطة به

عينة للكون والحياة واإلنسان، على نظرة مفالديمقراطية من هذا المنظور هي نظام قائم 
 من ثم فهي تحمل بعدا عقيديا.ومعتقدات مشتركة بين الجماعة، و ترتبط بمفهومات محددة و 

أن الديمقراطية نظام  سياسي علماني، فالدين ال  (كرن شيلدز )ومن هذا المنطلق يؤكد 
م السياسي عالقة له بالديمقراطية فهو يعد مسألة فردية خاصة ال عالقة  لها بالتنظي

 .3واالقتصادي واالجتماعي

ة المتعلقة بالفصل بين المسيحية و خاصة الفكر  (جاك ماريتان  )في هذا اإلطار يربط و 
وبين  (ما هلل هلل يصر لقيصر و دع ما ق )المتمثلة في شعار بين الكنيسة والدولة و 

نية قائمة على عقيدة مدراطي يحمل عقيدة دينية محايدة، و فالمجتمع الديمق ،الديمقراطية
التي تدفع باط المشترك بين أفراد المجتمع و المصلحة المشتركة تمثل العقيدة الدنيوية الر 

 .4اختالف المشارب و المآرببغض النظر عن تباين االتجاهات و  الجماعة للعيش معا

                                      
 .29 ، ص:السابقحريزي زكرياء، المرجع  -1
 .21ص: ،المرجع السابق محمد احمد علي مفتي، 2
 .24المرجع نفسه، ص:محمد احمد علي مفتي،  -3
 .25محمد احمد علي مفتي، المرجع نفسه، ص: -4
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الفلسفي الكثير من الكتابات الغربية المتشبعة بالبعد وقد امتزج بهذا السياق الفكري و 
األخالقية انطالقا من دية الدولة تجاه القيم الدينية و الثيوقراطي المكيافيلي القائم على حيا

ني قاعدة أساسية للبناء الديمقراطي تتمثل في الحرية المطلقة، أي حق األفراد المطلق في تب
والحرية بهذا المعنى  .قيم اجتماعية دون تدخل من أحدما يشاءون من عقائد وعادات و 

ات الخارجية تعني انعدام المعوقالذين يمثلون االتجاه االول  عند الليبراليين األحرارخصوصا 
التدخل الذي يحد من قدرة المرء على التصرف، وبالتالي فإن مفهوم أي انعدام اإلكراه و 

إطالق الحرية الفردية هو نبذ اإلكراه الذي يسهم في إعاقة الرغبات الشخصية ويبقى تدخل 
 روعا ضد األفراد في حالة إلحاق الضرر باآلخرين.الدولة فقط مش

أن  "هايك "من ثم فأهم ما يميز المجتمع الحر عن المجتمع غير الحر كما يشير و 
السلوك الفردي الذي ال يؤثر على المجال الخاص لآلخرين يبنى على اختيار الفرد ذاته، وال 

 .1ى يفرض عليه من قبل الدولة، أو من قبل مؤسسة اجتماعية أخر 

أما االتجاه الثاني في تفسير الحرية الفردية فهو على النقيض من رؤية الليبراليين 
األحرار، إذ نجد أن المدرسة الجمهورية يقدم أنصارها مفهوما سياسيا واضحا لمعنى الحرية 

ذلك من خالل ربطها بالتنظيم السياسي، بمعنى أن القوانين المطبقة في الدولة هي انعكاس و 
ألفراد بأنفسهم وبالتالي تتحقق الحرية بمدلولها اإليجابي المتمثل في حكم المرء لنفسه، إلرادة ا

 هذه الحرية هي التي بنيت عليها فكرة الديمقراطية الغربية.أي أن يصبح المرء سيد نفسه و 

قد دافع عدد من المفكرين السياسيين عن الحرية السياسية التي تكون الحكومة فيها و 
لإلرادة الفردية، وقد قدم روسو أفضل تعبير للحرية السياسية بربطها بالسيادة و صيرة للحرية ن

الفردية، فالسيادة الذاتية لإلنسان تعبر عن نفسها في المجتمع السياسي عن طريق اشتراك 
 .2من ثم تتكامل الحرية مع طاعة القوانينحكمهم و األفراد المباشر في وضع القوانين التي ت

                                      
 .59، ص:نفسهمحمد احمد علي مفتي، المرجع -1
 .60-59محمد احمد علي مفتي، المرجع نفسه، ص ص  -2
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الحرية سواء بمفهومها الليبرالي المتمثل في انعدام المعوقات يتضح مما سبق أن 
الحكومة الديمقراطية إنما تنطلق من الحرية و الخارجية، أو الجمهوري القائم على الربط بين 

                                                                                                       النظرة إلى الفرد على أنه المرجعية العليا في المجتمع، وأن سيادته لنفسه ترتبط بحريته.                              

قبل أن نغادر السياق العام للمنظومة الديمقراطية  في خطها الليبرالي نشير أن هذه و 
رأي الذي األخيرة وبفعل التطورات التي حصلت لها في العقود األخيرة ترجح بدرجة كبيرة ال

               حيث أصدر  1942، وكانت بداية هذا التطور في عام إجرائيايعتبر الديمقراطية شأنا 

الذي أعلن فيه رفضه  ( الديمقراطيةواالشتراكية، و  الرأسمالية )كتابه  (جوزين شومبيتر)
كشف فيه الذي ان سائدا  في القرن الثامن عشر و للتعريف الكالسيكي للديمقراطية الذي ك

عن أطروحته الفكرية أن األسلوب الديمقراطي هو ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من 
خالله التوصل إلى القرارات السياسية التي تشخص الخير العام عن طريق جعل الشعب 

 .1نفسه يتخذ القرارات من خالل انتخاب أفراد يقومون بتنفيذ إرادة الشعب

بداية التغيير النوعي في مسيرة الديمقراطية،  "شومبيتر  "ه كان هذا الفهم الذي بّشر بو 
تلك المسيرة التي وصلت في الربع األخير من القرن العشرين إلى منعطف حاسم جعل 
الديمقراطية آليات تنظيمية باألساس، ومن ثم فك ارتباطها التاريخي بالحضارة الغربية 

 الحديثة وبالنظام الرأسمالي بدرجة أو أخرى.

على  "شومبيتر  "عن حق أن التعريف اإلجرائي الذي أطلقه  "صاموئيل  "الحظ  وقد
الديمقراطية  يحظى بقبول الباحثين المشتغلين في هذا الموضوع، وقال أنه منذ الحرب 
العالمية الثانية أصبح االتجاه الغالب في تعريف الديمقراطية هو ذلك الذي يربطها بصورة 

هذا الفهم للديمقراطية بعد خمسين عاما  "فوكوياما  "وقد جدد  2باتتكاد تكون كاملة باالنتخا
حيث قال أنها عبارة عن الحق الشمولي  1992أي في عام  "شومبيتر  "من طرحه من قبل 

                                      
 .136الجبار، المرجع السابق، ص:  عبد الرزاق عيد ومحمد عبد-1
 .139عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار، المرجع السابق، ص: -2
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في االشتراك في السلطة السياسية، أي الحق الذي يملكه كل المواطنين في االنتخاب وفي 
 .1المشاركة و في الحياة السياسية

هنا يمكن القول أن التطورات المتالحقة على مفهوم الديمقراطية قد فصلتها عن من و 
اإلطارات الفلسفية و العقائدية التي نشأت في رحمها وقد أنتج هذا التطور ما يسمى اآلن 
طارا عاما للحياة  بالديمقراطية المعاصرة التي تحرص على التأكيد على كونها آليات وا 

على غرار الكثير من  "فوكوياما"وفي هذا السياق أيضا يعتقد  دة،السياسية وأنها ليست عقي
مكونات الديمقراطية الليبرالية إنما تتجه عبر المنظرين الليبراليين أن عناصر و الكتاب و 

من جهة حياة في استقالل ذاتي وكرامة، و عملية المقرطة إلى االعتراف بأن كل فرد له حق ال
ن الفكرية في شأن الديمقراطية الليبرالية على أنها تعلى م أطروحاته "فوكوياما"أخرى يؤسس 

تمثل مطلبا عالميا شعبيا اليوم، ألنها ببساطة أفضل نظام قيمة زوال البدائل التاريخية و 
 .2سياسي حققه البشر

تجاه اإلجرائي هي اها فوكوياما في سياق التنظير لإلهذه النظرة الفكرية التي يتبن
حسب اجتهاد الباحث الذي يشكل األسس العامة التي تقوم عليها حصيلة الوعاء الداخلي 

المشاركة و  المنافسة،و  الحرية،و  الديمقراطية الليبرالية في جانبها السياسي كاالنتخابات الدورية،
 السياسية.

هذه بعض التعاريف والرؤى الفكرية التي اقتصر عليها الباحث لمفهوم و فلسفة النظرية 
اها الكالسيكي سواء في سياقها اإلغريقي أو الليبرالي لدى بعض الديمقراطية في معن

الفالسفة الغربيين، وهي قبسات تم انتقائها من جملة التعريفات الكثيرة للظاهرة لمنظرين و ا
والتي بات من الضروري القول أنها استنفذت كل الدالالت اللغوية واالصطالحية المحددة 

                                      
 .141المرجع نفسه، ص:-1
أنتوني جيدنز، بعيدا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية، ترجمة شوقي جالل، إصدارات المجلس الوطني -2

 .143-140، ص ص 2002أكتوبر للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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قاسم المشترك في أدبيات الفكر الغربي حسب اجتهاد للشكل و المضمون، وبالتالي فإن ال
الباحث هو االتفاق على البعد الشعيوي كوعاء فكري ومحور أساسي يقوم عليه النظام 

ضفاء الشرعية والقبول الجماهيري لألنظمة ي لترسيخ فلسفة الحكم والسلطة و الديمقراط ا 
ذي يمثله لوك، روسو، وميل المعاصرة، وبصرف النظر عن االتجاه المعياري الكالسيكي ال

وغيرهم والقائم على قاعدة اإلرادة العامة والخير العام ومن ثم تبني الديمقراطية كفلسفة 
ومذهب للحياة، ثم ظهور االتجاه اإلجرائي في مرحلة الحقة وقد تمت اإلشارة إليه، ينادي 

في المجتمع وضبط  بأن الديمقراطية ال تعدو كونها آلية تهدف إلى تنظيم الحياة السياسية
ئيل من دعاة هذا االتجاه صامو لسفة مطلقة ومتحررة من كل قيد، و مؤسسات الدولة وليست ف

جون بالمينز وشومبيتر وغيرهم، ومن ثم فإن هذا االختالف من وجهة نظر وروبرت دول و 
الباحث ال يمكن وصفه إال باالختالف الصوري على اعتبار أن جوهر الديمقراطية المتفق 

ة بين مختلف االتجاهات والمدارس الفكرية الليبرالية هو القول بأن األمة هي صاحبة علي
السيادة ومصدر السلطات في النظام الديمقراطي خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار 
التشريعات الغربية المقننة لحكم األكثرية وسيادة األغلبية  في إدارة مفاصل الدولة ودواليب 

لى مبدأ فصل الدين عن الدولة والسياسة وعن الحياة  وبالتالي انعكاس السلطة، باإلضافة إ
المجتمع، األمر الذي يؤكد عدم انفصال الجتماعي واالقتصادي على األمة و موجات التحرر ا

الديمقراطية السياسية عن لباب وصفوة الليبرالية بين دهاليزها الثالثة الديمقراطية السياسية 
 ة والديمقراطية االجتماعية.والديمقراطية االقتصادي

 ثانيا : الديمقراطية في أجندة الفكر العربي المعاصر

تكاد تتفق غالبية أدبيات الفكر العربي الحديث  على أن مرحلة ما قبل الحرب العالمية 
األولى هي عصر التنوير العربي كمنعطف حضاري يؤسس لخصوصيات األمة العربية  

قد ظهر بهذا الخصوص وية لفضائها العقلي والثقافي، و النهضو ويقنن معالم الحداثة الفكرية 
ن اإلسالميين على مسرح التحوالت اإلقليمية داخل المحيط الجغرافي العربي نخبة من المفكري
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الحضارة  كان ذلك عقب دخولكالشيخ محمد عبده وجمال الدين األفغاني وغيرهم و 
عملية االختراق الغربي لمقومات ذبول اإلبداع ثم أعقب ذلك اإلسالمية طور الجمود والتقليد و 

الحضارة الغربية في الفكري بين الحضارة اإلسالمية و  خصوصيات األمة بعد االحتكاكو 
 أعقاب الغزو االستعماري الحديث لديار اإلسالم.

هذه الوضعية التي آلت إليها الدول العربية في مختلف قطاعاتها وشؤونها العامة 
ضمير النخبة من المفكرين الذين قرروا االقتراب ة تركت انطباعا عميقا في مخيلة و صوالخا

من مناخ الثقافة الغربية محاولة منهم لتبيئة المفاهيم الغربية ومنها الديمقراطية في المناخ 
الحضاري اإلسالمي، هذه األخيرة أي الديمقراطية تصنف على أنها شأنا إجرائيا ال يستبطن 

 مذهبية اوعقائدية.أي خلفية 

والواقع أنه ليس في اإلسالم ما يمنع من االستفادة من معطيات الحضارة المختلفة في 
الماضي والحاضر والمستقبل ما دامت ال تتعارض مع نص أو مبدأ أو قاعدة إسالمية، أو 

 .1مادامت مسكوتا عنها، أو مادامت في منطقة الفراغ ومادام باإلمكان أسلمتها

حول موضوع الديمقراطية في قاموس الفكر العربي المعاصر بعد استجالء إن الحديث 
كذلك و  ، في نظامها السياسي و االجتماعي والقانونيالخصائص العامة للبيئة العربية 

اطية كوعاء سياسي أفرزته تجارب السياق التاريخي الذي تمخض عنه والدة النظرية الديمقر 
عه الطويل مع االستبداد، هذا المخاض العسير وضع اجتهادات العقل البشري  أثناء صرا و 

مضمون المفاهيم الجديدة التي ي مواجهة إشكالية البحث عن أصل و المفكرين النهضويين ف
بالتالي تحديد المرجعية التي ها كشكل  الدولة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، و يتعرضون ل

واجه الباحث مخزونا هائال من على أساسها يتم ضبط هذه القضايا الحديثة، وهنا قد ي
التفسيرات والمواقف المتباينة التي ال تشكل نظاما فكريا متماسكا، وهذا بسبب عوامل تاريخية 

م الحديثة المفاهيعربي الحديث في معالجة األفكار و يمكن أن تكون قد شكلت طريقة الفكر ال
                                      

 .167عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار، المرجع السابق، ص:-1
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بين الثوابت والخصوصيات، ماساني العام و الفصل مابين المشترك اإلنومن ثم عدم التمييز و 
وهنا تبرز الظاهرة الديمقراطية ضمن مفردات النسيج الفكري العام الذي ظل الخطاب العربي 

هذا المفكرين المسلمين في الموقف من ود وقد تعددت كتابات الباحثين و يداولها منذ عق
ث اتجاهات األصالة، والمتتبع لهذه الكتابات يرى ثمة ثالالمفهوم الدخيل على التراث و 

 متباينة.

فمن الكتابات من حاولت إبراز مصطلح ديمقراطية اإلسالم مقابل الديمقراطية 
 .1المعاصرة، متجاوزة ما إذا كان اإلسالم يتعارض و الديمقراطية

بعضها حاولت أن تبرز نظرية الشورى في اإلسالم في مقابل الديمقراطية المعاصرة، و 
 . 2قراطية المعاصرةوأن الشورى أوسع و أعمق من الديم

اعتبرت أن ال سبيل إلى مزج راطية المعاصرة و رفضتها جملة، و ثالثها هاجمت الديمقو 
 .3اإلسالم بالديمقراطية وال سبيل إلى القول بأن اإلسالم نظام ديمقراطي

بعد دراسة وجهة نظر كل فريق من هذه التيارات الثالثة يمكن وضع اإلشكالية محل 
فأما بالنسبة لطرفي النقيض فإن التيار الرافض  ين طرفي نقيض ووسط.االنقسام والتضاد ب

األستاذ لمفكرين كالشيخ أحمد محمد شاكر و للديمقراطية قد رفع لوائه العديد من العلماء وا
غيرهم ممن يرو أن أسلوب األخذ بالديمقراطية هو ودة و المودودي واألستاذ عبد القادر ع

 أسلوب مخالف لإلسالم.

                                      
 .74ص: ، 2012طبعة العقاد عباس محمد، الديمقراطية في اإلسالم ،الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر،-1
م، دار الفكر العربي، ص 6619األنصاري عبد الحميد إسماعيل، الشورى وأثرها في الديمقراطية )دراسة مقارنة(  -2

، أشار إليه، فاروق أبو سراج الذهب طيفور، الشوراقراطية، وسط بين غالة الشورى وأدعياء الديمقراطية، 428-427ص
 .29، ص 2011دار الخلدونية، سنة 

فاروق  . أشار إليه، 251، دار الشروق، بيروت، ص: 1983محمد قطب، مذاهب الفكرية المعاصرة، الطبعة األولى،  -3
 .30أبو سراج الذهب طيفور، المرجع نفسه، ص  
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نادوا من قديم بضرورة هم الطرف الثاني الذين ائلون بالديمقراطية بال قيود و لقوأما ا
هؤالء هم رب واخذ حضارته بخيرها وشرها وحلوها ومرها و الذوبان في هوية الغاالنصهار و 

 أحمد أمين،و  طه حسين،و  صفوة التيار الليبرالي العلماني الذي كان يقوده أحمد لطفي السيد،
غيرهم ممن انبهر بالمشروع الغربي وراح ينظر لألطروحة العلمانية في عبد الرزاق و  عليو 

  بعدها الديمقراطي.

أوالئك تقف الفئة الثالثة حاملة لواء الوسطية المتوازنة التي ترى أن جوهر وبين هؤالء و 
الديمقراطية متفق مع جوهر تعاليم اإلسالم، و قد مّثل هذا التيار نخبة من العلماء الراسخون 

من أمثال هؤالء العالمة يوسف لم الذين يجمعون بين فقه الشرع وفقه الواقع و العفي 
ا عمال قراطية بشيء من التوازن الفكري و القرضاوي الذي تعرض لمناقشة الظاهرة الديم

اطية أن يختار جوهر الديمقر )الدولة في اإلسالم:  ل في كتابه من فقهالمقاصد الكلية حيث قا
يفرض عليهم حاكم يكرهونه و يرفضونه يقودهم بعصاه أو سيفه و أن ال الناس من يحكمهم و 

أن نه إلى الصواب إذا أخطأ الطريق و يكون لديهم من الوسائل ما يقومون به عوجه و يردو 
 .1(تكون لهم القدرة على إنذاره إن لم يرتدع، ثم عزله بعد ذلك

لك أنه في مقابلة حكم وما قيل أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، فليس ذ )قال أيضا و 
 .2(هللا، بل حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد المطلق 

بين  التمييزيجب مايبدو من الدراسة هو انه  وصفوة القول في هذا اإلطار حسب
النوع الذي نتحفظ عليه، فالديمقراطية والشكل و الشكل والنمط الذي نقبله من الديمقراطية 

سفتها القائمة بما لها من أنياب ومخالب نمجها ونستنكر فل االقتصادية التي تعني الرأسمالية
كذلك الديمقراطية االجتماعية التي تعني على إفقار الشعب وتجويعه وا هدار كرامته، و 

ود المألوفة في العادة والعرف التحلل من كل القيو  الليبرالية القائمة على فكرة الحرية المطلقة،

                                      
 .132، ص: 2001د/ يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في اإلسالم، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة، -1
 .139يوسف القرضاوي، المرجع نفسه، ص: -2
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في القيم السياسية لدى العرب   غير مستساغو مستهجن أيضا  ال شك أن هذا النوعو 
المسلمين، أما الذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي فقط، وجوهره أن تختار و 

مجالسها المنتخبة بطريقة دستورية تكفل لهم معاني مؤسساتها وأولياء أمرها و الشعوب 
 النوع من الديمقراطية هو فقط آليةهذا شعبية في إدارة شؤونهم المحلية والوطنية، و المشاركة ال

ال يحمل أبعاد إيديولوجية أو معاني اذ القرارات ذات الصبغة العامة و منهج عملي التخو 
 عقائدية.

 الفرع الثاني : الجذور التاريخية للديمقراطية 

تعتبر الظاهرة الديمقراطية إنتاج بشري موروث عن القدماء وهو نسيج قيمي يشكل 
والتراكمات الفكرية في ذاكرة األمة عبر الخط الزمني لمراحل التاريخ  الرواسب الحضارية

التي سوف تكون موضوع دراستنا ا علماء االجتماع بأنساق القيم و السابقة والتي اصطلح عليه
 لهذا الفرع.

 أوال: الديمقراطية في المجتمع اليوناني القديم

لتي لم تخلو من عيوب، فقد عرفت المدن اليونانية القديمة نوع من الديمقراطية ا 
هي طبقة العبيد، إذ أنهم كانوا قوق طبقة كبيرة من سكان المدن، و تجاهلت الديمقراطية ح

أرسطو الذين أفالطون و  خارج مقياس المواطنة لدى اليونانيين بما فيهم الفالسفة من أمثال
د، إذ انه غالبا ما أن ال تتجاوز السلطة النخبة من أبناء البالو  اقروا بمبدأ الديمقراطية،

ُوصفت الديمقراطية من قبل بعض الفالسفة بحكم الرعاع، مع إيمانهم بأن السلطة من إرادة 
 الشعب، فقد قال أفالطون: إن اإلرادة المتحدة للمدنية هي مصدر السيادة.

 .( السلطة تنبع من الجماعة و ليس من الشخص الحاكم ):كما أكد أرسطو على أن

هر المدن اليونانية وأقدمها معرفة بالنظام الديمقراطي، وكانت كانت أثينا من أش
 الديمقراطية المباشرة هي السائدة وقتئذ.
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لقد تجلت مظاهر الديمقراطية بشكل واضح في أثينا على يد كليشنيس في حدود سنة 
المواطنين إلى ق. م فقد أرسى هذا الحاكم أسس الديمقراطية فيها إذ أقدم على تقسيم  508
 أوجد نظام للحكم أتاح من خالله المساهمة الفعالة للمواطنين في السلطة.ة قبائل، و عشر 

إن ديمقراطية اليونان في العصور الغابرة ال يمكن عدها ديمقراطية حقيقية وفق المعيار 
المعتمد للديمقراطية في أيامنا هذه فقد شابها عيوب كثيرة كانت بعضها جوهرية، السيما ما 

 رجال دينطبقات وفئات، نبالء و  نة، إذ كان المجتمع اليوناني ينقسم إلىيتعلق بالمواط
مستوى هذه الديمقراطية حول نمط و  يقالقيل و لكن مهما و  ،1عبيدوعامة من عمال ومهنيين و 
 الصيغ ذات البعد اإلنسانيالنسق الحضاري في طرح البدائل و من حيث األداء السياسي و 

االجتماعية داخل اإلقليم الجغرافي الواحد في ذلك المكونات الفكرية و  المجتمعي بغية إدارةو 
عن اإلطار التاريخي للظاهرة الديمقراطية أن الجذور عند الحديث قول الالزمان ال يسعنا إال 

التاريخية األولى لهذه المقاربة تعود حصرا إلى الحضارة اليونانية القديمة فيما عرف 
و يعتبر فالسفة اليونان هم أول . ن الخامس و السادس قبل الميالد بديمقراطية أثينا في القر 

من استنبط فكرة الديمقراطية من أمثال أرسطو، سقراط، أفالطون، والديمقراطية األثينية 
عموما ينظر إليها على أنها من أول األمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم 

وهذا القانون ما هو إال رأي مجموع  ،بالسيادة إال للقانون  الديمقراطي حيث كانوا ال يعترفون 
 .2أهل المدينة، أي أن السيادة في نهايتها ترجع إلى شعب المدينة 

 

 ثانيا: الديمقراطية في نشأتها الليبرالية

                                      
 الدكتور نبيل عكيد محمود، الديمقراطية في المجتمع اليوناني القديم. -1

 Drnabiler.blog5pot.co/…./blog.post، 2015-11-22صفح الموقع في تم ت
 هابل عبد المولى طشطوش، الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم. -2

 ...www..ahewar.prg/s.asp?aid=94705تم تصفح الموقع 
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م هي التي كانت من وراء إرساء 1789الشك أن الثورة الفرنسية التي قامت في عام 
ة عقود من المعاصرة  وقد تبلور مبدأ سيادة األمة قبل الثورة الفرنسية بعددعائم الديمقراطية 

مونتيسكيو وجان جاك روسو مؤسسي  نظرية العقد االجتماعي خالل كتابات جون لوك و 
التي تعتبر أساس نظرية سيادة األمة، التي جاءت كرد فعل لمحاربة نظرية التفويض اإللهي 

طى، واستمرت لعشرة قرون، وقد عانت تلك المجتمعات التي سادت أوربا في العصور الوس
من الحكم المطلق المعاناة الشديدة ،فكانت نظرية سيادة األمة الخيار البديل للخروج على 
سلطة الملك، ولكن هذا االنتقال كان انتقاال دمويا  عبر ثورة هي من أشد الثورات دموية أال 

وبذلك تعد  (شنقوا أخر ملك بأمعاء أخر قسيس ا )وهي الثورة الفرنسية، والتي اتخذت شعار
يعتبر . و 1مبادئ الديمقراطية الغربيةبحق هي األساس الذي أرسى قواعد و الثورة الفرنسية 

أمريكا الشمالية، وقد الديمقراطية في أوروبا الغربية و م فترة ازدهار  20بداية القرن و  19القرن 
البرلمان على أسس سليمة بفعل تقدمية  منبره المهمقام النظام الديمقراطي ووسيلته و 

 .2البرجوازية آنذاك وقيادتها للطبقات االجتماعية األخرى 

إن الظاهرة الديمقراطية بوجهها وشكلها الغربي في عصر التنوير نشأت وتأسست 
كنظرية فلسفية مشبعة بمضامين وأفكار تحمل في طياتها معالم الحداثة وآليات نظام الحكم 

 قواعد المنهجية التي تم على أساسها صياغة نظرية سيادة األمة.الجديد وفق ال

هذا التطور الحاصل في المحيط األوربي بشأن االنتقال السياسي والديمقراطي لم يأتي 
فارغا ومجردا من أي مضمون بل على أنقاض تجارب ومحن شديدة رّسخت ووّطدت أركان 

ت الرمزية التاريخية في هذه الحقبة، الثورة المشروع الديمقراطي البديل، ومن أهم المحطات ذا
األمريكية والثورة الفرنسية اللتان أطلقتا خميرة العهد الجديد وميالد مواثيق حقوق اإلنسان 
كأرضية لتعايش األثنيات والتنوع العرقي واللغوي يجمعهما كيان بشري واحد، هذا وبالرغم من 

                                      
 مفهوم الديمقراطية من الليبرالية إلى الماركسية. -خليل سامي أيوب -1

 .www..ahewar.org/s.asp?.aid=286015تم تصفح الموقع 
 .32حريزي زكرياء، المرجع السابق، ص:-2
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العدالة االجتماعية فإنه كالحرية والمساواة و ة عمق المعاني التي صاحبت المقاربة الديمقراطي
ال يمنع من وجود جوانب سلبية اعترت هذه األخيرة سواء في مرحلة التنظير أو على صعيد 
الممارسة، خصوصا على مستوى الجدل الدائر بين التيارات الفكرية حول طبيعة الظاهرة هل 

بشؤون السلطة و نظام الحكم و هي فلسفة ومذهب للحياة أم هي مجرد آلية سياسية تهتم 
 تنظيم العالقة بين الحاكم و المحكوم.

 العربيفي العالم الديمقراطية بثالثا: بداية االهتمام 

لقد شغلت قضية الديمقراطية المفكرين السياسيين في العالم العربي منذ فجر النهضة 
َتعّدل مفهوم الديمقراطية و ، وقد تغير العربية المعاصرة، أي ما يقارب من قرنين من الزمان

لعلى أول متنوعة من التطورات االجتماعية والسياسية، و منذ ذلك الوقت تحت تأثير مجموعة 
من أثار حوارا حول الفكرة الديمقراطية في العالم العربي هو الشيخ رفاعة الطهطاوي 

ا مرافقا كان الطهطاوي بعد تخرجه من األزهر قد ُأرسل إماما إلى فرنسو  (1873 -1801)
التدريب، فأحسن استغالل وجوده باإلقبال عثها محمد على إلى هناك للتعلم و لفرقة عسكرية ب

فة لفلسدرس االنظير، فأتقن اللغة الفرنسية و  على تعلم العلوم الغربية بحماسة منقطعة
ألف  ما إن عاد إلى القاهرة حتىرواد الفكر الفرنسي، و  على وقرأ اليونانية والجغرافيا والمنطق

دّون فيه مشاهداته حول  (تخليص اإلبريز إلى تلخيص باريز  )كتابه  1834في عام 
وكان المديح للنظام الديمقراطي، وحرص الطهطاوي على إثبات  .مسالك أهل فرنساعادات و 
نسجاما تاما مع تعاليم اإلسالم الذي شاهده في فرنسا ينسجم انظام الديمقراطي أن ال

 .1مبادئهو 

-1810)من األعالم الذين كان لهم السبق في هذا المجال خير الدين التونسي و 
الذي قد وضع خطة شاملة التونسية في القرن التاسع عشر و  رائد حركة اإلصالح (1879

                                      
 الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصر. -1
 www.elbassair.ne، 2015-11-26تم تصفح الموقع في  
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الذي دعا من خالله سياسيوا  ( أقوم المسالك في تقويم الممالك )لإلصالح ضّمنها كتابه 
مكنة من أجل تحسين أوضاع األمة هاج كل السبل المعلماء عصره حاثا إياهم على انتو 
اعتماده في البلدان العربية كنهج نه إلى تبني النظام الديمقراطي و ، وهذه إشارة م1االرتقاء بهاو 

 سياسي ال يتعارض مع خصوصيات و عقائد العالم العربي.

فقد توصل بعد تقص ألسباب انحطاط ( 1838-1897)أما جمال الدين األفغاني 
و عدم تقييد الحكومة بالدستور ولذلك  مسلمين أن مرجع ذلك هو غياب العدل و الشورى ال
االجتماعي عبر ي و رفع لواء المطالبة بأن يعاد للشعب حق ممارسة دوره السياس فقد

 .2المشاركة في الحكم من خالل الشورى و االنتخابات

الذي رأى بأن أهم  ( 1849-1905) قد سار على منهج األفغاني تلميذه محمد عبدهو 
تحد يواجه األمة اإلسالمية هو نظرتها إلى العالقة بين اإلسالم والعصر، وفي محاولة 
للتوفيق بين المبادئ اإلسالمية وبعض األفكار الغربية اقترح عبده بأن مصطلح المصلحة 

ن االجعند المسلمين يقابل المنفعة عند الغربيين، وبأن الشورى تقابل الديمقراط تماع ية وا 
ولدى معالجة إشكالية السلطة أكد عبده بأنه ال يوجد حكم ثيوقراطي في  ،يقابل األغلبية

، وهو نفس 3اإلسالم معتبرا أن كل المناصب في الدولة هي  مناصب مدنية وليست دينية
تخلف  محمد رشيد رضا حول أسبابفه كل من عبد الرحمان الكواكبي و الموقف الذي وق

 مية.انحطاط األمة اإلسالو 

ممارسة الديمقراطية و  لقد تأثر مفكروا العرب والمسلمين خالل القرن التاسع عشر بفكر
إلسالمي للشورى، وسعوا الغربية ومن ثم حاولوا إثبات وجود تشابه بين الديمقراطية والمفهوم ا

                                      
 المرجع نفسه.، الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصر -1
 المرجع نفسه.، الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصر -2
 الديمقراطية في الفكر اإلسالمي المعاصر، المرجع نفسه. -3
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أزمة الحكم الخانقة والفساد والسلوك المستبد للحاكم في العالم اإلسالمي إلى  في مواجهة
 برير اقتباس جوانب من النموذج الغربي اعتقدوا بتوافقها مع اإلسالم.ت

 الديمقراطيةأشكال  الفرع الثالث:

تتميز األنظمة الديمقراطية بمظاهر متنوعة تختلف من بلد إلى أخر بحسب اختالف 
البيئة الثقافية والبيئة السياسية لكل مجتمع على حدة، ومن ثم يمكن حدوث موجات من 

الفكري والفلسفي حول كيفية ممارسة الشعب لسيادته في إدارة شؤون الدولة، وتكريس التفاعل 
مجموعة التصورات المتاحة الهادفة إلى تحديد األنماط والخيارات العملية المؤطرة للعمق 

 الجماهيري والحق الديمقراطي للشعب مصدر السلطة.

معرفة حدود العالقة بين هذه اإلشكالية هي مصدر الطرح الفلسفي قديما وحديثا في 
 األمة والسلطة من جهة وتطويق مساحة الصراع الفكري واإلثني من جهة أخرى.

هذا ما سنحاول توضيحه من خالل إبراز أهم صور الديمقراطية التي تم إعمالها في و  
 الفكر السياسي عبر التاريخ البشري.

 أوال: الديمقراطية المباشرة.

يمارس فيها الشعب السلطة بشكل مباشر دون نواب  هي صيغة من صيغ الديمقراطية
ينوبون عنه، و هذا األسلوب هو األكثر تعبيرا عن المصطلح في أصله اإلغريقي، و الذي 
يقتضي أن يكون الشعب هو الفاعل الذي يحكم نفسه بنفسه، إال أن هذا النمط من 

يمكن اعتماده إال في  الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة يواجه صعوبة في التطبيق وال
المجتمعات الصغيرة، لكن في المقابل لديه تطبيقات سياسية معاصرة في المجتمعات الكبيرة 

 . 1االستدعاء و المبادرةالعملية كاالستفتاء و  من خالل تبني بعض اآلليات

                                      
 د/صبري، مفهوم الديمقراطية المباشرة في الفكر السياسي المقارن. -1
  shttp://drsabrikhalil.wordpress.co، 2015-11-30تم تصفح في  



 

 

34 

 

هذه األشكال الثالثة من العمل السياسي يمكنها أن تسمح بإعمال الديمقراطية المباشرة، 
 غير مرغوب فيه، كما أن المبادر فاالستفتاء ُيَمكن المواطنين من رفض أي قانون أو تشريع

، كما توفر االستدعاءات إمكانية إقالة أي ح مشاريع قوانين تقدمها الجماهيرتسمح باقترا
 .1مسؤول رسمي حكومي قبل انتهاء واليته

 غير مباشرة ) الديمقراطية النيابية (ثانيا: الديمقراطية 

تعني الديمقراطية النيابية أن الشعب وهو صاحب السيادة ال يقوم بنفسه بممارسة 
السلطة التشريعية، و إنما يعهد بها إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة، وينيبهم عنه في 

هو بية هو الممثل للسيادة الشعبية و ممارسة هذه السلطة باسمه، فالبرلمان في الديمقراطية النيا
لنظام عن إرادة الشعب من خالل ما يصدره من تشريعات أو قوانين وقد نشأ هذا االذي يعبر 

كما حدث فيه تطور في  ،ثم انتقل منهما إلى الدول األخرى  ،تاريخيا في انجلترا وفرنسا
تفصيالته، ومن المبادئ الحديثة التي صاحبت تطبيق هذا النظام أن النواب ال يعتبرون 

واهم اركان  .2بون عنها لكنهم يمثلون األمة في مجموعهاممثلين لألقاليم التي ينتخ
 الديمقراطية غير مباشرة مايلي:

التي يستعيدها الشعب و  وجود مجلس نيابي منتخب أو برلمان يمارس السلطة فعليا، -أ
من خالل االنتخابات، والنائب البرلماني يمثل األمة أو الشعب بعد انتخابه من قبل منطقته 

 ، االنتخابية

فالبد من انتخاب البرلمان لمدة محددة دستوريا وبصورة دورية  ،قيت مدة البرلمانتأ -ب
 ،لضمان حق الناخبين في رقابة نوابهم وتقرير مدى حسن تمثيلهم الحقيقي إلرادته

                                      
 وكيبديا، الموسوعة الحرة. -1

  Org/http://ar..wikipedig ./…  2015-11-30تم تصفح هذا الموقع في: 
 الديمقراطية النيابية وكبيديا. -2

   /…/https :har..wikipedia.org 2015-12-08تم نصفح هذا الموقع في: 
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 ،عضو البرلمان يمثل األمة كلها أو الشعب كله -ت

قائم لم تنته واليته فليس استقالل البرلمان طيلة مدة واليته، فطالما أن البرلمان  -ه
 .1للناخبين حق التدخل في عمله

 ثالثا : الديمقراطية الشبه مباشرة

مباشرة نظاما وسطا بين نظامي الديمقراطية المباشرة حيث اليعد نظام الديمقراطية شبه  
يتولى الشعب السلطة بنفسه ونظام الديمقراطية التمثيلية حيث يقتصر دور الشعب على 

بالديمقراطية المباشرة  فأمام استحالة األخذ ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابة عنه،اختيار 
ابتعاد النظام النيابي البديل عن األساس المثالي للفكرة الديمقراطية الصحيحة التي تفترض و 

أن يباشر الشعب صاحب السيادة السلطة بنفسه وجد الحل أن يقوم الشعب بانتخاب نواب 
الحكم على أن يحتفظ لنفسه بحق التقرير في بعض المسائل المهمة وفقا لمباشرة شؤون 

لوسائل معينة، أي يفترض النظام شبه المباشر وجود هيئة سياسية منتخبة إلى جانب احتفاظ 
الشعب ببعض االختصاصات التي يباشرها بنفسه، أي أن نظام الديمقراطية شبه المباشرة في 

ه جعل البرلمان على اتصال مباشر بجمهور الناخبين حقيقته نظام نيابي متطور خالصت
لكن بواسطة هذا ة هي في أيدي الهيئات المنتخبة و تأكيدا للمبدأ الديمقراطي، فالسلطة الحقيقي

قد ال تقف هذه المشاركة عند حد طات الحكم و النظام أمكن للناخبين المشاركة في بعض سل
نما يمكن ئات نفسها أن تمتد إلى الرقابة على هذه الهي المجال التشريعي للهيئة النيابية وا 

هذا ما جعل بعض الفقهاء يبالغون في هذا النظام بحسبانهم هيئة واالحتفاظ بحق حلها و 
 الناخبين سلطة رابعة في الدولة.

 من المظاهر الرئيسية والثانوية لهذا النظام ما يلي:و 

                                      
 الديمقراطية النيابية، جامعة بابل. -1
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حل المجلس  ،النائبإقالة االستفتاء الشعبي، االعتراض الشعبي، االقتراع الشعبي، 
 . 1النيابي شعبيا، وعزل رئيس الجمهورية

 .المطلب الثاني : مفهوم الديمقراطية التشاركية

هو و  يعتبر مفهوم المشاركة أو التشاركية مفهوما مرتبطا بالمجتمع الديمقراطي المفتوح،
لتنشيط الجماعات عامال و  أهدافهجوهر الفعل االجتماعي بمكوناته و يمثل عامل تقرير في 

باعتبار أن بالنسبة للتنمية وأثارها وحصيلتها، و  المحلية و مسيرتها كونها ركيزة أساسية
 الجماعات المحلية تمثل جهاز تكييف تطلعات المجتمع المحلي مع برنامج الدولة التنموي 

من  والسياسة العامة لها فإن تفعيل دورها في صنع السياسة العامة لها يعد مدخال مهما
 .2مداخل اإلصالح

لقد ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية بعد مخاض فلسفي طويل شّكل في مراحله 
لحكم التشاركي  أشكال الديمقراطيات األخرى، واة االستثناء الوحيدة بين أنماط و األخيرة حال

ة الجديد يجعل المؤسسات الديمقراطية أكثر اندماجية في توسيع ساح طبقا لهذا التطور
متطلبات التنمية المحلية ة الفعل الجماعي للنهوض بأعباء و ترقيلمشاركة السياسية و ا

  .الشاملة

 

 الفرع األول : تعريف الديمقراطية التشاركية 

آليات و ، فالمفاهيم أدوات ي البحوث االجتماعية أهمية بالغةيكتسي تحديد المفاهيم ف
أيا كان الموضوع المدروس فإنه ال رية، و ، ولها ارتباط وثيق بالنظتحليلية إجرائية ألي بحث

الصياغة  العلمية للموضوع و  يمكن تجاوز اللبس الذي يمكن أن يكتنفه إاّل بالتحديد الدقيق
                                      

 جامعة بابل. -الديمقراطية شبه مباشرة - 1
 ...? www.uobabylon.edu.ig/…/lecture.aspx 2016-06-15تم تصفح هذا الموقع في:   
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كما أن التحديد العلمي للمفاهيم يخرجها  .للمفاهيم المستعملة أو الموظفة في مسار البحث
الذي يسمح بتحديد العالقات  من الحس المشترك المشاع بين الناس إلى التحديد العميق

 . 1األساسية المعبرة عن ديناميكية النسق االجتماعي

في البداية يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية ليست مقاربة عصرية في التفكير  
النظري كما هي في التطبيق، فقد تحّدث عن إشكالية نواقص الديمقراطية التمثيلية جون لوك 

ين ربط شرعية السلطة بشرعية الرأي العام التي يؤسسها المواطنون الفيلسوف االنجليزي ح
ر ممثليهم إلى مراقبة أنفسهم، والذين تناط بهم مسؤولية تتجاوز مجرد التصويت الختيا

تحّدث عن الديمقراطية التشاركية أيضا و محاسبتهم على أداءاتهم السياسية، نشاطاتهم و 
رة العقد االجتماعي، الذي يرى أن الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو صاحب فك

الديمقراطية التمثيلية تقوم على فترة قصيرة من الحرية ُتمنح للمواطن أثناء التصويت ثم ُيترك 
 .2العبوديةو  بعد ذلك في دائرة اإلهمال

المعاني  المفكرين الستجالءنطلق ظهرت عدة تعاريف للباحثين و ومن هذا الم
 منها:العملية و المقاربة التشاركية في فلسفتها النظرية و المضامين التي تنطوي عليها و 

الديمقراطية التشاركية هي نموذج سياسي يستهدف توزيع انخراط ومشاركة  -أ
فقط عند  المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ  القرار السياسي حتى ال ينحصر دوره

نيا ليشمل الحق خبة محليا ووطالترشح و الولوج في المجالس المنتحدود الحق في التصويت و 
 االستشارة وفي وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية.في اإلخبار و 

                                      
 محمد بن شريف، أي دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية. -1

 NS1.alorhagaf.co/index…/882934.ht .2015-12-10في تم تصفح الموقع 
عصام بن الشيخ واألمين سويقات، مقال حول إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي، حالة  -2

طبعة األولى الجزائر والمغرب، مخبر. الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، ال
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يشير مفهوم الديمقراطية التشاركية أو المباشرة إلى نموذج بديل عن الديمقراطية  -ب
التمثيلية يستهدف تعزيز دور المواطنين في اتخاذ القرار السياسي واالقتصادي وتمديد حدود 

 .1لمواطنين في هيكلة مؤسسات الدولة حق ا

مسلسل المحلي و  المقاربة التشاركية هي منهجية عمل مرتبطة بتدبير الشأن العام -ج
قرار و  تحديد أهدافهمعنية في التعبير عن احتياجاتهم و األطراف المو  تواصلي يمكن األفراد ا 

أراء و تطلعات األطراف التزاماتهم و مسؤولياتهم، و يؤدي إلى اتخاذ قرارات مشتركة تجسد 
تحمل المباشر لمسؤولية مصالحهم المعنية، كما أنها تعتبر وسيلة لتمكين المواطنين من ال

 ممارسة رقابة دائمة على ممثليهم المنتخبين.و 

الديمقراطية التشاركية هي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي  -د
اتخاذ القرار السياسي أي عندما يتم استدعاء األفراد يتأسس على تقوية مشاركة السكان في 

للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، مع 
التحمل الجماعي للمسئولية المترتبة عن ذلك، كما أنها تعزز دور المواطن في ممارسة 

 .2كفاءته الذاتية في مجتمعه المحلي

في مشاركة و صورة جديدة للديمقراطية تتمثل لتشاركية هي شكل أالديمقراطية ا -ه
المواطنين مباشرة في مناقشة الشئون العمومية واتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بهم، أو هي 
شراكهم في الحوار والنقاش العمومي واتخاذ  توسيع ممارسة السلطة إلى المواطنين بإقحامهم وا 

 .3ذلك القرار السياسي المترتب عن

                                      
 آليات الديمقراطية التشاركية والمقاربة الحقوقية المندمجة. -1

 .…/PDF :c.ouveentalrernarives.org .2016-01-04تم تصفح الوقع في 
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 من خالل عرض هذه التعاريف نجدها تتفق حول العناصر التالية :  

تبني مفهوم الديمقراطية من أسفل أي بمشاركة الفاعلين المحليين غير الدوليين  -
 ،كاألفراد ومنظمات المجتمع المدني

تجاوز عيوبها ية لسد نقائصها و تعد المقاربة التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيل -
ثرائها ال بديال عنها أو نقيضا لها  ،وا 

الهيئات المنتخبة وبين المواطن ين المواطن و تتسم بالتفاعل المباشر والنشاط ب -
 .1ومشكالته

لكن بالنسبة للعنصر الثاني ليس هناك اتفاق بشأنه ، فحسب انطوني جيدنز عالم 
لديمقراطية التمثيلية أو االجتماع البريطاني يرى أن الديمقراطية التشاركية ليست امتداد ل
ق تخلق صيغا للتبادل الديمقراطية الليبرالية وال حتى مكملة لها، ولكنها من خالل التطبي

 .2ربما بشكل حاسم في إعادة بناء التضامن االجتماعياالجتماعي وتساهم موضوعيا و 

جاءت  ،ة في ضوء التعاريف السالفة الذكرمن الالفت لالنتباه أن المقاربة التشاركي
نتيجة تفاعل تراكمات حضارية أفرزتها مجموعة من التجارب الفنية والعملية داخل السياق 

يمكن فصل عملية التاريخي العام والموسوم بثنائية الصراع بين السلطة والمجتمع، وال 
الفلسفي لخلفيات الظاهرة التشاركية خارج األنماط الكالسيكية المؤطرة التنظير الفكري و 

عن وضع الصياغة األدبية لطبيعة العالقة بين المؤسسات السياسية من جهة  والمسؤولة
ومؤسسات المجتمع المدني كمكون اجتماعي نكشف من خالل تواجده و حضوره وجود 

 المجتمع المحلي.
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محافظين اينة من يسار ويمين و كما أن مسلسل انهيار النظريات الفلسفية المتب
السياسي نتيجة الصراع اإليديولوجي دي واالجتماعي و التفكك االقتصا ومجددين في أعقاب

بين القطب الرأسمالي والمعسكر الشيوعي حول أفضلية الديمقراطية الليبرالية أو الديمقراطية 
صدى واسع النطاق في أوساط الباحثين وصناع القرار بحثا شديد و االجتماعية كان له وقع 

ئج هذا الحراك المشحون استكشاف ما عن النموذج الديمقراطي البديل، و كان من نتا
ارية في كتابه بعيدا عن اليسار أصطلح عليه حسب تعبير أنتوني جيدنز بالديمقراطية الحو 

اعتنقت هذه  اليمين، وهو عين الديمقراطية التشاركية في أدبيات النظم السياسية التيو 
ل العربية كما سنتطرق بعض منها في الدو كثيرة في الدول الغربية و هي المقاربة الجديدة، و 

 إليه الحقا في موضوع التجارب الدولية للديمقراطية التشاركية.

من مضامين الديمقراطية التشاركية في السياق المعرفي المحدد لها أنها تنطوي على 
الرابطة بين االستقالل الذاتي والتضامن االجتماعي وهما عنصران يمثالن حجر أساس 

أي الديمقراطية  هياليومية و  حيث هي شرط لكل األنشطة االنعكاسية االجتماعية من
نما الحوار داخل فضاءات التشاركية ليست  موجهة بالضرورة من أجل تحقيق توافق اآلراء، وا 

عامة هو فقط من يهيئ وسيلة للعيش مع األخر في عالقة تتسم بالتسامح، ألن ديمقراطية 
بخالف الديمقراطية  هات النظر،الحوار في جوهرها تتأسس على االختالف وتنوع وج

التمثيلية التي هي نظام يقوم على المؤسسات النيابية و صيغة لنظام حكم يتميز باالنتخابات 
 .1و الترشح والتصويت ظهر كاتجاه بديل في سياق االنهيار الواضح لنظم الحكم االستبدادي

حة الديمقراطية وفي نفس اإلطار يرى أنتوني جيدنز من  خالل عملية التنظير ألطرو 
نما تنعكس عليها بطريقة مهمة، وينقل  التشاركية أن هذه األخيرة ال تتخذ الدولة مركزا لها وا 
أيضا عن بعض المنظرين أن المثل األعلى لديمقراطية المداولة يبدأ من مسلمة تفيد بأن 

بالضرورة األفظليات السياسية سيجري بينها نزاع  وأن الهدف من المؤسسات الديمقراطية هو 
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حسم هذا النزاع، لكنه يضيف معقبا أن االحتفاظ بالشرعية السياسية ال يكفي لمجرد وجود 
ومن ثم يتعين من اجل خلق هذه الشرعية والحفاظ عليها أن  ،مثيل نيابيجهاز للتصويت و ت

هو يعني في هذا السياق فكرة مفادها و  ،1تصبح مبادئ ديمقراطية المداولة أكثر فأكثر أهمية
مقرطة الديمقراطية وضرورة انتشار آليات الحوار األخرى الن المقاربة التشاركية في نظر د

 .أنتوني جيدنز تعني التحول نحو الالمركزية واالنتقال إلى أسفل 

ويرى في سياق أخر أن الفرق بين ديمقراطية الحوار والنظرية السياسية التقليدية أن 
فاظ على الفصل بين الدولة والمجتمع المدني، بينما هذه األخيرة ترتكز على فكرة وجوب الح

ديمقراطية المشاركة هي ثمرة العالقة الخالصة كما يسميها سواء في مجال الزواج أو 
العالقات الشخصية، وهي عالقة ذات صلة وثيقة بينها وبين ديمقراطية المشاركة التي 

ن، ويخلص أنتوني جيدنز في يحكمها االستقالل الذاتي للدخول في اتصال فعال مع اآلخري
األخير إلى أن العولمة والحداثة واالنعكاسية والتحرر من التقليد كلها ساهمت في إنتاج 
فضاءات جديدة للحوار تستهدف إعادة بناء المجتمع المدني وتكريس معالم التحول 

 .2الديمقراطي الصاعد في المجتمع المحلي

ية بمعناها القديم والحديث هي نظرية فلسفية وعموما يمكن القول أن النظرية الديمقراط
المجتمعات وباختالف  بي تتغير أنماطها وأشكالها بتغيروبالتالي فهي مشروع نس

الخصوصيات فهي من المفاهيم التي ال تأخذ شكال محددا ال يمكن التغيير فيه بل هي 
 بر الزمن.وتأخذ أشكاال متغيرة ع ،لتطور من حيث الشكل والمضمون معامصطلح قابل ل

 نشأتها وسياقات ظهورها. الفرع الثاني :

إن الديمقراطية التشاركية شأنها شان كل المفاهيم والنظريات األخرى التي تولد في إقليم 
جغرافي معين يحدد نشأتها ومراحل تطورها ثم انتشارها أفقيا عبر عمليات التوظيف التدريجي 
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الالزمة في صياغة المشاريع السياسية العامة، حتى تصل إلى مستويات النضج والكفاية 
تطرق في هذا الفرع إلى عرض المراحل األولى التي ظهرت فيها المقاربة يتم الوعليه س

 التشاركية ثم نعرج على معرفة السياق العام الذي أدى إلى بروزها.

 أوال: نشأتها

حديث يرجع الفضل تشير مختلف الدراسات إلى أن الديمقراطية التشاركية في العصر ال
 20خالل فترة الستينيات من القرن  في بروزها إلى علماء ومفكري الواليات المتحدة األمريكية

من اجل معالجة استفحال ظواهر الفقر والتهميش، هذه الوضعية كانت من بين العناصر 
ر األساسية في الكشف عن أهمية الديمقراطية التشاركية، فمن خالل أسلوب الحوار والتشاو 

مع المواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام ووضع القرار الكفيل لمواجهة التحديات 
 المطروحة محليا، أسفرت الحصيلة على خلق نخبة محلية من المواطنين العاديين كان لها 

 القدرة والقوة لطرح الحلول المالئمة للمشاكل المطروحة ولمواجهة النخبة المهيمنة محليا 

 .1القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل المحلي والمتكونة من

لكن بالعودة إلى اإلرهاصات األولى ومنابع الجذور التاريخية للمقاربة التشاركية  
والمتجلية في االعتراض الشعبي والمبادرة التشريعية أو االقتراع الشعبي فهي قديمة إذ عرفت 

اليونان كانت تسمى حق قبل الميالد وفي  2026في العهد الفرعوني في مصر سنة 
 بإنجلترا سنة" ماكنا كارتا " مخاطبة السلطات العمومية كما نص عليها العهد األعظم 

م  1776م إبان حكم الملك االستبدادي جون، ونص عليها الدستور األمريكي سنة 1215
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م وأكد 1830م أما فرنسا فقد استعملتها منذ سنة 1874ويأخذ بها االتحاد السويسري منذ 
 .1وكذلك في ألمانيا واالتحاد األوربي 2008ليها دستور ع

أما من حيث تطبيقاتها العملية في العصر الحديث فقد ظهرت أولى بوادرها العملية في 
مطلع الستينيات من القرن الماضي في المجال الصناعي واالقتصادي وهذا عندما لجأت 

طاراتها في كيفية بعض الشركات الكبرى في الواليات المتحدة األمريكية إ لى إشراك عمالها وا 
تنظيم وتسيير العمل وطرق اإلنتاج فيها ومناقشة كل هذه المسائل واتخاذ القرارات المالئمة 

 ثم متابعتها و مراقبة تنفيذها.

هذه التجربة الناجحة تم األخذ بها في المجال السياسي خاصة على المستوى المحلي 
قحامهم  في مناقشة الشؤون والقضايا العامة والتحاور بخصوصها وذلك بإشراك المواطنين وا 

ولقد تم توسيع تطبيق هذه التجربة في الواليات  .واتخاذ القرارات السياسية التي تحوز قناعتهم
المتحدة األمريكية نفسها وبلدان أمريكا الالتينية خالل السبعينيات خصوصا في األرجنتين 

رو غاطية التشاركية بمدينة مونتي اليفي الديمقر  والبرازيل التي عرفت بها تجربة راقية
MONTE ALEGRO ثم امتد تطبيقها خالل الثمانينات إلى البلدان األوربية عموما ،

كإنجلترا أين ُسّميت بالديمقراطية التداولية وكذلك ألمانيا التي برزت فيها مدينة برلين 
، أما في فرنسا فقد تم إقرار مبادئ 2بتطبيقات متميزة من حيث آليات هذه الديمقراطية

المتعلق بديمقراطية القرب  2002فبراير  27الديمقراطية التشاركية من خالل إصدار قانون 
الذي اشترط في فصله األول من الباب المتعلق بمشاركة السكان في الشؤون المحلية إحداث 

لى مستوى االتحاد نسمة، أما ع 80.000مجالس األحياء بالمدن التي تتجاوز ساكنتها 
األوربي فقد كان إبرازها من خالل مؤتمر االتحاد األوربي حول الديمقراطية التشاركية المنعقد 

تم التأكيد خالله على أن الديمقراطية  2004من مارس  9و 8بالعاصمة البلجيكية بتاريخ 
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لهذه األزمة  األوربية في أزمة، حصيلة يتقاسمها الكل وأن الديمقراطية التشاركية هي الحل
وقيمة مضافة لدول االتحاد األوربي، ويجب على الديمقراطية التشاركية أن تضخ دما جديدا 

 .1لتكمل الديمقراطية التمثيلية وتنمية وترسيخ التعاون مع باقي الشركاء االجتماعيين

و قد تم التأكيد أيضا في أوروبا على ضرورة إنشاء مؤسسات إستراتيجية تدعم شبكة 
 ،رب العملية على المستوى المحليالالمركزية وتعزز خطوط التقارب وتبادل التجا التحول

وهو شبكة متاحة   IOPDولهذا الغرض تم تأسيس المرصد الدولي للديمقراطية التشاركية
للمدن والكيانات والجمعيات لعمليات تبادل الخبرات حول الديمقراطية التشاركية على الصعيد 

  IOPDأثناء المؤتمر السنوي األول  2001هذه الشبكة في عام  المحلي، حيث تم إنشاء
 .2في مدينة برشلونة

من خالل هذا االستعراض التاريخي لمختلف الميكانيزمات واألطر القانونية المؤسسة 
أوروبا، يمكن مالحظة التطور الديناميكي الذي حصل في و  للديمقراطية التشاركية في أمريكا

بي بشان التوجه نحو سياسة اندماجية جديدة تكرس القطيعة مع فلسفة بعض بلدان العالم العر 
لكن ما يمكن . والمجتمع الحتواء الشامل للسلطةالفكر االحتكاري لإلدارة وكسر أنماط ا

اإلشارة إليه في هذا الصدد هو هل هذا التحول الديمقراطي والمشروع اإلصالحي الذي تم 
لعربية المعنية يرقى إلى مستوى إزالة الفواصل اإلعالن عنه من طرف سلطات البلدان ا

قامة جسور ممدودة تستعصي على الزوال؟  العازلة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وا 

طبيعة ث هو الوقوف على معرفة خصوصيات و المتبادر إلى الذهن حسب رؤية الباح 
موسع وتوسيع قاعدة الحكم هي النظام السياسي لهذه البلدان، ألن فلسفة التشاركية والحوار ال

سلوكيات حضارية تتميز بها الشعوب المستقلة ذاتيا والمتضامنة اجتماعيا، وهذا بطبيعة 

                                      
 نجيب المصمودي، المرجع السابق.-1
، 2014، 2 ععياد محمد سمير، زروقي ابراهيم، الديمقراطية التشاركية ومنطق ترقية حقوق اإلنسان، مجلة اكاديميا، -2

 .61ص: 



 

 

45 

 

الحال يتنافى كليا مع النزعة الشمولية والرؤية األحادية لألنظمة العربية ومحاولة فك االرتباط 
واألفكار الديمقراطية الحديثة باإلرث السياسي الثقيل والدخول في عملية التطبيع مع المفاهيم 

ليس باألمر السهل، بل األمر يحتاج إلى سلسلة من اإلصالحات الدستورية والتشريعية 
والقيمية إلنتاج البديل المنشود وتكريس أسس ومعايير نظرية التدبير التشاركي داخل وخارج 

أن التجربة  الحركة الجمعوية بمختلف أطيافها، وهنا يمكن القول من وجهة نظر الباحث
العربية في هذا المضمار ال يمكن فصلها عن السياسات الديماغوجية الفارغة من محتوى 

استطاعت بعد  ية التيومضمون اإلصالح الشامل باستثناء دولة واحدة فقط هي الدولة المغرب
ْن ترسي مبادئ وتقاليد المنظومة التشاركية على شاكلة أ 2011الحراك االجتماعي لسنة

فقد تمت دسترتها بموجب اإلصالحات السياسية الشاملة  .الدول األوربيةج الراقية في النماذ
التي مست النص الدستوري باإلضافة إلى إصدار حزمة القوانين والتشريعات المؤطرة للخيار 
الديمقراطي الجديد، أما بخصوص التجربة الجزائرية في هذا اإلطار فان األمر يختلف تماما 

عنه انه يوصف بالمحدودية ودون المستوى المطلوب ،فبالرغم من إطالق واقل ما يقال 
والذي  2011مشروع اإلصالحات  السياسية  من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 

كان ينوي من خالله إدخال تعديالت جذرية على الدستور سواء بمفهومه الشكلي أو 
تشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الموضوعي وكذا إعادة النظر في صياغة العدة  ال

الديمقراطية، إال أن هذا لم يتحقق على ارض الواقع، والسبب يكمن في التضارب السياسي 
الذي حصل حول أسلوب التعديل الدستوري الذي سينتهج هل هو إعمال فكرة المجلس 

على اعتبار أن  ،سيةتكنوقراطية وسياالتأسيسي أم تبني اللجنة التقنية المكونة من شخصيات 
موضوع اإلصالحات السياسية الشاملة يأتي على رأسها مراجعة دستورية عميقة تتجاوب مع 
كل المتطلبات الظرفية، وبعيدا عن حجم التجاذبات واالنقسامات التي صاحبت مشروع 

وكيفية صياغته وطريقة التصويت عليه  فإن ما يهمنا في هذا  2016التعديل الدستوري 
هو ما يتعلق بتعميق المسار الديمقراطي الذي يعتبره الدستور من األسس التي يقوم  السياق
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حول  2016التي جاء بها دستور   16زائري وبالنظر إلى مضمون المادةعليها المجتمع الج
تشجع الدولة  ) :دسترة المقاربة التشاركية في الفصل الثالث  من الدستور وهي كما يلي

هذه القاعدة الدستورية وبصرف  (الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية 
النظر عن المعيار اللفظي الذي تمت صياغتها به، وفي غياب أي تفسير فقهي أو تشريعي 
يحدد طبيعة هذه القاعدة ويكشف عن مدى استيعابها للفعل والممارسة التشاركية في الفقه 

ري و بما أن الخيار الديمقراطي هو جزء من الكيان السياسي للدولة ونظام الحكم فيها، الدستو 
فان القواعد الدستورية التي يجب أن تحكم و تنظم هذا النوع هي قواعد آمرة، وبالتالي ما 

سالفة الذكر فإنها جاءت فارغة من الطابع اإللزامي  16يمكن مالحظته حول طبيعة المادة 
األسلوب الركيك في صياغة النص، ومن ثم تمديد فشل المنظومة القانونية في  باإلضافة إلى

بلورة آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، كما أن مجرد اعتبار الديمقراطية التشاركية كمبدأ 
دستوري فان هذا وحده ال يكفي ما لم يكن تنزيل هذا المبدأ و تفعيله في نصوص تطبيقية 

 أهداف المقاربة التشاركية.مبادئ و  لف الصيغ الكفيلة بتحقيقوتشريعية تتضمن مخت

 ثانيا : السياق العام لظهور الديمقراطية التشاركية

يرى العديد من الباحثين أن التحوالت التي عرفتها عملية إنتاج القرار ليست إال جزء 
المجتمعات  عالمي بقيادةمن التحوالت الشاملة العميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع ال

فالحاجة إلى التغيير وبروز متغيرات ومطالب اجتماعية جديدة جعلت من إعادة  ،المتقدمة
صياغة النظام االقتصادي والسياسي احد األولويات الكبرى في بلدان العالم  وتبعا لذلك 
التشكيك في دور المؤسسات ومكانة الدولة ومسؤوليتها في هذا الرهان لم تكن والدة 

طية التشاركية إذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في تدبير الفعل العمومي والميل إلى الديمقرا
إعطاء البعد المحلي مكانة أساسية في هذا التدبير، فإذا كانت السياسات العمومية قد ارتكزت 
منذ الحرب العالمية الثانية على فكرة التدخل الضروري للدولة، فان األزمة االقتصادية 

االجتماعية قد فرضت االنتقال من حكم مركزي تسيطر فيه الدولة إلى حكم قائم وتداعياتها 
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على تعدد واختالف الفاعلين واعتبار البعد المحلي محطة إستراتيجية في إعادة هيكلة الفعل 
 والسياسات العمومية.

غير أن هذا القول ال يعني الغياب التام للدولة، بل يوحي إلى نموذج مرغوب فيه يمكن 
تسميته بالدولة التعاقدية مبنية على التفاوض واإلنصات ،وهكذا سعت الدولة إلى التنازل عن 
بعض اختصاصاتها لصالح فاعلين محليين من جماعات محلية ومجتمع مدني وقطاع 

شراكهم في صنع األهداف العامة ووضع القرارات في مختلف مناحي الحياة  .1خاص وا 

ركية جاء نتيجة محدودية الديمقراطية التمثيلية نظرا كما أن ظهور الديمقراطية التشا
لتشعب المشاكل على جميع المستويات وتزايد األعباء االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
التي أظهرت هشاشة الجهاز التمثيلي وضحالة العنصر المنتخب وعدم كفايته في إدارة الشأن 

يع األصعدة، هذه الوضعية الحرجة كان لها العام واحتواء الفشل التنموي المتزايد على جم
 األثر البالغ في إفراز مجموعة من التحديات عجلت ببروز أسباب ظهور المقاربة التشاركية.

 الفرع الثالث: مبررات ظهور الديمقراطية التشاركية

 : تتمثل هذه المبررات فيمايلي

 

 أزمة الديمقراطية التمثيلية :أوال

تمر الديمقراطية التمثيلية في النظم المقارنة كما في الجزائر بأزمة حقيقية ألسباب 
متجانسة مردها فقدان الثقة بين الناخب والمنتخب، وتصريح المواطنين بعدم انتسابهم ألي 
ممثل لهم في المجالس المنتخبة سواء المحلية أو الوطنية وريبتهم في نفس الوقت من هؤالء 

نتخبين، هذا ما أدى إلى االهتمام بشكل كبير بأسلوب الديمقراطية التشاركية الممثلين الم

                                      
 محمد بن شريف، العمل الجمعوي وآفاق الديمقراطية التشاركية، المرجع السابق. -1
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وتطبيقه كأسلوب يساهم من خالله المواطن الراشد وفق منظور التمكين السياسي 
 .1االستراتيجي في صنع القرار والمشاركة في وضع القوانين ورسم السياسات العامة

أن هناك إجماعا في األوساط العلمية من جهته يرى األستاذ الباحث األمين شريط 
والسياسية على أن الديمقراطية النيابية تعيش أزمة عميقة بدأت بوادرها منذ ستينات القرن 

 الماضي وهي تزداد حدة باستمرار حتى اآلن.

والمشكل كما يضيف األمين شريط أنه في العقود األخيرة ظهرت جملة من األمراض 
إلى جانب عوامل خارجية أصابت النظام النيابي في الصميم السياسية والعيوب والنقائص 

أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين ونوابهم وانقطاع الصلة بين الطرفين وبالتالي اضمحالل 
 :الدور التمثيلي والنيابي للمؤسسات المنتخبة ومن هذه العوامل

 المصادرة االنتخابية -1

ختيار نوابه وممثليه وتفويض السلطة إليهم، إذا كان االنتخاب هو وسيلة المواطن ال
 فإنه لم يعد يؤدي هذا الدور بشكل مرضي ألسباب كثيرة منها:

ـ إن النواب في حقيقة األمر ليسوا منتخبين من طرف المواطنين ولكن معينين، 
فالمواطن ال يختار نائبه ولكنه يصوت على شخص أو قائمة أشخاص معينة مسبقا من 

نتخبة شعبيا، وأحيانا غير معروفة من طرف المواطن أصال، فهل طرف أجهزة غير م
الديمقراطية بالنسبة للمواطن هي مجرد وضع ورقة التصويت في صندوق على شخص أو 

 أشخاص قد ال يعرفهم وهم مختارون من طرف غيره.

يضاف إلى ذلك أن الكثير من الباحثين يرون أن الطبقة السياسية في الدولة أصبحت 
قة نبالء سياسيين أي طبقة اجتماعية تعين بعضها بعض وترشح بعضها بعض تشكل طب

 وتنجح بعضها بعض وبالتالي تعيد إنتاج نفسها بنفسها.

                                      
 .4ذبيح عادل، المرجع السابق، ص: -1
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وما يميز أيضا بوضوح أزمة هذا النظام النيابي العزوف الشعبي عن االنتخابات فسواء 
% وحتى المصوتين 40في الدول الغربية أو الدول النامية، فإن نسبة المشاركة ال تتجاوز 

فأن نسبة كبيرة منهم تصوت بالرفض، وبالتالي فإن المجالس المنتخبة ليست لها قيمة تمثيلية 
 .1معتبرة حاليا

 المصادرة التيقنوقراطية -2

منذ بداية الستينات أبرز موريس دوفيرجي أن السلطة السياسية في الدولة تتحول شيئا 
تصاص الفني، وقد استسلم السياسيون إلى ذاك بحجة فشيئا إلى التيقنوقراطيين وذوي االخ

تعقد مختلف مظاهر الحياة وغزو التكنولوجيا لمختلف النشاطات مع تطورها اليومي، إلى 
درجة أنه وصف الديمقراطية كونها تيقنوا ديمقراطية، هذا الوضع ازداد تعقيدا منذ الستينات 

المجالس المنتخبة إلى غرف تسجيل  حتى اليوم وعّمق أزمة النظام النيابي بحكم تحّول
لقرارات أجهزة تيقنواقراطية غير منتخبة وأحيانا غير معروفة وقد تكون أجنبية، هذه العملية 
أدت إلى اإللغاء الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن السلطة التنفيذية نفسها تعمل 

قدمها إلى البرلمان للمصادقة بناء على قرارات ونصوص التيقنواقراطيين والبيروقراطيين وت
 عليها، الشيء الذي يعبر عن حالة تجميع فعلي للسلطة بين أيدي التيقنوقراطيين.

هذه الحالة تشكل بحد ذاتها مساسا خطيرا بالديمقراطية ألنها تزيح ممثلي الشعب عن 
حالة مهامهم أو دورهم السياسي بطبيعته، لذا ال غرابة أن نجد من يرى أن البرلمانات في 

ن كانت قد ُوجدت من أجل التشريع فقد  أفول، فإذا ُوجدت من أجل التمثيل فإنها ال تمثل وا 
فقدت زمام التشريع، ألن النصوص القانونية تعدها الحكومات في الدوائر التيقنوقراطية 

%  وفي أحسن الحاالت فإن نسبة اقتراح القوانين ال 100وتقدمها إلى البرلمان بنسبة 
مستوى البرلماني فقط، ولكنها الإن أزمة النظام النيابي ليست مطروحة على  %،5تتجاوز 

 موجودة أيضا على مستوى المحلي ويمكن تلخيص مظاهر ذلك فيما يلي:

                                      
  52،ص االمين شريط  ،المرجع السابق 1
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غموض وتداخل سلطات الجهاز التنفيذي مع الهيئة التداولية مما يؤدي عمليا إلى  -1
 ،تركيز وشخصنة السلطة في رئيس البلدية واستحواذه على كافة السلطات واالختصاصات

خضوع رئيس البلدية والمجلس المنتخب إلى رقابة وتعليمات الوصاية بشكل خانق  -2
 ،يلغي استقاللها كمجموعة محلية

انعدام الرقابة الشعبية على أعمال المجموعات المحلية إلى جانب ضعف  -3
 ،المعارضة داخل هيئاتها

انعدام النقاش والحوار العمومي مما أدى إلى انعدام الثقة بين المواطن والمنتخب  -4
وترسيخ قناعة شائعة عند المواطن بأن فكرة تفويض السلطة أصبحت فكرة مهتزة وغير 

مرفوضة صراحة في كثير من األوساط ذلك أن التفويض أثبت أنه يؤدي  مقبولة وأحيانا
عمليا إلى االستحواذ الديمقراطي على السلطة وهذا ما تعيشه البلدان المتطورة فما بالك 

 .1بالدول النامية

 مايلي: ومن مظاهر أزمة الديمقراطية التمثيلية أيضا كما يرى بعض الباحثين

لتهميش واإلقصاء وعجز الديمقراطية التمثيلية عن معالجة استفحال مظاهر الفقر وا -أ
 ،ذلك

استنفاذ الديمقراطية التمثيلية إلمكانياتها ووقوعها في إحباط وأزمات وعدم مسايرتها  -ب
 ،للتطور الحاصل في المجتمع مما فرض إحالل مقومات الديمقراطية التشاركية مكانها

ز من طرف الدولة، مما نتج عنه استفحال فشل التسيير والتدبير األحادي والممرك -ج
، ومما يسجل أيضا عن الديمقراطية 2مظاهر الفساد المتنوع وخاصة االجتماعية منها

                                      
 وما يليها. 25األمين شريط، المرجع السابق، ص:  -1
 نجيب المصمودي، المرجع السابق. -2
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التمثيلية من ثغرات ونقائص أثناء مسارها الطويل داخل المؤسسات التمثيلية والمجالس 
 المنتخبة جملة من االختالالت ومنها:

ن الوهم اعتقاد أن األجهزة المنتخبة تمثل الشعب كله، أكذوبة التمثيل العام، ألن م -1
وهذا بسبب المقاطعة والعزوف الشعبي عن االنتخابات في كل استحقاق سياسي، وال تكاد 

%، وبالتالي إذا 30النسبة المأوية حتى في الدول المتقدمة والعريقة في الديمقراطية تتجاوز 
تنعين عن المشاركة في االنتخابات لم يبقى أضفنا أصوات المعارضة إلى عدد كبير من المم

إال األقلية التي تستحوذ على السلطة، ومن ثم فإن هذه الدائرة الضيقة ال يمكنها أن تعبر عن 
اإلرادة العامة، بل على العكس من ذلك فإنها تعبر عن تقليص دور الشعب في ممارسة 

 ،سيادته

النتخابية كآلية تفضي إلى حكم األغلبية اختزال الديمقراطية التمثيلية في الممارسة ا -2
 ،وهي بعيدة عن الديمقراطية التشاركية

حالل ممارسات غير  -3 اختزال الديمقراطية التمثيلية في المقاربة القانونية فقط وا 
دستورية وممجوجة سياسيا، الغرض منها تغييب المشكلة السياسية التي هي صلب اهتمام 

 ،وتفاعل الجمهور

المنتخب عن دور االقتراب من نبض المواطن وبالتالي إعادة إنتاج مركزية تخلي  -4
اإلدارة واستنساخ النموذج السلطوي للدولة على الصعيد المحلي، وتجريد الشعب صاحب 

 السيادة من جميع سلطاته.

 ثانيا: أزمة المشاركة السياسية

مارسة الديمقراطية في في البداية يمكن القول أن المشاركة السياسية تعتبر عنوان للم
أي بلد وعربون على وجود مستوى من التفاعل الجماهيري تجاه المصالح العامة والقضايا 
الوطنية والمحلية المشتركة، وهي بهذا االعتبار تحظى بأهمية بالغة كونها تساهم في عملية 
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ية رسم السياسات العامة وصياغة القرارات الناجحة في مختلف أنماط ومجاالت التنم
الشاملة، كما أنها تعتبر مصدر الشرعية الدستورية في اختيار القادة السياسيين على 
المستويين الوطني والمحلي، وتتجلى صورتها ومستوياتها في الجهود االختيارية والتطوعية 

 ذات الطابع السياسي واالجتماعي، وذلك بهدف التأثير على المنحى العام للمجتمع.

السياسية في إحدى جوانبها تتضمن تنمية المواطنة والوالء وال شك أن التنمية 
والمشاركة السياسية وبالتالي فإن غياب هذه المشاركة الشعبية في أي دولة هو مؤشر 
النخفاض مستويات التنمية، وما يمكن اإلشارة إليه في هذا الصدد هو أن أزمة المشاركة 

أشكال التعبير عن غياب مؤسسات  السياسية في الدول النامية مستعصية جدا وهي أحد
، وقبل التطرق إلى 1المجتمع المدني وغياب الديمقراطية واإلحباط وتردي األحوال كافة

موضوع أزمة المشاركة السياسية من حيث طبيعتها واألسباب والعوامل المحيطة بها ال بأس 
ن ببعضهما أن نتعرض إلى أشكال ومستويات المشاركة السياسية نظرا الرتباط المحوري

 بعض وطبقا لمقتضيات التحليل المنهجي في أي دراسة أكاديمية بحثية.

 أشكال ومستويات المشاركة السياسية -1

تختلف مستويات المشاركة السياسية من مجتمع آلخر بحسب المعطيات السياسية وما 
مجتمع هو متاح قانونيا، وكذا درجات الديمقراطية المتوصل إليها، وكذا حركية سياسة ال

وطبيعة بناءاته االجتماعية وأناقته السياسية، وحتى داخل المجتمع الواحد أو النظام السياسي 
الواحد، ولهذا نجد أن التراث الغربي والترسانة التي يمتلكها من الباحثين قد اهتموا بشكل 

 .2كبير بدراسة مستويات المشاركة السياسية

                                      
، بإشراف الدكتور: كريم أبو (الجزائر نموذجيا  )صخر محقد، بحث بعنوان: أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية  -1

 .02، ص: 2011-2010حالوة، جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، العام الدراسي، 
 /.../DOC www.sy.co. 2016-04-15تم تصفح الموقع في 

 .18حريزي زكرياء، المرجع السابق، ص:  -2
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َتتمثل فيهم ثالثة شروط من ستة: عضوية يشمل هذا المستوى من المستوى األول:  -أ
منظمة سياسية، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر، 
والمشاركة في الحمالت االنتخابية وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابي ولذوي 

خارج نطاق الدائرة المناصب السياسية أو للصحافة، والحديث في السياسة مع األشخاص 
، ويوصف أصحاب هذا المستوى بالناشطين تماما من معارضين 1الضيقة المحيطة بالفرد

ومشاركين في الحمالت الحزبية والقائمين باالتصالت، والناشطون مجتمعيا وسياسيا بشكل 
 .2دائم

يشمل هذا المستوى المهتمين بالنشاط السياسي الذين يصوتون المستوى الثاني:  -ب
 االنتخابات، ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية. في

يشمل هذا المستوى الهامشيون في العمل السياسي ومن ال المستوى الثالث:   -ج
يهتمون باألمور السياسية، وال يميلون لالهتمام بالعمل السياسي وال يخصصون أي وقت أو 

ن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة  أو بأخرى في أوقات األزمات، أو عندما موارد له، وا 
 يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة، أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.

وهم المتطرفون سياسيا الذين يعملون خارج األطر الشرعية المستوى الرابع:  -د
تجاه  القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف، والفرد داخل هذا المستوى عادة نجده يشعر بعداء

المجتمع بصفة عامة، أو باتجاه النظام السياسي بصفة خاصة، وبالتالي إما أن ينسحب من 
ما أن يتجه إلى استخدام صور من  كل أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف الالمبالين، وا 

، ويبقى أيضا في هذا اإلطار مسألة شديدة الصلة بموضوع 3المشاركة تتسم بالحدة والعنف
اسية يمكن طرحها في هذا السياق حتى تستقيم مفردات البحث في تسلسل المشاركة السي

                                      
 12صخر المحقد، المرجع السابق، ص:  -1
 20حريزي زكرياء، المرجع نفسه، ص:  -2
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موضوعي، هذه المسألة تتعلق بمجموعة األساليب والقنوات التي يتمكن المواطن بموجبها 
المساهمة في صنع القرارات السياسية العامة والتأثير فيها، ويمكن حصر هذه القنوات في 

تصويت في االنتخابات، المشاركة عن طريق مؤسسات المشاركة الشعبية عن طريق عملية ال
المجتمع المدني، المشاركة عن طريق األحزاب السياسية، المشاركة عن طريق وسائل 
اإلعالم، المشاركة عن طريق الجماعات الضاغطة، المشاركة عن طريق المبادرات الفردية 

 .1وأساليب االحتجاج

 مفهوم أزمة المشاركة السياسية -2

مة المشاركة السياسية إلى تدني معدالت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية تشير أز 
بسبب لجوء الصفوة إلى وضع العراقيل أمام المتطلعين إلى المشاركة من جهة، وشيوع األمية 
واستشراء الفقر في صفوف أبناء الشعب من جهة أخرى، ومن ثم تصبح المشاركة السياسية 

لسياسية عندما تأخذ جماعات جديدة بالمطالبة بإشراكها في الحكم أزمة من أزمات التنمية ا
على نحو أو آخر، وفي الوقت نفسه تنطوي على أزمة شرعية وتشكل تهديدا لمركز 
الجماعات الحاكمة، وعادة ما يوجد هذا السلوك السلطوي في الدول النامية التي تعاني من 

السياسي من تشوهات ونقائص، وعموما يمكن أزمة مشاركة تعود جزئيا إلى ما يعتري البناء 
تلخيص مظاهر أزمة المشاركة السياسية في العالم العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة 

 خاصة على النحو التالي:

عدم وجود وسائل إعالم محايدة، بل نجد كثير من وسائل اإلعالم وخصوصا  -
ن ما يطرح  على المجتمع أنما هو انعكاس المجتمع العربي محتكرة من قبل السلطة، وا 

 ،لرغبات السلطة السياسية

                                      
 .25حريزي زكرياء، المرجع السابق، ص:  -1
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استئثار فئة قليلة في المجتمع في إدارة عجلة التنمية في الدولة وخصوصا  -
 ،االقتصادية منها

غياب التطابق بين المبادئ اإليديولوجية والمرافق والبرامج والنصوص القانونية مع  -
 ،تفشي الفساد اإلداري والسياسي الممارسات السياسية الملموسة التي صاحبها

مشاركة شكلية موسمية غير فعالة من قبل القوى السياسية حيث ال تظهر األحزاب  -
 ،إال أثناء العملية االنتخابية

 .1عزوف الشباب عن االنضمام لألحزاب السياسية -

 كما أن هناك أسباب أخرى ال تقل أهمية في التأثير على المشاركة السياسية ومنها:

 ،عدم الرضى عن النسق السياسي القائم -

 ،ضعف الحس الوطني وغياب اإلحساس بالمسؤولية لدى شرائح في المجتمع -

 ،تفشي الجهل وشيوع األمية في أوساط طبقة واسعة من الرجال والنساء -

تكرار مسلسل التزوير في معظم االستحقاقات االنتخابية والتحايل على أصوات  -
 ،هرة فقدان الثقةالشعب مما أنتج ظا

 احتكار السلطة وغياب التداول السلمي عليها. -

 الفرع الرابع: آليات الديمقراطية التشاركية في النظم المقارنة 

م مرحلة حاسمة واستثنائية في تاريخ 20تعتبر مرحلة النصف الثاني من القرن  
الديمقراطية المعاصرة، استلزمت إعادة النظر في أسس ومعايير النظام الالمركزي بما 
يتماشى ومتغيرات التحول االقتصادي واالجتماعي الجديد، وقد اقتضى هذا التصور بعد 

التجارب التقليدية السابقة ضرورة الربط بين أبعاد دراسة شاملة لألوضاع أعقبت فشل 
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الحكومة المحلية كهدف وا عمال جملة من الميكانيزمات اإلجرائية تسمح بتوسيع اختصاصات 
دماج مكونات المجتمع المدني كفاعل استراتيجي في عملية  وصالحيات الجماعات المحلية وا 

تمع المحلي الذي تسود فيه قيم المساواة االنتقال إلى التسيير الجماعي، وترسيخ مقومات المج
 وتكافئ الفرص بين الجميع.

بداع مجموعة من اآلليات  ولعلى أولى الخطوات في هذا المجال كانت في إنتاج وا 
واألطر المهمة في عدة دول من القارة األوربية واألمريكية تميزت بالتأثير الملموس في 

ثراء مضامين الديمقراطي ة التشاركية في بعدها المحلي، وقد تباينت هذه الشؤون العمومية وا 
اآلليات من دولة إلى أخرى تبعا الختالف خصوصيات كل دولة على حدة، ولكن في 
مجموعها تكون قد شكلت ديناميكة جديدة في بنية النظام السياسي لكل بلد، وفي ما يلي نقوم 

 في النظم المقارنة.انوني القباستعراض أهم هذه اآلليات التي أفرزها االجتهاد السياسي 

 أوال: آلية االستفتاء الشعبي

يتميز االستفتاء الشعبي بكونه يضمن حق تشريك جميع المواطنين المؤهلين بدون 
وسع على اإلطالق، ولكنه في المقابل األاستثناء، وبالتالي فإن قاعدة المشاركة فيه هي 

اللجوء إليه إال نادرا وفي قضايا مكلف جدا للدولة من الناحية التنظيمية، لذلك ال يتم 
مصيرية، واالستفتاء ال يتيح هامشا كبيرة للتفاعل، فالمواطن عادة حينما يدلي بصوته إنما 

 يقر بنعم أو يرفض بـ ال.

 

 ثانيا: آلية المبادرة الشعبية

المبادرة الشعبية هي إليه متاحة ألي مواطن يستطيع من خاللها الوصول بمقترحه إلى 
ستفتاء، وذلك بجمع عدد معين من التوقيعات، وقد بدأ العمل بهذه اآللية في مرحلة اال
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م، وهذه اآللية ال تضمن المشاركة الشعبية الواسعة 1891سويسرا كوسيلة سياسية منذ عام 
 فحسب، بل تكرس أيضا روح المبادرة لدى المواطنين.

 ثالثا: آلية تقديم العرائض وملتمس التشريع

ي مواطن تقديم عريضة إلى السلطات المختصة وفق شروط معينة هذه اآللية تتيح أل
كالبرلمان مثال من أجل عرض مشروع تعديل أو اقتراح قانون أو أي مبادرة أخرى وهي تقنية 

م حيث أقر إعالن الميثاق األعظم 1215قديمة عرفها النظام الملكي البريطاني منذ سنة 
عرض مظلمته في ديوان الملك، وعلى الصعيد حق تقديم العرائض للملك بما يمكن أي فرد 
للمواطنات  ) 15هذا الحق في الفصل  2011العربي فقد أقر الدستور المغربي لسنة 

والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط 
 .(وكيفيات ممارسة هذا الحق

 رابعا: آلية الميزانية التشاركية.

ة التشاركية هي عملية من المشاورة الديمقراطية يقرر من خاللها األشخاص الميزاني
العاديون كيفية تخصيص جزء من الميزانية البلدية أو العامة، وتعتبر هذه اآللية بامتياز 
أفضل ممارسة للحوكمة التشاركية نظرا ألثرها الملموس على واقع المواطنين، السيما على 

أول عملية للميزانية التشاركية في مدينة بورتو أليغري عام المستوى المحلي، وقد تمت 
م ثم انتشرت في المئات من مدن أمريكا الالتينية والعشرات من المدن في أوروبا 1989

فريقيا وأمريكا الشمالية، واآلن يتم تقدير ما يزيد عن  بلدية بدأت بإتباع نظام  1500وآسيا وا 
 .1الميزانية التشاركية

ضوع أيضا تطرق بعض الباحثين إلى ذكر مجموعة أخرى من اآلليات وفي نفس المو 
 نقتصر على ذكر بعضها فيما يلي:

                                      
 حاتم دمق، مفهوم وآليات الديمقراطية التشاركية وفرص تطبيقها في تونس. -1

 www.jasine.foundarion.org/ar/?p=1474. 2016-04-20تم تصفح الموقع 
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 لجان المواطنين -1

بدأت هذه اآللية في الظهور من سنوات السبعينات في عدة دول من العالم في ألمانيا 
شخصا  25، ويقصد بها مجموعة من المواطنين تظم 1992، في إسبانيا 1970سنة 
رون عن طريق القرعة أو باقتراح من المجتمع المدني لمناقشة مشروع أو قرار أو برنامج يختا

 معين مستعينين في ذلك بآراء الخبراء ثم تقدم توصيتها واقتراحاتها بخصوصه.

 مجالس األحياء -2

م بالنسبة 2002أصبحت هذه اآللية إلزامية في فرنسا بموجب قانون صادر في سنة 
نسمة، وعلى البلديات توفير مقرات لهذه المجالس  20000يتجاوز عدد سكانها للمدن التي 

ويقصد بها أن يكون لكل حي بالمدينة مجلس يجتمع  . ودعمها بالوسائل المادية والمالية
سكانه للحوار والمناقشة ويمثلون سلطة اقتراح وا عداد برنامج والمشاركة في اتخاذ القرارات 

 لمياه، النظافة، حماية البيئة.التي تهمهم مثل توزيع ا

 ندوات المواطنين -3

وتدعى كذلك ندوات االجتماع، عرفت في الدول االسكندينافية كالدانمرك ثم استعملت 
في كندا تتمثل في لقاء بين عدد من المواطنين مع الخبراء للحوار والنقاش حول موضوع 

الموضوع، وقد تكون الندوة معين محضر مسبقا، وتنتهي هذه الندوة بإصدار تقرير حول 
 .1محلية أو جهوية، أو وطنية

 مجالس الشباب -4

توجد في العديد من البلدان على مستوى المدن والمحافظات والمستوى الوطني أيضا 
م كما توجد 2001وهي إلزامية في بعض الدول ومنها فرنسا بموجب قانون صادر في سنة 

 معات والمعاهد والمدارس الكبرى.على مستويات قطاعية مثل الثانويات والجا

                                      
 .8-7ذبيح عادل، المرجع السابق، ص ص  -1
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 ورشات السكان -5

تتعلق هذه اآللية أساسا بالمستفيدين من مرافق معينة وهم يجتمعون في ورشات 
بداء آراءهم وتوصياتهم حول موضوعات عملية  .1للمناقشة والحوار وا 

في  هذه هي أبرز آليات الديمقراطية التشاركية التي اعتمدتها الدول، إال أنها مازالت 
بدايتها ويمكن استعمالها حسب طبيعة وظروف كل مجتمع، إال أن أحسن تجربة في هذا 

 مونتي أليغرو م بمدينة1989المجال هي آلية الميزانية التشاركية المعتمدة منذ سنة 
 البرازيلية.

كما أن من التجارب الحديثة للتكريس القانوني آلليات الديمقراطية التشاركية في البيئة 
 .2ية هي التجربة المغربية بمقتضى الدستور الجديدالعرب

 الفرع الخامس: التجارب الدولية المؤسسة للمقاربة التشاركية

في البداية نود أن نشير إلى أن التجارب البشرية النافعة في المجال الفني والتقني 
واالجتماعي هي إرث إنساني تتوارثه األمم والحضارات جيال بعد جيل وال يمكن بأي حال 
من األحوال وضع الحدود والحواجز أمام البرامج والمشاريع لمنع االستثمار داخل هذه 

ميات وذرائع واهية عرفا وقانونا، وبالتالي فإن عرض تجارب الغير الحقول الفكرية تحت مس
في إحدى الجوانب التنموية واإلدارة المحلية لم يكن بهدف إمالء الحلول واستيراد المناهج 
الجاهزة وتطبيقها دون األخذ بعين االعتبار الخصوصيات الثقافية والحضارية والتاريخية لكل 

نما الغرض يكمن في تطوير األداء ومراجعة أساليب التسيير واستلهام أنفع وأرقى  مجتمع، وا 
ما وصل إليه العقل البشري من اإلبداع واالجتهاد، فإذا كان التقليد في نقل واستيراد النظرية 
الديمقراطية وهو األصل جائزا مع العلم أنها بضاعة أجنبية، فكيف نتردد في نقل الفرع 

مبتكرة عند غيرنا ومن هنا ال نرى حرجا في التنويه بأهم المتمثل في األساليب واآلليات ال
                                      

 .30األمين شريط، المرجع السابق، ص:  -1
 .8عادل، المرجع السابق، ص:  ذبيح -2
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التقنيات الناجحة في ميدان التسيير الجماعي والعمل التشاركي، ومن ثم سنتطرق في هذا 
الفرع إلى عرض أبرز التجارب الدولية في بعض الدول الستكشاف مدى قدرة الديمقراطية 

يرقى بالنظام الالمركزي من مرحلة  التشاركية كبديل فعال يساهم في ترسيخ توجه جديد
 اإلدارة المحلية إلى مرحلة الحوكمة المحلية.

 أوال: التجربة البرازيلية

لقد ارتبطت التجربة البرازيلية في مجال الديمقراطية التشاركية بأول عملية كاملة 
سلطة م بعد صعود اليسار لل1989للميزانية التشاركية في مدينة بورتو أليغري بدءا من عام 

وفوز حزب العمال في االنتخابات، وقد تم االعتماد على هذه اآللية الحديثة في تاريخ 
البرازيل ألول مرة للتغلب على ظاهرة الالمساواة الشديدة في مستويات المعيشة فيما بين 

مليون نسمة، الثلث من هذه الساكنة  1.5سكان المدينة، وكان عدد سكان المدينة حوالي 
أحياء فقيرة منعزلة بضواحي المدينة ويفتقرون إلى أبسط المرافق العامة  كان يقطن في

 كالمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.

كانت تتم الموازنة التشاركية في بورتو ألغيري مرة واحدة سنويا بدءا من سلسلة من 
الجمعيات المجاورة الموجودة على مستوى المدينة، حيث يقوم السكان ومفوضوا  الميزانية 
التشاركية بتحديد أولويات األنفاق والتصويت على المطلوب تنفيذها، ولإلشارة فإن مدينة 

مليون دوالر سنويا على اإلنشاءات والخدمات وتخضع  200ت تخصص بورتو أليغري كان
هذه األموال للموازنة التشاركية مع عمدة المدينة وصرفها في مجاالت النقل والصحة والتعليم 
والرياضة والتنمية االقتصادية وقد أسفرت هذه العملية عن مشاركة واسعة في صفوف 

دينة، باإلضافة إلى هذا فقد أشاد البنك الدولي المواطنين من مختلف مقاطعات وأحياء الم
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بوجاهة التجربة واقترح في إحدى الدراسات أن الموازنة التشاركية أدت إلى تحسينات مباشرة 
 .1في المرافق العامة في بورتو أليغري 

لقد أنتجت الموازنة التشاركية مفهوما جديدا في عالم اإلدارة المحلية، فإلى جانب 
المشكل التنموي وتوزيع الثروة بالشكل الذي يحقق مبادئ العدالة  مساهمتها في حل

االجتماعية بين المواطنين، فقد ساهمت في إعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع وأتاحت 
فرصة كبيرة للمواطنين لالنخراط داخل فضاءات عامة تسهم في تعزيز قدراتهم وترقية 

در لهذه التجربة أن ترى النور في سماء دولة البرازيل مداركهم االجتماعية والسياسية، ولم يق
م إلى غاية 1964إال بعد التخلص من النظام العسكري الذي جثم على صدرها ما بين 

 م.1988

 ثانيا: التجربة األلمانية

 1993في سنة  fondation Bertelsannبادرت مؤسسة علمية بحثية ألمانية تدعى
الية في اإلدارة المحلية، والجودة في تقديم الخدمات، وكلفت بتأسيس جائزة الديمقراطية والفع

بهذا الشأن علماء باحثين متخصصين في اإلدارة المحلية والتنمية اإلدارية بإجراء تحقيق من 
 دول للتنافس على هذه الجائزة األولى. 09مدن من  10أجل اقتراح 

ة من بين تجارب هذه وقد تم وضع سبعة معايير يتم على أساسها اختيار أفضل تجرب
 الدول هي أوال:

 ،األداء وسير العمل في ظل رقابة ديمقراطية -

 ،التوجه إلى المواطن -
 ،التعاون بين السياسيين واإلدارة -

                                      
 ويكبيديا الموسوعة الحرة، بدون صفحة. -موازنة تشاركية -1

 /.../https:.wikipedia.org، 2016-06-10تم تصفح هذا الموقع 
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المركزية أي نقل تحمل المسؤولية والموارد المالية إلى المستوى األدنى الذي لاإلدارة ا -
 ،يتعامل معه المواطن

 ،الرقابة ورفع التقارير -
يتوفر لدى السلطة المحلية نمط إداري تعاوني ونظام مسار وظيفي يركز على أن  -

 ،األداء واإلنجاز الجيد
 .القدرة على االبتكار والتطور في ظل المنافسة -

وعليه فقد اختيرت هذه المدن باعتبارها مدنا نموذجية توجد على قمة الحداثة في بلدانها 
بوالية  phoenixفينكس  )الجائزة مدينتان هما:  فيما يخص اإلدارة المحلية، وقد فازت بهذه

 .(السويسرية chrisr churchكريست تشارس  )ومدينة  (أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية

مشروع بحث تناول  (ألمانيا)وبعد سنتين من تاريخ تسليم هذه الجائزة تأسس ببرلين 
صالحات الجديدة التي أتت بها المدن بالدراسة تجربة المدن المرشحة للجائزة بهدف تبيان اإل

 واآلثار المترتبة عنها بغرض االستفادة منها في عصرنة اإلدارة المحلية األلمانية.

وخلص  1998والثاني في سنة  1997وقد انتهى هذا البحث بنشر تقريرين األول سنة 
في منهج البحث العلمي إلى أن رغم الخالفات الموجودة بين هذه المدن إال أنها اتحدت 

 معالجة القضايا المحلية.

وبالتالي أدركت المدن محل البحث قيمة ثروة إشراك المواطنين والمجموعة في تحديد 
السياسات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، لذلك ظهرت الحاجة لتصحيح المفهوم 

ناه اإلدارات التقليدي للديمقراطية التمثيلية، والتخلي عن الفكر االحتكاري الذي كانت تتب
المحلية، ويكون اشتراك المواطن بطرق متنوعة كالحركة الجمعوية والنقابات والنخب 
العلمية... وبالتالي االنتقال في تسيير اإلدارة المحلية إلى مفهوم جديد وهو مفهوم 
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الديمقراطية التساهمية أو الجوارية أو التشاركية التي يكون الغرض منها إسهام المعنيين 
 .1ة التنمية في وضعها وتنفيذهابعملي

 ثالثا: تجربة سويسرا االتحادية

كانتون)والية(  26 سويسرا أو دولة االتحاد السويسري هي جمهورية فدرالية تتكون من
تشكلت هذه الفيدرالية على مدى عدة قرون، لكنها تميزت منذ نهاية القرن الثالث عشر 
ميالدي بحرصها على الحياد، ومع أنها تقع في قلب القارة األوربية إال أنها تمتاز عن معظم 

 شرة.الدول المجاورة لها بتنوعها الديني واللغوي وتمسكها بممارسة الديمقراطية المبا

لقد قام هذا البلد على أساس احترام األقليات وتبني الخيار التشاركي كمنهج أصيل أدى 
مقاطعة تلتقي على التوائم  20في نهاية المطاف إلى القيام بنظام اتحادي يظم أكثر من 

والتضامن فيما بينها بالرغم من وجود تباين في الهوية بين المقاطعات، إال أن المصلحة 
قيت تشكل المثل األعلى والعنصر الجامع لالتحاد الفدرالي، ولإلشارة فإن ثمة المشتركة ب

تماثل بين الفيدرالية السويسرية واالتحاد األوروبي فيما عدى الشأن المالي والدفاع والسياسة 
، وكأن الساسة األوروبيين حينما 18482الخارجية، رغم أن سويسرا الحديثة تشكلت عام 

تحاد األوروبي لم يكن أمامهم أفضل من النموذج السويسري في استقاء عزموا على بناء اال
 مقومات الدولة الفيدرالية ومحاولة إسقاطها في تصميم خريطة االتحاد األوروبي.

ومن الواضح أن هذا البلد لم يكن فيه من عوامل الوحدة ما يؤهله إلنجاز وتحقيق 
ذي عجزت فيه معظم دول العالم على استقرار أسطوري على مدى قرون طويلة في الوقت ال

تحقيق انسجام عام على شاكلة المجتمع السويسري، فوحدة اللغة ووحدة الدين والعادات 

                                      
 .6-5بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائر، ص ص  -1

 www.univ-chlef.dz/.../co-dic-2008-29.2016-11-29تم تصفح الموقع: 
 محمد مصطفى حابس، صحيفة الوطن الجزائري. -2

  /www.elwatandz.co/divers/24219.hr.2016-12-26تم تصفح الموقع 
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والتقاليد والمصير المشترك هي بمثابة اإلسمنت المسلح لقيام أي تجمع بشري، وسويسرا كما 
جانب وجود ثقافات  ال يخفى لم تكن على هذا المستوى فقد كانت تظم أربع لغات رسمية إلى

متعددة ومتناقضة بسبب التنوع العرقي والقومي والديني الذي يسود هذا المجتمع، ومع ذلك 
فإن شعورهم القوي باالنتماء إلى البلد الذي تأسس على خلفية تاريخية مشتركة وقيم مشتركة 

شاء االتحاد يجمعها النمط الفدرالي ونهج الديمقراطية المباشرة التي يعود تاريخها إلى إن
جعلهم يتآلفون ويحرزون من النجاحات في جميع الميادين السياسية  1291السويسري عام 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، األمر الذي وضعهم محط أنظار الكيان البشري 
 المعاصر.

لقد أخذت سويسرا االتحادية بالنظام المجلسي الذي تسيطر عليه السلطة التشريعية 
يع السلطات األخرى، على اعتبار أن الجهاز المنتخب يشكل دعامة كبيرة لقيام على جم

عالقة ثنائية متميزة بين الديمقراطية المباشرة ومؤسسات النظام االتحادي، ولذلك كان من 
نتائج هذه التجربة إسناد صالحيات وحقوق واسعة للمواطنين في إدارة الشأن المحلي 

فباإلضافة إلى ممارسة حقوقهم في االستفتاءات العامة والمبادرات  والوطني والفدرالي لدولتهم،
الشعبية المختلفة، فإن المواطن السويسري يملك الحق في تعديل القوانين التي تقرها الجمعية 
الوطنية االتحادية أي البرلمان السويسري وذلك من خالل استفتاء عام إذا ما نجح في جمع 

وأكثر من ذلك فإن المواطن يستطيع تعديل الدستور من يوم  100ألف توقيع خالل  50
 شهرا. 18ألف توقيع خالل  100خالل استفتاء عام إذا ما نجح في جمع 

لقد ساهم نموذج الديمقراطية المباشرة في سويسرا على بعث االستقرار والتحكم في 
مثال يحتذى به التنوع العرقي والحفاظ على التوازن االجتماعي بين جميع المقاطعات، فكان 

 سَوق إلى األقطار القابعة بين أنياب ومخالب االستبداد السياسي.وبضاعة ينبغي أن تُ 

 في القانون المغربي  رابعا: التجربة المغربية
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عداد تفعيل المقاربة التشاركية في اإل على 2011يؤكد الدستور المغربي الجديد 
وهي أساس الديمقراطية التشاركية التي يؤصل والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، 

لها، وتعتبر شكال متقدما للديمقراطية وتجديدا للمواطنة الحقة، كما أنها واقع تفرضه ظروف 
 تطور المجتمع وتنوع حاجياته وتعقدها في األلفية الثالثة.

د متواضع في البداية  لقد كان للديمقراطية التشاركية في المغرب ظهور محتشم وج 
الرغم من وجود أرضية قانونية، لكن بروزها كان له ارتباط بدينامكيتين األولى تتعلق بتزايد ب

تتعلق  ةالطلب المجتمعي والمدني على المشاركة خاصة على الصعيد المحلي، والثاني
بإرهاصات النزوع التشاوري والتشاركي لبعض السياسات العمومية، كالحوار الوطني إلعداد 

رة الوطنية للتنمية البشرية، الحوار حول الجهوية الموسعة، الحوار حول إصالح التراب والمباد
منظومة العدالة، الحوار حول المجتمع المدني، الحكامة الجيدة، الحوار حول القضايا 

 2011االجتماعية والحقوقية، وصوال إلى الحوار من أجل اإلصالح الدستوري لفاتح يوليو 
 وحوارات أخرى الحقة.

 المغربي مقاربة التشاركية في الميثاق الجماعيال -1

تجلت في قانون الميثاق  2011أهم تجليات للمقاربة التشاركية قبل فاتح يوليو 
 رغم أنها بشكل متواضع، وقد أشار الميثاق الجماعي إلى ما يلي:  17-08الجماعي رقم: 

لمخطط على المجلس الجماعي إعداد ا 17-08من القانون رقم  36تنص المادة 
الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي، كما يمكنه إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة، وأما الفصل 

منه  41في نص على تشجيع أحداث التعاونيات السكنية وجمعيات األحياء وأما الفصل  38
فيؤكد على دور المجلس الجماعي القيام بكل عمل من أجل تعبئة المواطن قصد تنمية 

برام الوعي والم نعاش كل األنشطة المختلفة، وا  مارسة الجمعوية من أجل المصلحة العامة وا 
على االختصاصات المرتبطة  42الشراكات مع المنظمات الغير الحكومية. كما تنص المادة 

بالتعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمادة 
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برام الجماعات المحلية اتفاقيات التعاون والشراكة، في حين أن المادة كذلك تتضمن إ 78
تتضمن الصيغة الوحيدة إلشراك الجمعيات في القرار الجماعي خارج إمكانيات الشراكة  14

والدعم أو المساندة في إطار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وهي لجنة استشارية يرأسها رئيس 
 وب عنه، ويعد جدول أعمالها.المجلس االجتماعي أو من ين

 المقاربة التشاركية في التقرير اللجنة االستشارية للجهوية الموسعة -2

أما على الصعيد الجهوي فإن تقرير اللجة االستشارية الموسعة تضّمن عدة توصيات 
بخصوص الديمقراطية التشاركية منها: على المجلس الجهوي وضع آليات استشارية لتسيير 

المنظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية، والمشاريع المشاركة 
الكبيرة، وذلك من خالل لقاءات واستطالعات وغيرها، باإلضافة إلى التنظيم القانوني لطرق 

المواطنين عن حاجياتهم وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم اليومية، ويدخل في ذلك رفع  تعبير
ع آلية للحوار والتشاور مع الجمعيات المؤهلة وفق معايير موضوعية، العرائض المقننة، ووض

بقصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور والتتبع والتقييم لمخططات التنمية الجهوية 
وصياغة إطار مرجعي يحدد المبادئ والشروط واألساليب التي تقوم عليها الشراكة مع 

ر كافة األطراف المعنية، وتنظيم شروط منح وتقييم الجمعيات المؤهلة، مع مراعاة مواقع وأدوا
الدعم للجمعيات الحاملة للمشاريع ضمن تلك الشراكة، حرص المجلس الجهوي على 
اإلصغاء للقطاع الخاص والسهر على إشراك الفاعلين داخله في وضع التصورات وتنفيذ 

تثمار وخلق مناصب المخططات والبرامج والمشاريع التنموية وتوفير المناخ األمثل لالس
 الشغل ورواج األعمال.

 2011 المغربي لسنة المقاربة التشاركية في دستور -3

فإن من أهم ما جاء به هو التوجهات األساسية للديمقراطية  2011أما الدستور 
التشاركية، حيث اعتبرها في تصديره من أهم مرتكزات الدولة الحديثة، واعتبرها الفصل األول 

لنظام الدستوري للمملكة إلى جانب فصل السلطة وتوازنها وتعاونها، مبادئ إحدى مقومات ا
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اإلطار العام لهذا المقوم، إذ  12الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ليضع الفصل 
يعد اإلقرار بمبدأ الحرية كقاعدة لتأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وممارستها ثم 

والتنصيص على مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام  ضمانة الحل القضائي،
والمنظمات غير الحكومية ضمن سياق الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى 
المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، تفعيل وتقييم هذه القرارات، وذلك وفق شروط 

في الدستور المغربي موزعة بين المستويين يحددها القانون التنظيمي، والمقاربة التشاركية 
 الوطني والترابي.

فعلى المستوى الوطني يتعلق األمر بالتنصيص على هيئات للتشاور لدى السلطات  -أ
ثم  <<المبادرة التشريعية الشعبية>>العمومية، والحق في تقييم الملتمسات في مجال التشريع 

يدعو السلطات العمومية ألحداث  13ل فالفص <<العريضة الشعبية>>حق تقديم العرائض
هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية 

فإنه يؤكد على الحق في تقديم ملتمسات في  14وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، أما الفصل 
مومية، وذلك يمنح الحق في تقديم عرائض إلى السلطات الع 15مجال التشريع، والفصل 

مشروط بإصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحقين المذكورين في الفصل 
 من الدستور. 15و 14

من الدستور يضع اإلطار العام  136أما على المستوى الترابي فإن الفصل  ب ـ
من شأنه  للديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، إذ اعتبر أن التنظيم الترابي والجهوي 

تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤوهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية 
فإنه وضع على عاتق مجالس الجهات والجماعات الترابية  139المندمجة، أما الفصل 

األخرى وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في 
لتنمية وتتبعها، كما يمكن للمواطنين تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس إعداد برامج ا
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من الدستور،  146بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، ويوضح الفصل 
 .1أن شروط تقديم العرائض يجب أن يحددها قانون تنظيمي

لعرائض إلى لكن ما يمكن مالحظته في سياق الحديث عن ممارسة الحق في تقديم ا
السلطات العمومية، والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع هو أنه بعد صدور 
القانونيين التنظيميين المتعلقين بهذين الحقين تبين أنهما لم يعكسا الفلسفة التي قامت عليها 

جة الوثيقة الدستورية التي جعلت من مبدأ المشاركة كأحد مقومات الدولة الحديثة، وذلك نتي
المتعلق بتقديم  44-14عدم قابلية هذين القانونيين للتطبيق، بحيث اشترط القانون رقم: 

مواطن من أجل تقديم العريضة للسلطات العمومية، أما القانون رقم:  7200العرائض عدد 
مواطن من أجل تقديم ملتمسات في مجال  25000فقد اشترط هو اآلخر عدد  14-64

يمكن الخروج به هو أن هذه المقتضيات التعجيزية تتنافى مع أهم  التشريع، واالنطباع الذي
المرتكزات التي قامت عليها الوثيقة الدستورية وتضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية 

 .2التي أقرتها

أعطى للمجتمع المدني دورا أساسيا في إعداد السياسات  2011وعموما فإن دستور 
العمومية وفي التشريع جنبا لجنب أمام المؤسسة التشريعية وتدبير الشأن المحلي، مما يعكس 
رغبة المؤسس الدستوري في وضع هندسة جديدة للسلطة تتجاوز احتكار الدولة باعتماد 

ختالالت الديمقراطية التمثيلية وتكرس عمق التواجد الشعبي داخل مقاربة تشاركية تخفف من ا
هياكل الدولة، ومما ساهم في بناء هذا المشروع الحضاري الضخم هو التأسيس والتقعيد 
القانوني الذي أولى اهتمام بالغ للمقاربة التشاركية من خالل تخصيص فصول عديدة للمقاربة 

                                      
 نجيب المصمودي، المرجع السابق.  -1
 خليل سعدي، المجتمع لمدني، الديمقراطية التشاركية بالمغرب...آية عالقة؟ -2

 /.../www.bar/aane.co -...المجتمع2016-12-27 تم تصفح الموقع
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ص تشريعية وتنظيمية أخرى أضفت على مبدأ باإلضافة إلى وضع نصو  2011في دستور 
 الديمقراطية التشاركية كفاءة وقوة البديل الجديد.

 في القانون التونسي  خامسا: التجربة التونسية

لقد قطعت تونس في السنوات المنقضية خطوات مهمة في طريق تحقيق الالمركزية من 
صطلح جديد على البنية خالل السير قدما في تكريس الديمقراطية التشاركية، وهو م

 المفهومية للتونسيين، غير أن هذا التقدم ما زال مشوبا بالكثير من الصعوبات والتحديات.

ذا أردنا  أن نقتبس مدى هذا التقدم وندرك عمق التغيير على هذا المستوى، ينبغي  وا 
في  2015العودة إلى وقائع منتدى الديمقراطية المباشرة الذي أقيم في شهر ماي من سنة 

تونس، باعتبارها شجرة ديمقراطية يافعة وسط غابة من األنظمة االستبدادية، فقد شارك في 
تلك التظاهرة عشرات النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، إلى جانب موظفين في 
مؤسسات الدولة، وتعرفوا من خالل ورشات العمل وجلسات الحوار على مضامين 

 ياتها وبعض من تجاربها.الديمقراطية التشاركية وآل

الالمركزية من خالل الديمقراطية  )وما زاد من أهمية المنتدى الذي وضع تحت شعار 
الذي نص  139أنه ينسجم مع بند بارز في دستور تونس الجديد وهو الفصل  (التشاركية 

 .(استخدام آليات الديمقراطية التشاركية في الحكم المحلي  )على: 

باحثات بأن الدستور الذي اعتمدته الجمهورية التونسية بعد ثورة كما اعتبرت إحدى ال
يرمي إلى الخروج من الدولة المركزية إلى الحكم المحلي بأفراده بابا بأكمله لهذا  2011يناير 

بندا في مقابل بند يتيم في دستور  12الموضوع، وهو الباب السابع الذي يشتمل على 
1959. 

دستور الجديد تغييرا جوهريا على بنية الحكم من خالل واألكثر من ذلك فقد أدخل ال
منح صالحيات واسعة لمجالس المحافظات والبلديات على حساب الحكومة المركزية وفي 
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هذا السياق شكلت الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الحديثة التي أقيمت 
السلطة التنفيذية والبرلمان باإلسراع في في تونس فرصة لمكونات المجتمع المدني لمطالبة 

 سن قوانين جديدة وتعديل أخرى لتوسيع صالحيات البلديات والمجالس الجهوية.

وتجدر اإلشارة أن عددا من الورشات قد أقيمت بعد اختتام أشغال المنتدى العالمي 
ة المجال للديمقراطية المباشرة تم تخصيصها لموضوع الحوكمة المحلية وكذلك لمراجعة بني

 الطبيعي، وبالتحديد قانون تقسيم التراب والتخطيط العمراني.

كما يمكن القول أن كثير من المفاهيم الجديدة مثل الميزانية التشاركية باتت مألوفة لدى 
، وفي اإلطار نفسه 2011النشطاء وكوادر المجالس البلدية المؤقتة التي أقيمت بعد ثورة 

نشط مكونات المجتمع المدني بتدشين فعاليات عدة للتوعية قامت بعض الجمعيات وهي من أ
شراك المواطن في  والتحسيس من بينها أيام مفتوحة للحوار مخصصة لموضوع الالمركزية وا 
عملية أخذ القرار على النطاق المحلي بمشاركة المجتمع المحلي والراصدين المحليين من 

 .1مختلف البلديات

، وذلك بعد عامين من المداوالت 2014لقد خرج دستور تونس إلى النور عام 
وقد أدى المناخ السياسي المصاحب لعملية  2011والنقاشات السياسية التي تلت ثورة 

صياغة الدستور إلى تشجيع الالمركزية ومشاركة المواطنين في الحكم المحلي، بحيث تنص 
للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق  )أن من الدستور التونسي على  137المادة 

أن  139وتضيف المادة  (عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحكومة الرشيدة
تعتمد الجماعات المحلية آليات ديمقراطية تشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام )

 .(لتنميةأوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برنامج ا

                                      
 ALwatan -رشيد خشانة، الديمقراطية التشاركية -1
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وتأسيسا على تلك الدفعة التي أعطاها الدستور للحكم المحلي، قامت الحركة الجمعوية 
الذي يهدف إلى تشجيع تطبيق ممارسات الموازنة  (عين على الموازنة)بتدشين برنامج 

التشاركية في البلديات التونسية، ويذكر أن الحركة الجمعوية هي منظمة أهلية تأسست في 
دف دعم التحول الديمقراطي والتعددية والتنوع والعدالة، وفي هذا السياق قال به 2012مارس 

بعد الثورة لو كان لنا أن  (تضامن )منسق المشروعات في الحركة الجمعياتية في مقابلة مع 
نبني بلدنا فمن الضروري بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات العامة، وبالتالي فإن الموازنة 

لية التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في عملية صنع القرار وفي تحويل التشاركية هي العم
 أرائهم إلى بنية تحتية ومشروعات أخرى حقيقية. 

قامت الحركة الجمعياتية بتدشين حملة شعبية تستهدف تبني الموازنة  2014ومع سنة 
داد سكانها التشاركية في بلدية المرسى وهي مدينة ساحلية قريبة من العاصمة تونس يبلغ تع

نسمة، قامت الحركة الجمعياتية بالتعاون مع خبير نظم حكم سويسري يعيش في  110000
تونس بالبحث عن استراتيجيات يمكنها أن تزيد من مشاركة المواطنين في اتخاذ قرارات في 
مختلف المناطق، وبتقديم مقترحات للسلطات المحلية كما قامت الجمعية المذكورة أعاله في 

سنة بتدريب بعض المواطنين للعمل كمشرفين يقومون بتنظيم ممارسات الموازنة نفس ال
التشاركية في بلدية المرسى، ومنذ ذلك الحين قامت بلديات أخرى بتبني آلية الميزانية 
التشاركية وهي: منزل بورقيبة، وقابس، ومنوبة، وقفصة، وصفاقص، ورواد، والكاف وسبيطلة 

 .1وبن عروس

ات تونس باعتمادها نظام الميزانية التشاركية جزء من شبكة عالمية لقد أصبحت بلدي
بلدية في جميع أنحاء العالم يعتمدون آلية الموازنة التشاركية على غرار  2700تظم حوالي 

مدن نيويورك، مونتريال، لندن، بورتو أليفري، أشبيلية، عمان، وأيضا المدينة الهندية بيون، 

                                      
 الموازنة التشاركية في تونس: استغالل فرص التفاعل بين المجتمع... -1
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بكة سيفتح بالتأكيد فرص التعاون الثنائي لصالح البلديات كما أن الوجود ضمن هذه الش
 المنخرطة في هذا النظام مما يساهم في تنمية هذه الجهات. 

 اإلدارة المحلية في ظل مقاربة الديمقراطية التشاركية المبحث الثاني: 
شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع اإلدارة المحلية، وقد جاء هذا 
االهتمام في إطار االتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم، 
وتقليص أدوار الدولة، ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية 

لك االهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم تحت العديد التنمية، وقد عبرت عن ذ
تحقيق )و (التحول إلى المحليات  )و (جعل الدولة أكثر قربا من المواطن  )من العناوين مثل 

لذا فإن اإلدارة المحلية تحتل مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي،  (الالمركزية وا عادة التفكير 
ال في التنمية الوطنية، وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من كما تقوم بدور فع

صميم الشعب، وبالتالي فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام 
شراك المواطنين في الوصول إلى الحلول الناجحة،  المحلي لالهتمام بالمشكالت األساسية وا 

 .1الشعبية هي روح اإلدارة المحلية، والمحور الذي ترتكز عليهومن هنا فإن المساهمة 
ومن هذا المنطلق فإن المشاركة على مستوى اإلدارة المحلية تعني بشكل عام إعطاء 
المواطنين الفرص المتكافئة لصياغة شكل الحكم المحلي واإلسهام في تقرير مصير مجتمعهم 

صياغة الظروف السياسية واالقتصادية  على النحو الذي يريدونه، بحيث يكون بإمكانهم
واالجتماعية على النحو الذي يرغبون الحياة في ظله، دون أن يؤدي ذلك إلى خلق جماعات 
محلية متنافرة في التسيير واإلدارة داخل الدولة الواحدة بحجة ترك الحرية التامة للمواطن 

نما المقصود أن يأخذ مدلول الم شاركة معنى إيجابي بالنسبة المحلي ألن يقرر ما يريد، وا 
للنظم السياسية المعاصرة في إطار ما يسمى بالحكم الراشد الذي يعد كمنظومة متكاملة 
تعمل على تفعيل المشاركة وتنظر لها على أنها أخذ جزء من األمر والمساهمة بالبحث 

                                      
 .2-1بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص ص  - 1
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ة ، ومن الضروري في هذا الجانب تسليط الضوء على القضايا المفاهيمية المرتبط1فيه
باإلدارة المحلية حتى يتسنى لنا الوقوف على أهم العناصر التي يمكن من خاللها معالجة 

 الموضوع محل الدراسة.
 المطلب األول: مفهوم اإلدارة المحلية

لالمركزية اإلدارية اإلقليمية تعد أسلوبا من أساليب التنظيم اإلداري ا اإلدارة المحلية أو
وظائفها لتقديم خدماتها للموطنين، إذ بموجبها يناط باإلدارة  التي تتبعها الدول عادة في أداء

المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض 
 الوظائف وتقديم الخدمات لمواطني األقاليم المحلية .

 الفرع األول: رؤية في التطوير التاريخي لإلدارة المحلية 
المحلية منذ زمن بعيد، غير أنه لم يأخذ شكله القانوني وسمته عرف نظام اإلدارة 

النظامي إال بعد قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة، ذلك أن الدولة الحديثة ازدادت 
أعبائها تجاه الموطنين مما جعل نقل أو تفويض بعض هذه األعباء إلى وحدات محلية أمرا 

ية لم تحظى بالدراسات األكاديمية إال منذ وقت قريب، فقد كما أن اإلدارة المحل .ال محيد عنه
بدأ االهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال القانون والسياسيين أواخر القرن التاسع 
عشر، وبقيت دراسة اإلدارة المحلية فرعا من دراسة القانون العام ليصبح بعد ذلك علما قائما 

 بذاته.
دارة المحلية كظاهرة قانونية لم يعرف تاريخه التشريعي إال وبناءا على ذلك فإن نظام اإل

في مرحلة القرن التاسع عشر ميالدي، ففي إنجلترا لم يكن للمدن مجالس محلية يشترك فيها 
م، ولعلى أول تشريع صدر في هذا المجال هو قانون اإلصالح سنة 1835المواطنون قبل 

ظمة للحكم المحلي بها، أما في فرنسا فلم م تم توالى بعد ذلك ظهور التشريعات المن1832

                                      
سعيدي الشيخ، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، أطروحة لنيل شهادة  - 1

 .106-105ص ص معية، ، السنة الجاس/ سيدي بلعباس، كلية الحقوق بايالالدكتورة في القانون العام، جامعة جياللي 
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م، ولم تعطى تلك المجالس حق إصدار 1833تنشأ بها المجالس المحلية إال في عام 
 .1م1884القرارات اإلدارية إال في عام 

أما في الجزائر فقد مر تنظيم اإلدارة المحلية بعدة مراحل تاريخية، وكان لكل مرحلة 
م اإلداري المتبع، ففي العهد العثماني تميزت اإلدارة خصوصيات فنية تحدد شكل التنظي

المحلية في الجزائر بأربع أنماط أساسية استغرقت المدة الزمنية المقدرة بثالثة قرون 
( وقد ظهر النمط األول في مرحلة البايات ووصف بأنه نظاما مركزيا شديدا 1518-1830)

وأما النمط الثاني فقد  .إلدارة في البالدسيطرت فيه القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم وا
ظهر في مرحلة الباشوات وهو نظام مركزي أيضا كسابقه، باإلضافة إلى انفصال الباشوات 
عن القاعدة الشعبية ألن الباشا كان يعين لمدة معينة وبالتالي فإنه ال يحتاج إلى والء 

لى في هذه المرحلة الطابع الشعب، وأما المرحلة  الثالثة فتميزت بظهور اآلغات وقد تج
 العسكري الذي عرفت به الطبقة الحاكمة، وأما األسلوب األخير في التنظيم اإلداري فقد ظهر
في مرحلة الدايات وهنا تأكد الوجود الحقيقي للحكم العثماني في الجزائر، وتولد فيها تنظيم 

 .2إداري محلي في إطار محدود إلى جانب السلطة المركزية
ارة في عهد االحتالل الفرنسي فكانت الحكومة الفرنسية تعتبر الجزائر والية من وأما اإلد

الواليات التابعة لدولتها، لذلك جاء التنظيم اإلداري في الجزائر حريصا على استقرار 
المعمرين األوربيين ومتوافقا مع نمط معيشتهم، وفي المقابل خصصت فرنسا المستعمرة 

يا، وكمثال على اإلدارة العمومية في عهد االستعمار ما حدث للسكان األصليين نظاما قمع
حيث ُقسمت الجزائر إلى ثالث واليات، الجزائر، قسنطينة، وهران، وكانت كل  1848في 

 والية يحكمها الوالي ومجلس عام، أما البلديات فكانت على ثالثة أنواع:

                                      
 .3-2بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص ص  - 1
لمير عبد القادر، الضرائب المحلية ودورها في تمويل الجماعات المحلية، دراسة تطبيقية لميزانية بلدية أدوار، مذكرة  - 2

دارة أعمال، جامعة وه ران، كلية العلوم االقتصادية، تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، نخصص اقتصاد وا 
 .46-45علوم التسيير والعلوم التجارية، ص ص 
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 ،م1884 بلديات ذات صالحيات تامة تخضع للقانون الفرنسي الصادر سنة  -1
 ،م1919بلديات مختلطة تخضع في تسييرها للقانون الخاص الصادر في    -2
 المناطق الجنوبية تخضع لإلدارة العسكرية.   -3

تمت إعادة النظر في التقسيم  1956أوت  20لكن أثناء مؤتمر الصومام المنعقد في 
مؤتمر الصومام اإلداري للوطن المكرس من طرف االستعمار الفرنسي، وكان من أهم نتائج 

 و واليات وهي: األوراس، وهران، قسنطينة، القبائل، الجزائر 06تقسيم الجزائر إلى 
والية إلى مناطق، وكل منطقة إلى نواحي، وكل ناحية إلى أقسام، كل  الصحراء، و قسمت

وكل قسم إلى فوج، فجاء هذا التنظيم كرد فعل على اإلدارة االستعمارية التي استخدمت طيلة 
فترة االحتالل الفرنسي للجزائر كجهاز قهر وتسلط ضد السكان الجزائريين، وبذالك أقامت 

 .1قيادة الثورة أثناء حرب التحرير إدارة محلية موازية إلدارة االستعمار
أما بعد االستعمار فقد مر التنظيم اإلداري المحلي بعدة مراحل، وارتبط بعدة متغيرات 

لظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الموروثة عن شديدة الصلة بنظام الحكم وا
المتعلق  24-67االستعمار، فقد عرفت الجزائر أول تشريع لإلدارة المحلية بموجب األمر 

وما ميز هاذين القانونين هو تأثرهما  .3المتضمن قانون الوالية 38-69ثم األمر  2بالبلدية
موذج البريطاني، إلى جانب فلسفة النظام السياسي بالتنظيم اإلداري الفرنسي واقتفائه بدل الن

 .4القائم في البالد والذي كان يقوم على مركزية القرار والحزب الواحد والنهج االشتراكي

                                      
علي محمد، مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم اإلداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  - 1

 21-20اسية، ص ص قانون اإلدارة المحلية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السي
، الصادرة في 06المتضمن القانون البلدية، جريدة الرسمية رقم:  1967-01-18المؤرخ في  24-67األمر رقم:  - 2

67. 
 .1969، سنة 44المتضمن قانون الوالية، جريدة رسمية رقم:  1969-05-23المؤرخ في  38 -69األمر رقم:  - 3
 .24علي محمد، المرجع السابق، ص:  - 4
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وبعد دخول الجزائر مرحلة االنفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية تعززت اإلدارة 
 09-90والقانون  1لق بالبلديةالمتع 08-90المحلية بتشريع جديد تمثل في صدور قانون 

وقد شهدت الجماعات المحلية في ظل هذه المرحلة الجديدة تحول جذري  .2المتعلق بالوالية
من تنظيم إداري محلي كان مرتبطا بأدبيات التوجه االشتراكي إلى تنظيم آخر يستمد  مبادئه 

إال أن ميثاق  . ونةوقواعده من أفكار ومفاهيم تغاير تماما الطرح األحادي في شكله ومضم
البلدية والوالية بعد مرور عقدين من الزمن أضحيا ال يسايران متطلبات وخصوصيات 
المرحلة بسبب القصور وعدم القدرة على امتصاص أنواع الخلل، وبالتالي أصبحت الحاجة 
ماسة نحو التفكير في قانون جديد يعيد التوازن المفقود لإلدارة المحلية، فاضطرت حينها 

 07-12والقانون رقم:  3المتعلق بالبلدية 10-11سلطة الحاكمة إلى إصدار القانون رقم: ال
 .4المتعلق بالوالية

 
 الفرع الثاني: تعريف اإلدارة المحلية

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلدارة المحلية تبعا لوجهات نظر الفقهاء 
كان ينظر إلى اإلدارة المحلية من  والمفكرين، ولعلى السبب في ذلك يرجع إلى كل مفكر

زاوية معينة مبنية على الفلسفة الفكرية والسياسية والقانونية للدولة التي ينتمي إليها المفكر أو 
ولكن بالنهاية نجد أن أوالئك المفكرين قد اتفقوا على المبادئ األساسية التي تتعلق  .الكاتب

نب التي يهتمون بها واألهداف التي يرمون إلى بنظام اإلدارة المحلية والشك أن اختالف الجوا
تحقيقها تدعونا إلى التعرف على بعض هذه التعريفات ذات العالقة بمفهوم نظام اإلدارة 

 المحلية.

                                      
 .1990، سنة 15المتعلق بالوالية، جريدة رسمية رقم:  1990أفريل  07في  08-90القانون رقم:  - 1
 .1990، سنة 15المتعلق بالوالية، جريدة رسمية رقم:  1990أفريل  07في  09-90القانون رقم:  - 2
 .2011ة ، سن37يونيو يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية رقم: 22المؤرخ في  10-11القانون رقم:  - 3
 .2012، سنة 12يتعلق بالوالية، جريدة رسمية رقم:  2012-2-21المؤرخ في  07-12القانون رقم:  - 4
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( أنها مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة Odie Graeفيعرفها الكاتب البريطاني )
ان الوحدة المحلية ويعتبر مكمال المحلية ويكون عرضة للمسؤولية السياسية أمام الناخبين سك

 ألجهزة الدولة.
ويعرفها العطار بأنها توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو 
محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها، وأهم ما يميز هذا التعريف أنه 

ش  راف الحكومة المركزية.ركز على الجانب االنتخابي، والتركيز على رقابة وا 
ويعرفها الشيخلي بأنها أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة، تقوم على فكرة توزيع 
النشاطات والواجبات بين األجهزة المركزية والمحلية، وذلك لغرض أن تتفرغ األولى لرسم 

تمكن األجهزة السياسة العامة للدولة، إضافة إلى إدارة المرافق القومية في البالد، وأن ت
 المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة، وتحقيق أغراضها المشروعة.

وينظر الزعبي لإلدارة المحلية على أنها أسلوب لإلدارة بمقتضاها يقسم إقليم الدولة  
 إلى وحدات ذات مفهوم محلي، تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها مجالس منتخبة من أبنائها 

 1ورقابة الحكومة المركزية إلدارة مصالحها تحت إشراف
وفي ضوء التعريفات أعاله وقواسمها المشتركة يمكن تعريف اإلدارة المحلية بأنها جزء 
من النظام العام للدولة، منحتها الحكومة المركزية شخصية معنوية، وجدت من أجل تلبية 

شراف السلطة  .2المركزية احتياجات مجتمعها المحلي ممثلة بهيئة منتخبة تعمل تحت رقابة وا 
 الفرع الثالث: خصائص اإلدارة المحلية

 :تتمثل خصائص االدارة المحلية في مايلي 
 أوال: الشخصية المعنوية

                                      
محمد محمود الطعامنة، نظام اإلدارة المحلية ) المفهوم والفلسفة واألهداف( المتعلق العربي األولى، نظم اإلدارة المحلية  -1

 .PDFفي الوطن العربي
  UNPANT.UN.ORG/…/UNPAN014889 PDF 2016-12-02تم تصفح الموقع 

 ،المرجع نفسه. محمد محمود الطعامنة -2
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اعترف المشرع الجزائري للبلدية والوالية بالشخصية االعتبارية واالنفصال عن الدولة، 
صدار القرارات  وهذا بغرض تمكينها من القيام بمجموعة االختصاصات المنوطة بهما وا 

اإلدارية المرتبطة بنشاطهما، وكذلك إبرام الصفقات العمومية والعقود اإلدارية دون حاجة 
لطلب ترخيص بالتعاقد، باإلضافة إلى تمتعها بذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للدولة، 

ائية، وأن يكون لها أيضا أهلية التقاضي تمكنها من رفع الدعاوى المختلفة أمام الجهات القض
منه بعد تعديلها بموجب  49وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري وتحديدا في نص المادة 

نجدها قد نصت على أنوع األشخاص  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم: 
االعتبارية وعددت من بينها الوالية والبلدية كأشخاص معنوية إقليمية عامة، كما أن لها وجود 

وقانون البلدية لسنة  1990في قوانين اإلدارة المحلية كقانون البلدية والوالية لسنة خاص ذكر 
، 1969وقانون الوالية األول في المرحلة االشتراكية لسنة  2012وقانون الوالية لسنة  2011

وبناءا على هذه النصوص نستنتج أن المشرع الجزائري كسائر المشرعين تبنى صراحة نظرية 
 .1ي لما لها من قيمة وأثر قانوني وأسبل صبغتها على اإلدارة المحلية الشخص المعنو 

 ثانيا: االستقالل المالي
إن الهيئة المعترف لها بالشخصية المعنوية تتمتع بذمة مالية مستقلة، فللوالية ذمتها 
المالية المستقلة وللبلدية أيضا استقاللها المالي، وهذا يعني توفير موارد مالية خاصة 
للجماعات المحلية حتى تتمكن من ممارسة كل الصالحيات التي أسندها لها القانون، 
وتستقل في إدارة األنشطة التي تكفل تغطية الحاجيات الضرورية للمواطنين، وهذا بطبيعة 
الحال مرهون بخاصية التملك لألموال العامة والخاصة لإلدارة المحلية، فقد رخص التشريع 

السياق بضرورة المحافظة على األموال والحقوق التي تتكون منها ثروة المعمول به في هذا 
 الجماعات المحلية كقانون البلدية وقانون الوالية.

                                      
 .76-67، ص ص 2012، سنة 1الجزائر ط -عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، محمدية - 1
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باإلضافة إلى ذلك فإن االستقاللية المالية للجماعات المحلية تسمح لها بإعداد ميزانيتها 
 للدولة. السنوية وصرفها بحرية في إطار المخطط العام للسياسة االقتصادية

 ثالثا: االستقالل اإلداري 
يتحقق استقالل الجماعات المحلية بتشكيل إدارة محلية مستقلة عن السلطات اإلدارية 
المركزية تقوم بإدارة المصالح المحلية اإلقليمية، ويتحقق االستقالل اإلداري بوجود نظام 

تصلة بوظائفها كجهة قانوني يتمثل في منحها سلطة البت النهائي في اتخاذ القرارات الم
المركزية، باإلضافة إلى أن هذه االستقاللية اإلدارية تعتبر من أهم المميزات التي تنتج بشكل 
عادي عن االعتراف بالشخصية المعنوية، مكونة من أجهزة تتمتع بكل السلطات الالزمة 

 لمستقلة.المخّولة لها وفق التوزيع الوظيفي بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية ا
 ولهذه االستقاللية مزايا تتمتع بها نذكر من أهمها:

 ،تخفيف العبء عن اإلدارة المركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها -01       
 ،البطء وتحقيق اإلسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية تجنب-02       
 ،المواطنين من اإلدارة المركزيةتفهم أكثر وتكفل أحسن برغبات وحاجات -03       
تحقيق مبدأ الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير  -04        

 شؤونه العمومية.
شكالية البديل الديمقراطي المطروح.  المطلب الثاني: هياكل واختصاصات اإلدارة المحلية وا 

ي أنها تابعة لها، ومن هذا المنظور ُتعتبر الجماعات المحلية جزء ال يتجزأ من الدولة،أ
فإنا المجالس المحلية المنتخبة تستمد اختصاصها العضوي واختصاصها الوظيفي من مبدأ 
تفتيت الوظيفة اإلدارية بين اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية، ولكن السؤال الذي يثار في 

ُيعتمد  في تسيير عجلة  هذا السياق هو حول طبيعة وكفاءة النموذج الديمقراطي الذي
 وهياكل الجماعات المحلية . 
 المنتخبة.المحلية الفرع األول: هياكل اإلدارة 
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تظم المجالس المحلية المنتخبة البلدية والوالئية مجموعة من المنتخبين الذين يتم 
 5اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان البلدية والوالية باالقتراع العام المباشر والسري لمدة 

من  1المتعلق بقانون االنتخابات .01-12من قانون العضوي رقم:  65سنوات حسب المادة 
وقد تكفلت قوانين  2مجموعة من المرشحين المقترحين من قبل األحزاب أو المرشحين األحرار

البلدية والوالية قبل إقرار التعددية السياسية وبعد إقرارها بإبراز المفهوم العضوي والوظيفي 
ات المحلية، كما أن مسألة تشكيل أجهزة الجماعات المحلية تعرض لها الفقة وانقسم للجماع

آخر يعارض في ذلك وينادي و  بشأنها إلى فريقين، فريق يتبنى مبدأ انتخاب هذه األجهزة
 .3بضرورة التعيين مع إعطاء كل واحد منهما لحججه

لكن بالموازاة مع هذا، ظهر اتجاه آخر يقول بضرورة الدمج بين األسلوبين أي األسلوب 
المختلط، وذلك نتيجة لعيوب أسلوب االنتخاب، ونظرا لعدم إمكانية تعيين كل أعضاء 
المجالس المحلية، وبالتالي ال مفر من التفكير في إنشاء مجالس محلية تظم المنتخبين 

 .4غلبية في المجلس للمنتخبينومعينين على أن تكون األ
إال أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما هو المسلك الذي اتبعه المشرع 

 الجزائري في تشكيل المجالس المحلية؟
بالعودة إلى تاريخ المنظومة القانونية في الجزائر منذ االستقالل إلى ما بعد االنفتاح 

حكم طبيعة الظروف والتطورات المرتبطة بالنظام السياسي نجد أن المشرع الجزائري ب
السياسي من فترة إلى أخرى جعلته يتراوح ما بين االنتخاب والتعيين في تشكيل هيئة المداولة 
في المجالس المحلية، فقد اعتمدت الجزائر بعد استقاللها مباشرة نمط المندوبية الخاصة في 

                                      
 2012، سنة 01ر رقم  -يتضمن قانون االنتخابات، ج  2012-01-12القانون العضوي رقم:  - 1
ملياني صاليحة، الجماعات المحلية بين االستقاللية والرقابة، دراسة في ظل القانون البلدية والوالية الجديدين، مذكرة  - 2

مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص: قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم 
 .16السياسية، قسم الحقوق، ص: 

 .220الشيخ، المرجع السابق، ص:  سعيد- 3
 .230ص:  ،المرجع السابقياف، عمار بوض- 4
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إلقليم، واستمر العمل بهذا األسلوب إلى تعيين هيئات معينة تتولى تصريف شؤون أبناء ا
أين تخلى المشرع عن  1969وميثاق الوالية سنة  1967غاية صدور ميثاق البلدية سنة 

طريقة التعيين واعتمد بدلها نموذج االنتخاب كخيار استراتيجي تعمل به غالبية التشريعات 
سلوب التعيين كاستثناء يبقى العالمية، لكن بالرغم من اعتماد مبدأ االنتخاب كأصل، إال أن أ

هو اآلخر وارد في النظام القانوني الداخلي تلجأ إليه السلطة في إدارة المراحل االنتقالية، فقد 
بعد ظاهرة االنكسار االنتخابي  1992أخذت الدولة الجزائرية بهذا األخير للمرة الثانية سنة  

 تحت مسمى نظام المندوبية التنفيذية.
تحسبا لعمليات الحل التي قد تعرفها المجالس المحلية ذات الظاهرة و  وبغية معالجة هذه

التركيبة السياسية غير متجانسة فقد لجأ المشرع بعد عملية اإلصالحات التشريعية والسياسية 
إلى وضع السند القانوني الذي ُينظم حالة تعويض المجالس المحلية المنحلة،  2011سنة 

المتعلق بالبلدية هيئة تظم متصرف ومساعدين  10-11ن من القانو  48فقد كرست المادة 
يتم تعينهم من قبل الوالي توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية إلى غاية تنصيب المجلس 

المتعلق بالوالية تعيين مندوبية والئية من  07-12من القانون  49الجديد، كما نصت المادة 
لي إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي الوالئي قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من الوا

 الجديد.
وبناءا على ما سبق نستنتج أن النظام القانوني الجزائري في مسألة تشكيل المجالس 
المحلية يكرس الجمع بين أسلوب االنتخاب ونمط التعيين الكلي، ولكن بدراجات متفاوتة 

تور وقانون اإلدارة المحلية بحيث يعتمد وينتهج مبدأ االنتخاب كأصل يجد سنده في الدس
 46باإلضافة إلى أسلوب التعين كاستثناء عند حلول الضرورة المنصوص عليها في المادة 

 .07-12من قانون الوالية  48والمادة  10-11من قانون البلدية 
 المفهوم العضوي للجماعات المحليةأوال: 
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هو الهيئات التداولية  المقصود بالمفهوم العضوي للجماعات المحلية في هذا اإلطار
ن كانوا من الهيئات  المنتخبة، ألن الهيئات المعينة كالوالي ومجلس الوالية ورئيس الدائرة وا 
التي تتألف منها اإلدارة المحلية إال أن حديثنا في الموضوع سيقتصر على األجهزة المنتخبة 

الجة الفكرة، كالحديث دون األجهزة المعينة، إال في حالة االضطرار التي تقتضيه أسباب مع
عن شخصية الوالي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئي وجزء ال يتجزأ عن هذا 

 األخير.
لقد عالج المشرع الجزائري هيئات التداول على مستوى المحلي في شقها العضوي بعد 

نظام االنتخابي التعددية من خالل قوانين االنتخابات وقوانين الجماعات المحلية، ولشك أن ال
الذي اعتنقه المشرع كنمط النتخاب المجالس الشعبية المحلية في إطار التعددية حكمته 

إلى  1997والثانية امتدت من  1997إلى غاية  1989فترتين زمنيتين األولى امتدت من 
سنة تباينت فيه رؤية  27، وخالل هذا المسار االنتخابي الطويل والمقدر ب 2016غاية 

بين األخذ بنظام األغلبية وبين نمط االقتراع النسبي وذلك من خالل تكريسه ألربع المشرع 
الصادرة في  13-89نصوص تشريعية ُتنظم وتؤطر الفعل االنتخابي بدءا بصدور قانون 

 .20162غشت  25الصادر في  10-16وصوال إلى آخر قانون رقم  07-08-19891
ه نجد أن المشرع ومع أول تجربة في المذكور أعال 13-89فبالرجوع إلى القانون 

منه على أن  61/02التشريع االنتخابي يكرس نمط األغلبية في االقتراع، حيث نصت المادة 
سنوات بطريقة االقتراع  5ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الوالئي لمدة  )

 .(راع عام، سري ومباشرالنسبي على القائمة مع أفضلية األغلبية في دور واحد ويكون االقت

                                      
، 32المتضمن قانون االنتخابات المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم: 1989أوت  07المؤرخ في  13-89القانون رقم:  - 1

 .1989سنة 
: سنة 50ابات، جريدة رسمية رقم يتعلق بنظام االنتخ 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم:  - 2

1989. 
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إن تكريس النمط االنتخابي القائم على األغلبية حسب بعض المالحظين يعد إجحافا 
في حق التشكيالت السياسية الصغيرة من حيث عدد األصوات التي تحصل عليها، والتي 
تمثل فئة من فئات المجتمع، ومن ثم فإن هذا األسلوب بدوره يؤدي إلى األحادية بتشجيعه 

ارات السياسية الكبرى وتهميش التيارات السياسية الصغرى، مما يؤدي إلى االزدواجية للتي
 .1السياسية وعدم تحقيق العدالة االنتخابية

أما بخصوص المرحلة الثانية فقد جاءت عقب غياب مؤسساتي أثر على كيان الدولة 
كلها بحيث ُسيرت بهيئات انتقالية على كل المستويات بما في ذلك المستوى المحلي، وأن 
أهم ما يميز هذه المرحلة من حيث النمط االنتخابي هو انتقال المشرع من نظام األغلبية 

إلى نظام االقتراع النسبي على القائمة، وقد ارتبط هذا االنتقال  13-89المكرس في القانون 
مع عملية المراجعة التشريعية التي شملت الدستور وقانون األحزاب وقانون االنتخابات، 
ولعلى الدافع الذي كان يقف وراء هذا التحول هو التأسيس لفترة جديدة في حياة التعددية 

ل على الجماعات المحلية وأدائها السياسي والتنموي، السياسية، وهذا ينعكس بطبيعة الحا
ويبدوا أيضا أن المشرع من خالل اعتناقه لمبدأ االقتراع النسبي على القائمة أراد أن يمنح 
سقفا معينا من التمثيل لجميع األحزاب السياسية سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى 

ي هو من أكثر األنظمة االنتخابية تحقيقا للعدالة، الجماعات المحلية، ألن نظام التمثيل النسب
فهو يسمح لألحزاب المتعددة والسيما الصغيرة منها بالحصول على عدد من المقاعد يتناسب 
مع ما حصلت عليه من أصوات انتخابية، ولذلك رأينا كيف حافظ المشرع على هذا النمط 

 07-97كرسه بصدور األمر االنتخابي على مدار ثالث نصوص تشريعية متعاقبة، فقد 
منه، كما تضمن النص عليه القانون  75من خالل نص المادة  2المتعلق باالنتخابات

منه ثم أعاد التنصيص عليه في قانون  65من خالل نص المادة  01-12العضوي 
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للداللة على أفضلية هذا الخيار في انتخاب أعضاء المجالس  10-16االنتخابات األخير 
جراءات توفر ضمان الطابع الديمقراطي للنظام الشعبية المحل ية، واحتوائه على عناصر وا 

و بعد الوقوف على هذه الجولة السريعة حول شكل النمط االنتخابي المنظم  السياسي.
للهيئات التداولية المنتخبة على المستوى المحلي, يجدر بنا التعرف الى نظام سير اعمال 

  للمفهوم الوظيفي للجماعات المحلية .المجالس الشعبية المحلية استكماال
تتمتع المجالس المحلية المنتخبة بآليات وقواعد وضعها ونظمها التشريع الجديد لإلدارة    

المحلية بحيث تملك هذه األخيرة من خاللها عملها باستقاللية، وأهم هذه األدوات نظام 
جان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن المداوالت والدورات المحددة سنويا، باإلضافة إلى نظام الل

 المجلس المنتخب.
 06يحددها ب  10-11فبالنسبة للدورات العادية للمجلس الشعبي البلدي فإن القانون 

من القانون  16دورات في السنة للتكفل األحسن بالشؤون المحلية، حيث نصت المادة 
رة عادية كل شهرين وال يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دو  >>المذكور أعاله على أن:

الذي كان يحددها بأربع دورات  08-90خالفا للقانون  <<تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام 
 منه، أي بمعدل مرة واحدة في كل ثالث أشهر. 14طبقا لنص المادة 

فإنه يعقد أربع  07 -12من القانون:  14أما المجلس الشعبي الوالئي حسب المادة 
يوم على األكثر وال يمكن جمع هذه الدورات بأي حال  15كل دورة دورات في السنة، ومدة 

من خالل  09-90من األحوال، وهي نفسها أي عدد الدورات التي نص عليها قانون الوالية 
منه، غير أن دورات المجلس الشعبي الوالئي ليست مقصورة على األعضاء  11المادة 

من  24لشعبية البلدية، فقد ألزمت المادة المنتخبين فقط كما هو الحال بالنسبة للمجالس ا
حضور الوالي جلسات المجلس الشعبي الوالئي وهو جهاز معين، وفي  07-12القانون 

 حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله.
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أما بالنسبة للدورات الغير عادية فإن المجلس الشعبي البلدي يمكن له كلما اقتضت 
ية بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من شؤون البلدية أن يجتمع في دورة غير عاد

وهو نفس اإلجراء المنصوص  10-11من القانون  17الوالي كما نصت على ذلك المادة 
في هذا السياق هو  2011لكن الجديد الذي جاء به قانون البلدية  08-90عليه في القانون 

بطة بخطر وشيك أو التي نصت على أنه في حال ظروف استثنائية مرت 18أحكام المادة 
-90كارثة كبرى يجتمع المجلس البلدي بقوة القانون ويخطر الوالي بذلك فورا خالفا للقانون 

وهذا اإللزام من طرف المشرع في الظروف االستثنائية كالكوارث والفيضانات والحرائق  08
ت وغيرها من الظروف الطارئة هو من باب مسايرة الوضع ومتابعة المنتخبين للمستجدا

شعار سكان المنطقة أن المجلس يتابع كل التطورات ويتداول  والتدخل في الوقت المناسب وا 
، أما بخصوص الدورات الغير عادية للمجلس الشعبي 1ويصدر قراراته لمواجهة الوضع

الوالئي فإن هذا األخير يمكنه أن يعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو 
وتختتم الدورة الغير العادية باستنفاذ جدول أعمالها وهذا طبقا ألحكام نص  بطلب من الوالي،

، كما فرضت نفس المادة المذكورة أعاله في فقرتها الثالثة 07-12من القانون  15المادة 
اجتماع المجلس الشعبي الوالئي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعة أو تكنولوجيا وهذا من 

 .09-90المتعلق بالوالية خالفا للقانون  2012نون الجديد الذي جاء به قا
هو كثرة األحكام الجديدة التي جاء بها،  2012ولعلى البارز في قانون الوالية الجديد 

في معرض الحديث  عن كما يقول الدكتور عمار بوضياف ولقد وقفنا على ذكر بعضها 
أهمها أيضا ما تضمنته المادة دورات المجلس الشعبي الوالئي العادية والغير العادية، ومن 

من القانون الجديد حول شكل من أشكال االستدعاءات الخاصة بأعضاء المجلس  17
الشعبي الوالئي، ويتعلق األمر باإلرسال اإللكتروني الذي يدل على حرص المشرع على 

الذي لم ينص على هذه اآللية إطالقا،  09-90مواكبة التطور التكنولوجي خالفا للقانون 
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لكن حبذا لو تم كما يضيف االستاذ عمار بوضياف  وبالرغم من أننا نثمن هذا اإلجراء
تعميمه أيضا على البلدية ولم يقتصر على استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الوالئي وحدهم، 

إلصاق جدول  07-12من القانون  18وفي سياق مواكبة التطور التكنولوجي أوجبت المادة 
قع االلكتروني فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الوالئي ولم يرد أعمال الدورة في المو 

 حكما مماثال له. 1990في قانون 
حالة جديدة تتعلق بعقد جلسة  07-12من القانون الجديد  26كما أضافت المادة 

مغلقة خالفا لمبدأ عالنية الجلسات في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، ومن الجديد 
ي جاء به قانون الوالية سالف الذكر إدخاله لهيكل جديد من هياكل المجلس أطلق أيضا الذ

عن تشكيلته وأحالت للتنظيم الداخلي  28عليه مكتب المجلس الشعبي الوالئي أعلنت المادة 
للمجلس تحديد مهامه وكيفيات سيره، كما أعترف قانون الوالية الجديد وألول مرة ألعضاء 

ألي مدير أو مسؤول  37ي بحق توجيه األسئلة الكتابية بموجب المادة المجلس الشعبي الوالئ
على مستوى المصالح والمديريات غير الممركزة للدولة في مختلف قطاعات النشاط وعلى 
مستوى تراب الوالية، وتعتبر هذه النقطة بالذات من أهم معالم اإلصالح اإلداري الجديد لما 

الرقابة الشعبية، وا عادة االعتبار للمنتخبين المحليين،  لها من أثر إيجابي في توسيع نطاق
المذكورة أعاله يلزم المسؤول أو المدير التنفيذي على  37وطبقا للفقرة الثانية من المادة 

يوما من  15مستوى الوالية بعد تلقيه السؤال المكتوب باإلجابة عنه في أجل ال يتجاوز 
 .1التبليغ

ئمة والخاصة على مستوى المجالس المحلية فإن أما بخصوص موضوع اللجان الدا
المتعلق بالوالية جاء أكثر ضبطا وتنظيما للجان الدائمة للمجلس الشعبي  07-12القانون 

يشكل المجلس الشعبي الوالئي من بين أعضائه لجانا  ) ما يلي: 33الوالئي إذ ورد في المادة 
 علقة بما يأتي:دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه والسيما المت
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 ،والتعليم العالي والتكوين المهنيةالتربي -
 ،االقتصاد والمالية -
 ،الصحة والنظافة وحماية البيئة -
 ،االتصال وتكنولوجيا اإلعالم -
 ،تهيئة األقاليم والنقل -
 ،التعمير والسكن -
 ،والغابات والصيد البحري والسياحةالري والفالحة  -
 ،الدينية والوقف والرياضة والشبابالشؤون االجتماعية والثقافية والشؤون  -
 . ( التنمية المحلية، التجهيز واالستثمار والتشغيل -

هذا األخير الذي  2012وقانون  1990يبدوا واضحا الفرق في عدد اللجان بين قانون 
لجان في  09لجان في القانون القديم إلى   03عمد إلى أسلوب رفع عدد اللجان الدائمة من 

لتفصيل من حيث اختصاصها، والسبب هو تحكم اللجنة في مجال معين أو القانون الجديد وا
 34مجاالت محددة بما يؤدي في النهاية لرفع مستوى أدائها، ولقد شدد المشرع في المادة 

من القانون على ضرورة مراعاة التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الوالئي عند تشكيله اللجان 
ستقرار المجلس الوالئي وتكريس التعددية الحزبية في المجالس الدائمة بهدف المحافظة على ا

المنتخبة من جهة وتعميم مبدأ المشاركة من جهة أخرى بما يتماشى وديمقراطية اإلدارة 
لى جانب اللجان الدائمة للمجلس أجازت المادة  من قانون الوالية للمجلس  35الوالئية، وا 

بناءا على اقتراح من رئيس المجلس أو ثلث الشعبي الوالئي إنشاء لجنة تحقيق تتشكل 
 أعضائه الممارسين وتنتخب عن طريق األغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين.

وبغرض تمكين لجنة التحقيق من القيام بمهامها المحددة بموجب المداولة شدد المشرع 
للجنة  المذكورة أعاله على ضرورة مد السلطات المحلية يد المساعدة  35في نفس المادة 

لتمكينها من إتمام مهمتها، ثم تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس الشعبي الوالئي خالفا للمادة 
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التي فرضت  تقديم أعمال اللجنة الخاصة لرئيس المجلس  10 11من القانون البلدية  33
الشعبي البلدي، وكان األفضل من وجهة نظر الدكتور عمار بوضياف أن تقدم اللجنة 

ليس لرئيس المجلس على ئج عملها للمجلس الشعبي البلدي و للبلدية تقريرها أو نتاالخاصة 
 .1غرار ما هو مقرر في قانون الوالية طالما تم تشكيلها هي األخرى بموجب مداولة

من قانون الوالية الجديد من حيث  36وفي ذات السياق المتعلق باللجان جاءت المادة 
يمكن  )ذوى االختصاص الفني حيث نصت على أنه: ء و اللجنة بالخبراإمكانية استعانة 

لجان المجلس الشعبي الوالئي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة ألشغال 
 .(اللجنة بحكم مؤهالته أو خبرته

من خالل هذه المادة حاول المشرع أن يدفع اللجنة وأعضائها المنتخبين من أن تمد 
ال شك أن لجوء لب منهم مساعدتها في أمر محدد، و تطَيدها ألشخاص من خارج المجلس و 

جهة أخرى تجسيد  اللجنة لطلب مساعدة شخص أو أشخاص من خارج المجلس يترجم من
هو أحد أهم مؤشرات الحكم الراشد، علما أن ذات التقنية كانت مقررة في مبدأ المشاركة و 

 .منه 24مادة المتعلق بالوالية بموجب ال 1990القانون 
خصوص موضوع اللجان الدائمة والخاصة على مستوى البلدية فإن قانون البلدية وأما ب
جاء هو األخر أكثر تنظيما للجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي إذ ورد  10 - 11الجديدة 

يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل  )ما يلي: 31في المادة 
 والسيما المتعلقة:  التابعة لمجال اختصاصه

  ،االقتصاد و المالية -
 ،الصحة و النظافة و حماية البيئة  -
 ،ر والسياحة و الصناعات التقليديةتهيئة اإلقليم و التعمي -
 ،الري و الفالحة و الصيد البحري  -
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 .(الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية و الشباب.... -
التعداد السكاني للبلدية كمعيار موضوعي يحدد كما بينت المادة عدد اللجان حسب 

 مجموع اللجان على مستوى كل بلدية.
 10ـ11من القانون  32أما فيما يخص أداة تشكيل اللجان الدائمة فقد أوضحت المادة 

بأنها تتشكل بموجب اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي مصادق عليه بأغلبية أعضاء 
 المجلس عن طريق المداولة.

من القانون سالف الذكر على ضرورة  35في هذا الشأن  شدد المشرع بموجب المادةو 
مراعاة التركيبة السياسية للمجلس البلدي عند تشكيله للجان الدائمة أو اللجان الخاصة حفاظا 

 على التجانس و االستقرار و التداول الجماعي بما  يحقق ديمقراطية اإلدارة البلدية.
من قانون البلدية  33دائمة للمجلس الشعبي البلدي أجازت المادة إلى جانب اللجان ال

بأنه يمكن للمجلس البلدي أنشاء لجان خاصة بذات الكيفية بالنسبة للجان الدائمة، وتبقى 
المالحظة المطروحة دائما هي وقوع المشرع في تناقض ينبغي استدراكه، فهو من جهة جعل 

أنشاء اللجنة الخاصة بموجب المداولة وتحديد للمجلس كامل الصالحية و االختصاص في 
من قانون البلدية أن اللجنة  33/3مهمتها وآجال عملها، ومن جهة أخرى يقر في المادة 

وهذا  1ملزمة بعرض نتائج مهامها أمام رئيس المجلس و ليس أمام المجلس الشعبي البلدي
ية، وقد يكون مجاال ما يقلل من شأن المجلس البلدي ويضعف من مجال الرقابة الشعب

للتستر عن بعض التجاوزات التي كشف عنها تحقيق اللجنة الخاصة، وبالتالي انتشار 
 .2الفساد

وفي مجال االستشارة و طلب المساعدة من أصحاب الخبرة واالختصاص فقد أحالت 
التي قررت فتح باب  10 -11من القانون  13اللجان البلدية على أحكام المادة  36المادة 
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ستشارة مع كل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من اال
 شأنهم تقديم مساهمة مفيدة ألشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو طبيعة نشاطهم.

وجبها تحقيق قاعدة توزيع العمل على الرغم من أهمية اللجان في كونها أدوات يتم بمو 
أعمالها يبقى توزيع مجال المشاركة إال أن جل والوقت لألعضاء، و توفير الجهد التخصص و و 

غير ملزم، و بالتالي بإمكان المجلس العمل بما توصلت إليه اللجنة أو ذوا طابع استشاري و 
 .1رفضه، ومن ثم تعتبر هذه اللجان مجرد جهات استشارية وفقا لمبدأ التنظيم اإلداري 

 مفهوم الوظيفي للجماعات المحلية ثانيا: ال
اإلدارية بين السلطة  من األسس التي تقوم عليها الالمركزية اإلدارية هي توزيع الوظيفة

ة لكل من الواليفقد خّول المشرع قانون البلدية و الهيئات المحلية المنتخبة، وعليه المركزية و 
العديد من المجاالت تغطي  المجلس الشعبي الوالئي صالحيات فيالمجلس الشعبي البلدي و 

في مجملها اختصاصات المجلسين وهو ما نقصده بالمفهوم الوظيفي للجماعات المحلية، 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما هو المعيار الذي يتم على أساسه تقسيم 

 السلطات المحلية؟الصالحيات بين السلطة المركزية و 
وظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية بداية يثير موضوع توزيع ال

مشكلتين أساسيتين األولى تتعلق بالبحث عن معيار مناسب للتميز بين الشؤون المحلية التي 
بين الشؤون المحلية التي يعود االختصاص فيها الختصاص فيها للسلطة المركزية، و يعود ا

المناسب الذي تتحدد على ضوئه مجموعة  للهيئات المحلية، والثانية متعلقة باألسلوب
االختصاصات المحلية، وفي هذا المعنى غالبا ما تعتمد الدول التي تتبنى نظام الالمركزية 
اإلدارية في توزيع الوظائف اإلدارية بين السلطة المركزية والهيئات الالمركزية على أحد 

 األسلوبين وهما:
 ـ األسلوب اإلنجليزي )األسلوب الحصري(1

                                      
 .35-34نفسه، ص ص ملياني صليحة، المرجع  - 1



 

 

91 

 

و الواليات المتحدة األمريكية  وهو معيار متبع في الدول ألنجلو سكسونية من إنجليترى 
يقوم على تحديد المشرع الختصاصات الهيئات المحلية على سبيل الحصر من خالل و 

النص في القوانين على كل المسائل التي تدخل في اختصاص المجالس المحلية المنتخبة،  
ال شاب عملها عيب وبالتالي هذه األخيرة ال ي مكنها ممارسة أي صالحية إال بنص قانوني، وا 

 عدم االختصاص.
مفهوم هذا النموذج الحصري أنه يمنع الهيئة المركزية تولي أي من االختصاصات و 

المحلية إال بإذن منها، كما أن األخذ بهذا األسلوب يترتب عنه أن كل هيئة محلية في إقليم 
أنما بها غيرها من الهيئات المحلية، و ات االختصاصات التي تتمتع تمتع بذتالدولة الواحدة ال 

بحسب قدراتها و إمكانياتها المتاحة التي يقدرها المشرع، ويرى أن مجلسها المحلي قادر على 
 تحقيق طلبات المواطن .

 ومن مزايا األسلوب الحصري ما يلي:
صراعات  وجود الوضوح و الدقة في تحديد االختصاصات مما يحول دون  -أ

 ،بين السلطة المركزية و المحلية  اختالفاتو 
ت التي تقدر على يعمل هذا األسلوب على منح الهيئات المحلية االختصاصا -ب

 ،القيام بها فقط
يدعم األسلوب الحصري في تحديد االختصاصات االستقالل المحلي القترانه عادة  -ج

 برقابة مركزية مخففة .
 إن له عيوب أهمها ما يلي: وكما لهذا األسلوب مزايا ف

صعوبة تعديل االختصاصات من قبل الهيئات المحلية بحيث ال تستطيع ممارسة  -أ
ة التشريعية صالحيات جديدة لم ترد في االختصاصات الممنوحة لها ما لم تقم السلط

  ،باستصدار تشريع جديد
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لية التي ال حرمان الجماعات المحلية من حق المبادرة في إنشاء المرافق المح -ب
تدخل ضمن صالحياتها المخّولة لها في التشريع، ولعلى هذا التحديد ألدنى مستوى للخدمة 

 .1يعد فرصة لقياس مدى نجاح المجالس المحلية من عدمها
 األسلوب الفرنسي )إطالق االختصاص( -2

على عكس األسلوب اإلنجليزي يقوم هذا األسلوب على توزيع االختصاصات وفق مبدأ 
العمومية واإلطالق من خالل النص على قواعد عامة لتحديد الصالحيات دون قيامه 
بحصرها أو تحديدها بدقة، وهو ما منح استقاللية أكثر للمجالس المحلية  لممارسة 
صالحياتها نظرا لتماشيه مع مبادئ الالمركزية اإلدارية، وبالتالي نجد حسب هذا المعيار أن 

هو اختصاص عام ومطلق في كل ما يتعلق بالشؤون المحلية  اختصاص الجماعات المحلية
 إال ما استثني بنص صريح.

فالمشرع الفرنسي حدد اختصاصات الهيئات المحلية بقواعد عامة، وحجته في ذلك أن 
هذه األخيرة هي الممثل الشرعي لسكان اإلقليم والمسؤولة عن ممارسة كافة شؤونه المحلية، 

امة في كل ما يهم اإلقليم المحلي شريطة أن ال تخرج عن وأنها صاحبة الوالية الع
 اختصاصاتها إال ما أجيز بنص القانون.

وعليه حسب هذا النموذج فإن اختصاصات المجالس المحلية تتفاوت من دولة إلى  
 أخرى حسب طبيعة النظام السياسي واإلداري فيها، ومن أهم مزايا هذا األسلوب ما يلي:

السلطة التشريعية حتى ال تضطر إلى إصدار قوانين جديدة تخفيف العبئ عن  -أ
وتكتفي بإصدار قانون شامل لإلدارة المحلية تتماثل فيها اختصاصات النوع الواحد والمستوى 

 ،الواحد من هيئات اإلدارة المحلية
إتاحة الفرصة للهيئات المحلية لالبتكار في القيام باحتياجات الوحدة المحلية في  -ب
 . مناسب دون التقيد بنصوص تحد من قيامها بذلكالوقت ال
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 أما بالنسبة للعيوب المرتبطة بهذا األسلوب فمن أهمها ما يلي:
زيادة التنازع في االختصاصات بين كل من الحكومة المركزية والجماعات المحلية،  -أ

المركزية فما يعتبر مرفقا محليا في نظر الهيئات المحلية قد ال يكون كذلك في نظر الحكومة 
 مما يؤدي إلى كثرة  تنازع االختصاص بينهما في ظل هذا األسلوب.

 ،ركزية في القيام بالمهام المحليةتمييع المسؤولية بين السلطة المحلية والحكومة الم -ب
قد ال تتالئم االختصاصات العامة الممنوحة للوحدات المحلية مع قدراتها المادية  -ج

لية من صالحيات لى التدخل الستثناء بعض الخدمات المحوالبشرية مما يضطر المشرع إ
 ،المجالس المنتخبة

الواقع العملي في الدول التي تأخذ باألسلوب العام في تحديد اختصاصات الهيئات  -د
 ،يهم أبناء اإلقليم المحلي المحلية ال ينبئ بأن تلك الهيئات تضطلع فعال بكل ما

مركزية شديدة الوطأة مما يحد من مزايا ومرونة يكتنف عادة األسلوب العام رقابة  -هـ
 هذا األسلوب المتبع في توزيع االختصاصات.

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا الجانب أن العمل بعمومية االختصاصات قد يؤدي في 
الواقع العملي إلى إبهام وغموض في الوظائف المحلية بسبب غياب معيار للتمييز بين ما 

ني، كما أن تحديد الصالحيات في القانون بصراحة ودقة قد يؤدي هو محلي وما هو وط
بالمجالس المحلية للجمود وعدم قدرتها على التحرك إال بناءا على المراسيم التنظيمية 

 .1الصادرة عن السلطة المركزية
وبعد سرد هذه الحيثيات المتعلقة بمفهوم نظرية إطالق االختصاص ونظرية حصر 

سلوب الذي تبناه المشرع الجزائري في توزيع االختصاص بين االختصاص فما هو األ
 السلطة المركزية والهيئات المحلية.
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لم يرد في مؤلفات الفقه اإلداري أي معيار للتمييز بين الشؤون ذات الطبيعة المحلية 
والشؤون ذات الطبيعة الوطنية، ألنه من الصعب وضع حد فاصل بين الوظائف التي تعتبر 

التي تدخل ضمن الشؤون الوطنية، ذلك أنها غير ثابتة ومتغيرة في الزمان محلية وتلك 
والمكان، فما هو محلي حاليا قد يصبح وطني الحقا، وما هو وطني في دولة ما قد يعتبر 

 محلي في دولة أخرى.
لهذا خلص أغلبية فقهاء القانون اإلداري إلى أن توزيع الصالحيات بين السلطة 

لمحلية يرتبط باإلدارة السياسية في الدولة، ونية المشرع في التنازل عن المركزية والهيئات ا
 هذا القدر من الوظائف لصالح األجهزة المحلية.

وهذا ما يستشف من موقف المشرع الجزائري الذي كان توزيعه للصالحيات بين 
نظام  السلطة المركزية والمجالس المحلية وفقا لإلرادة السياسية للدولة والهدف من تبني

 .1الالمركزية اإلدارية
وعليه فإن الجزائر تبنت النموذج الفرنسي فيما يتعلق بأسلوب توزيع االختصاص بين 
الدولة والجماعات المحلية، حيث أخذت بمبدأ عدم حصر الصالحيات لتلك الجماعات 
وكرست بذلك عمومية مجال اختصاص الجماعات المحلية بما فيها البلدية، وهو ما من 

 االستجابة لكافة االنشغاالت المحلية دون انتظار تدخل الدولة. شأنه
وعموما يتضح من خالل كل قوانين الجماعات المحلية القديمة والجديدة أن المشرع 
الجزائري تأثر بنظرية إطالق االختصاص، وهذا حرصا منه على تمكين اإلدارة المحلية من 

إلدارة المحلية ال تستمد صالحياتها فقط من التدخل في كل شأن من شؤون اإلقليم، كما أن ا
القوانين، بل ومن التنظيمات أيضا بما يؤكد سعة مجال هذا االختصاص وتنوع الميادين 

                                      
للديمقراطية ،،المبدا والتطبيق ،مذكرة لنيل : أداة 08-90وشامي نجالء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  -1

المؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، كلية  في القانون العام، فرع:شهادة الماجستير  
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( وسع 1976المشمولة به، بل واألكثر من هذا فإن المؤسس الدستوري في المرحلة األولى)
اس بإصدار تشريع من نطاق صالحيات المجالس المحلية حيث مكنها من حق تقديم التم

 .1976من دستور  150وهو ما أعلنت عنه المادة 
 صالحيات المجالس الشعبية المحليةثاثا: 

بالرجوع إلى القوانين المتعلقة بالبلدية والوالية نالحظ أن اختصاص هذه األخيرة يطال 
تنص على  10-11مثال من قانون البلدية 104كل ما يهم الشأن المحلي، فالمادة 

من  4و3رس المجلس الشعبي البلدي صالحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين يما)أن:
وبالرجوع إلى نص المادتين المذكورتين نجدهما يتناوالن صالحيات البلدية  (هذا القانون 

 المخّولة لها بموجب القانون.
على  07-12من قانون الوالية  76أما بالنسبة للوالية فقد نص المشرع في المادة 

معالجة المجلس الشعبي الوالئي للشؤون التي تدخل ضمن صالحياته عن طريق المداولة، 
كما يتداول بالمواضيع المخّولة له بموجب القوانين والتنظيمات وكذا القضايا التي تهم الوالية 
التي ترفع إليه بناءا على اقتراح ثلث أعضائه أو رئيسه أو الوالي، مما يظهر وبشكل صريح 

  رع تأثر بنظام إطالق االختصاص للمجلس في تسيير الشؤون المحلية.أن المش
غير أن إطالق االختصاص المعتمد في قانون الجماعات المحلية لم يمنع المشرع من 
رسم الخطوط األساسية لصالحيات المجالس المحلية المنتخبة في ميادين مختلفة يمكن 

 حصرها فيما يلي:
 للمجلس الشعبي الوالئي ات العامةفي مجال االختصاص -1

من قانون  77يتداول المجلس الشعبي الوالئي في مجاالت عدة ورد ذكرها في المادة 
وهي: السياحة، اإلعالم واالتصال، التربية والتعليم العالي والتكوين، الشباب  07-12الوالية 

الغابات، التجارة والرياضة والتشغيل، السكن والتعمير وتهيئة إقليم الوالية، الفالحة والري و 
واألسعار والنقل، الهياكل القاعدية االقتصادية، التضامن بين البلديات، التراث الثقافي المادي 
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وغير المادي والتاريخي، حماية البيئة، التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ترقية 
 .1المؤهالت النوعية المحلية

 ل القاعديةية االقتصادية والهياكفي مجال التنم -2
يعد المجلس الشعبي الوالئي مخططا للتنمية  07-12من قانون  80استنادا إلى المادة 

على المدى المتوسط يبين األهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع 
الدولة وبرامج البلدية للتنمية، ويقدم المجلس ما يراه مناسبا من اقتراحات في الموضوع، 

من قانون الوالية على إنشاء بنك  81دف تفعيل مخططات التنمية المحلية نصت المادة وبه
معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات واإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
التي تخص الوالية لتكون بمثابة مرتكز لكل مخطط تنموي محلي، وألزمت ذات المادة الوالية 

يبين النتائج المتحصل عليها في كل القطاعات وحسب معدالت نمو  من وضع جدول سنوي 
 كل قطاع.

من قانون الوالية يقوم المجلس  83-82وضمن إطار مخطط التنمية وطبقا للمادة 
بتحديد المناطق الصناعية المراد إنشائها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ويقدم 

عمل المجلس على تقديم التسهيالت الالزمة للمتعاملين ما يراه مناسبا من اقتراحات، كما ي
للحصول على العقار الصناعي، ويشجع تمويل االستثمارات ويساهم في إنعاش المؤسسات 
العمومية ويقدم لها المساعدات من أجل النهوض بدورها التنموي، ويطور أواصر التعاون 

لعلمي من أجل ترقية اإلبداع بين المتعاملين االقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث ا
 واالستفادة من كل القدرات المحلية بشرية كانت أم مادية.
من قانون الوالية بتصنيف  91-88كما يبادر المجلس الشعبي الوالئي طبقا للمواد من 

الطرق حسب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ويسعى المجلس لالتصال بالمصالح 
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تعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال االستثمارات ويبادر بكل عمل يهدف المعنية باألعمال الم
 1إلى تشجيع التنمية الريفية والسيما في مجال الكهرباء وفك العزلة

 في مجال الفالحة والري  -3
من قانون الوالية بوضع كل  87-84يبادر المجلس الشعبي الوالئي من خالل المواد 

األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي، ويعمل على مشروع يهدف إلى توسيع وترقية 
تشجيع أعمال الوقاية من الكوارث الطبيعية، ويضع مخططات لمحاربة مخاطر الفيضانات 
والجفاف، ويتخذ كل اإلجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتنقية مجاري المياه في 

 حدود إقليم الوالية.
 87إلى  84لمجلس الشعبي الوالئي بموجب المواد من وقد أناط قانون الوالية با

المذكورة أعاله االتصال بمصالح الدولة المعنية بغرض حماية وتنمية األمالك الغابية وحماية 
صالحها، بما يبرز وثيق الصلة بين المجلس كسلطة شعبية وجهاز مداولة وهيئة  التربة وا 

من هذا اإلطار أناط قانون الوالية أيضا منتخبة وبين مصالح الدولة في قطاعات مختلفة وض
بالمجلس الشعبي الوالئي مسؤولية مكافحة األوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية وتنمية 
الري المتوسط والصغير ويساعد تقنيا ويدعم ماليا بلديات الوالية بخصوص مشاريع التزويد 

 .2بالمياه الصالحة للشرب
 لثقافي والسياحيجال االجتماعي وافي الم -4

 99إلى 93يمارس المجلس مهاما كثيرة ذات طابع اجتماعي وثقافي طبقا للمواد من 
 منها:

يساهم المجلس الشعبي الوالئي في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات أو   -
 ،لشباب أو المناطق المراد ترقيتهاالمتعاملين االقتصاديين والسيما اتجاه ا
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يتولى المجلس إنجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات مع األخذ بعين  -
 ،على تطبيق تدابير الوقاية الصحيةاالعتبار المعايير الوطنية ويسهر 

يساهم المجلس في تنفيذ كل األعمال المتعلقة بمخطط تنظيم اإلسعافات والكوارث   -
 ،افحتهاة والوقاية من األوبئة ومكواآلفات الطبيعي

   يساهم المجلس بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية على مستوى تراب البلدية    -    
بهدف تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي وحماية  اجتماعيفي كل نشاط 

والطفل ومساعدة الطفولة وذوي االحتياجات الخاصة والمسنين وممن هم في وضعية  األم 
 ،لمحتاجين والتكفل بالمشردين والمرضى عقلياصعبة وا

يسهر المجلس على حماية القدرات السياحية على مستوى الوالية ويساعد المستثمرين في  -
 .1هذا المجال

 مجال السكنفي  -5
مادتين لصالحيات المجلس الشعبي الوالئي في  2012خصص قانون الوالية لسنة 

يمكن للمجلس الشعبي  )بعبارة  100، وبدأت المادة 101و 100مجال السكن هما المادة 
بما يعني أن األمر جوازي وغير وجوبي، ومن  (الوالئي أن يساهم في انجاز برامج السكن 

واليات فإنه من مصلحة المجلس المساهمة في وضع منطلق أن أزمة السكن طالت كل ال
برامج السكن على مستوى الوالية كخطوة للتعبير عن االهتمام بانشغاالت المواطنين ومحاولة 
االستجابة إليهم، كما يساهم بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية في وضع برامج للقضاء 

المجلس في عمليات تجديد وا عادة على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته، ويساهم 
 .2تأهيل الحظيرة العقارية المبنية والمحافظة على الطابع المعماري 

 في المجال المالي- 6
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إعداد مشروع ميزانية الوالية  07-12من قانون الوالية  160يتولى الوالي طبقا للمادة 
لميزانية بعد الوالئي الذي يمارس سلطة المصادقة على ا ويعرضه على المجلس الشعبي

أكتوبر من  31المناقشة، هذا وقد فرض قانون الوالية المصادقة على الميزانية األولية قبل 
 15السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، ويجب أن يصوت على الميزانية اإلضافية قبل 

 يونيو من السنة المالية الجارية.
ن على المجلس الشعبي الوالئي وعند ظهور اختالل في الميزانية ساعة التنفيذ يتعي

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة المتصاص هذا العجز وضمان التوازن الالزم للميزانية، وهذا 
 .1من قانون الوالية 169ما أشارت إليه صراحة المادة 

 لي كجهاز معين على مستوى الواليةاختصاصات الوا -7
نظرا للمكانة المرموقة التي يتميز بها الوالي على مستوى الوالية فقد خصصت له 
قوانين اإلدارة المحلية صالحيات واسعة واهتمام بالغ سواء قبل التعددية أو بعدها فقد وضع 

يحدد من خاللها  105إلى المادة  83بابا كامال من  المادة  09-90قانون الوالية 
يئة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئي وبصفته ممثال للدولة، وهو صالحيات الوالي بصفته ه
المتعلق بالوالية فقد خصص الباب الثالث منه مجموعة  07-12نفس األمر بالنسبة للقانون 

تصف هي األخرى  126إلى  102من الصالحيات الخاصة بالوالي حددتها المواد من 
على مستوى الوالية، ولإلشارة فإن  مركز الوالي كهيئة تنفيذية للمجلس وممثل للدولة

صالحيات الوالي كثيرة ومتنوعة وال يعتبر قانون الوالية فقط مصدرا لها، بل إلى جانب ذلك 
هناك قانون البلدية وقوانين أخرى كثيرة كقانون األمالك الوطنية وقانون االنتخابات وقانون 

ئب وقانون العمل والقوانين العقارية الحالة المدنية وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون الضرا
وغيرها، كما أن هناك العديد من النصوص التنظيمية التي أشارت لبعض صالحيات الوالي 

 كممثل للدولة ومندوب للحكومة.
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 ات الوالي باعتباره ممثال للدولةصالحي -أ
نصت يعتبر الوالي ممثال للدولة ومفوضا للحكومة على مستوى إقليم الوالية، وهذا ما 

، وبهذا الصفة  ينسق ويراقب نشاط المصالح 07-12من قانون الوالية  110عليه المادة 
 من نفس القانون، 111غير الممركزة للدولة خارج دائرة االستثناءات التي أشارت إليها المادة 

ولذا يعهد إليه تنفيذ تعليمات مختلف الوزراء على مستوى إقليمه كما يتولى التنسيق بين 
 المصالح داخل تراب الوالية.  مختلف

وباعتباره ممثال للدولة على مستوى إقليم الوالية فقد عهد إلية المشرع المحافظة على 
، ويلزم قانونا باتخاذ كل 114النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية طبقا للمادة 

المقصد أجاز  اإلجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف، وبغرض الوصول إلى ذات
أن يمارس سلطة  101-100 تينالمتعلق بالبلدية للوالي بموجب الماد 10-11القانون 

الحلول عند االقتضاء، فيحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتخذ عوضا عنه كل 
إجراء يراه مناسبا للمحافظة على النظام العام داخل تراب بلدية معينة، وهذا اإلجراء يكون 

 إعذار رئيس البلدية المعني.طبعا بعد 
ومن المفيد التذكير أن صالحيات الوالي باعتباره ممثال للدولة تتوسع أكثر في 
الظروف الغير العادية كحالة إقرار الطوارئ أو الحصار من قبل رئيس الجمهورية، إذ 
يمارس الوالة صالحيات أوسع من تلك المقررة في الوضع العادي، وهو ما أكدته نصوص 

 .1رة منها على سبيل المثال المرسوم المتعلق بإقرار حالة الطوارئ أو الحصاركثي
 ة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئيصالحيات الوالي باعتباره هيئ -ب

يتولى الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وهذا ما 
، ويلزم قانونا طبقا للمادة 07-12ية من قانون الوال 124والمادة  102نصت عليه المادة 

بتقديم تقرير في كل دورة يتضمن تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي السابقة، كما  103
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يطلع الوالي في نفس المادة أعضاء المجلس سنويا على نشاط مصالح الدولة على المستوى 
ماله ودوراته، ويسهر الوالي المعلومات لحسن سير أعي، ويزود المجلس بكافة الوثائق و الوالئ

على إشهار مداوالت المجلس ويوجه التعليمات لمختلف المصالح بغرض  102طبقا للمادة 
 .1تنفيذه ما تداول حوله المجلس

 ت الوالي باعتباره ممثال للواليةصالحيا -ج
يقع تمثيل الوالي للوالية في مختلف التظاهرات الرسمية وجميع األعمال اإلدارية 
والمدنية ويتولى إدارة أمالك الوالية والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الوالية، ويبلغ المجلس 
الشعبي الوالئي بذلك، كما يمثل الوالي أيضا الوالية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو 
مدعى عليها، ومن الناحية المالية يعد الوالي اآلمر بالصرف على مستوى الوالية، ويعد 

الميزانية ويعرضه على المجلس الشعبي الوالئي، ويتولى تنفيذ الميزانية بعد مصادقة  مشروع
كما يتولى  المجلس الشعبي الوالئي عليها، كما يتولى إبرام العقود والصفقات باسم الوالية،

الوالي سلطة اإلشراف على المصالح التابعة للوالية ويمارس السلطة السلمية المقررة قانونا 
 .2وع الموظفين التابعين للواليةعلى مجم

 اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -8
يمارس المجلس الشعبي البلدي صالحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون اإلقليم 

 لعلى أهمها ما يلي:
 ليم والتنمية المستدامة والتخطيطفي مجال تهيئة اإلق -أ

ي بوضع برامج تنموية سنوية يكلف المجلس الشعبي البلد 108و  107طبقا للمادة 
ومتعددة السنوات الموافقة لعهدته في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم 

المدى القصير أو المتوسط أو البعيد هذه  ىوكذا المخططات التوجيهية القطاعية، وينفذ عل
ا يساعد المجلس للقيام بهذه البرامج آخذا بعين االعتبار برنامج الحكومة ومخطط الوالية، وم
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المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الوالية يشمل كافة الدراسات والمعلومات 
 واإلحصاءات االجتماعية والعملية المتعلقة بالوالية.

ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة 
التنظيمية السارية المفعول، وخاصة النصوص المتعلقة مجموع النصوص القانونية و 

وضع  10-11من القانون  116بالتشريعات العقارية، وعلى صعيد آخر وطبقا للمادة 
المشرع على عاتق البلدية حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية واآلثار والمتاحف وكل 

فظة على الوعاء العقاري، ويعود شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية، وكذلك المحا
للبلدية أيضا السهر على المحافظة على النظافة العمومية والطرق ومعالجة المياه القذرة 

 .1وتوزيع المياه الصالحة للشرب ومكافحة ناقالت األمراض المعدية
 في المجال االجتماعي -ب

بادرة بإتباع كل للبلدية حق الم 10-11من القانون  122خّول المشرع بموجب المادة 
أجراء قصد إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل النقل 

 للتالميذ، وهذه الشك مهمة ثقيلة ملقاة على عاتق البلدية.
وفي حدود اإلمكانيات المتوفرة لديها يناط بالبلدية اتخاذ كل التدابير من أجل ترقية 

، وتساهم البلدية أيضا في انجاز مرافق التعليم التحضيري وتوفير مرافق للطفولة كالحدائق و 
مرافق الرياضة والشباب ومرافق الثقافة كالمكتبات ومرافق للتسلية، وهذا أيضا يثقل 
مسؤولياتها، ذلك أن مختلف األنشطة المطلوب انجاز مرافقها تابعة من حيث األصل 

الشباب والرياضة ومع ذلك تكلف لو صايات أخرى كوزراء التربية ووزراء الثقافة ووزراء 
البلدية باالنجاز، وهذا أيضا يعطيها قدرا كبيرا من األهمية والتواصل مع الجمهور ورعاية 
مصالحه وتحقيق انشغاالته، كما تساهم البلدية في صيانة المساجد والمدارس القرآنية 

                                      
 وما يليها. 109ص: المرجع السابق،  شرح قانون البلدية، عمار بوضياف، 1



 

 

103 

 

د المساعدة إليها في المتواجدة على ترابها، كما تتكفل بالفئات االجتماعية المحرومة ومد ي
 مجاالت الصحة والتشغيل والسكن.

وفي مجال السكن تكلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على 
مستوى البلدية، وأجاز لها المشرع االشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات 

-11من القانون  119والمادة  08-09من القانون  106طبقا للمادة  1في المجال العقاري 
10. 
 في المجال المالي  -ج

سنويا المصادقة  10-11من القانون  180يتولى المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة  
الميزانية اإلضافية قبل ن السنة السابقة للسنة المعنية و أكتوبر م 31على الميزانية األولية قبل 

 المصادقة على اإلعتمادات المالية مادة بمادة وباب بباب.جوان من السنة المعنية، وتتم  15
وغني عن البيان أن الدولة هي من تدعم البلديات ماليا، ألن ما يالحظ أن أغلب 
البلديات تعاني من ظاهرة العجز والديون، مما فرض على الدولة ضرورة التدخل من أجل 

 .2التكفل بهذا الملف
 في المجال االقتصادي -د

يخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهيز  10-11من القانون  109ادة طبقا للم
على إقليم البلدية إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، وفي مجال حماية البيئة 
واألراضي الفالحية يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير األنشطة 

ي وكذلك تشجيع المتعاملين االقتصاديين وترقية االقتصادية المسطرة في برنامجها التنمو 
 الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال.

ومن جميع ما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري منح صالحيات واسعة وهامة للمجالس 
يد الشعبية البلدية تتعلق بمختلف مظاهر الحياة وهو ما يتناقض مع التوجه االقتصادي الجد
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، ألن هذا التوجه البديل 1996و  1989الذي تبناه المؤسس الدستوري من خالل دستور 
الذي جاء على أنقاض التوجه االشتراكي يفترض انحصار دور الدولة والجماعات المحلية 

من  43بما فيها البلديات من الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنين وفقا لنص المادة 
 . 1لالمعد 1996دستور 

 حيات رئيس المجلس الشعبي البلديصال -9
عهد قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بصالحيات متنوعة منها ما 
يعود إليه باعتباره ممثال للدولة ومنها ما يعود إليه بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي 

المفيد التذكير بأن صالحيات رئيس البلدي ومنها ما يعود إليه باعتباره ممثال للبلدية، ومن 
البلدية ال نجدها فقط في قانون البلدية بل في قوانين عديدة، غاية ما في األمر أن القانون 
البلدي فصل في جوانب عدة من صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الترتيب 

 اآلتي ذكره.
 بي البلدي باعتباره ممثال للدولةرئيس المجلس الشع -أ

د وردت صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان في كثير من لق
النصوص منها قانون الحالة المدنية وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون االنتخابات وقوانين 

 أخرى، ويمكن إيجاز صالحياته المحددة في قانون البلدية فيما يلي:
لى مستوى إقليم البلدية، وبهذه الصفة يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة ع -

طبقا فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما 
 على النحو التالي: 10-11من القانون  85للمادة 
يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الحالة المدنية، ومن ثم فأليه يعود أمر إضفاء  -

ود الحالة المدنية، ويجوز له أن يفوض إمضائه إلى المندوبين الطابع الرسمي على عق
لى كل موظف بلدي ويب  ،86لغ النائب العام بذلك، المادة البلديين وا 
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يتولى رئيس البلدية باعتباره ممثال للدولة عملية التصديق على الوثائق ويجوز له  -
لى كل موظف بلدي وهذا تحت ت رقابة مسؤوليته وتح تفويض إمضاءه للمندوبين البلديين وا 

 ،87النائب العام، المادة 
بلدية بصفة ضابط الشرطة يتمتع رئيس ال 10-11من القانون  92طبقا للمادة  -
 ،القضائية
يتولى رئيس المجلس نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ كل إجراء يهدف إلى تنفيذها  -

ام والسكينة والنظافة العمومية، في حدود إقليم البلدية، كما يسهر على المحافظة على النظ
والسهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخل في مجال اإلسعاف ويكون هذا 

 ،88كله تحت إشراف الوالي، المادة 
ومن أجل مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي على القيام بمهامه أجاز له القانون  -

استعمال سلطة التسخير أو تجنيد األشخاص والممتلكات بهدف مواجهة الوضع  11-10
ودرء المخاطر، ويعتمد رئيس المجلس في القيام بالمهام األمنية على الشرطة البلدية، ويمكنه 

 ،من قانون البلدية 93ادة لدرك طبقا للمطلب تسخير الشرطة أو ا
يسلم رئيس المجلس رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة  -

 ،95ظيم المعمول بهما طبقا للمادة في التشريع والتن
 85وعموما فإن صالحيات رئيس البلدية بصفته ممثال للدولة قد استغرقتها المواد من 

، وتحت هذا اإلطار تم تنظيم كل ما هو داخل في 10-11لبلدية من قانون ا 95إلى 
 .1المجال العام على مستوى إقليم البلدية

 ية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلسصالحيات رئيس البلد -ب
يتولى رئيس البلدية تحت هذا العنوان التحضير لجلسات المجلس البلدي فهو من 

ويتخذ كل اإلجراءات التي من شأنها تسهيل يستدعي األعضاء ويبلغهم بجدول األعمال 
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عملية تنفيذ مداوالت المجلس، ويقدم بين كل دورة وأخرى تقريرا يضمنه تنفيذ مداوالت 
المجلس، وحتى يتمكن رئيس البلدية من القيام بمهمة التنفيذ في آجال معقولة خّول له 

يذية تتولى اإلشراف االستعانة بهيئة تنف 10-11من القانون  69المشرع بموجب المادة 
الذين يتراوح   والمتابعة بخصوص مداوالت المجلس، وتظم الهيئة إلى جانب الرئيسي نوابه

 .10-11من القانون  69حسب تعداد أعضاء المجلس وفقا للمادة  06إلى  02عددهم من 
ولإلشارة فإن المجالس البلدية ذات سبعة مقاعد والمجالس البلدية ذات تسعة مقاعد 

 80الس البلدية ذات اإلحدى عشر مقعدا  لم يعد لها وجود في ظل أحكام نص المادة والمج
المتعلق بنظام االنتخابات الذي رفع الحد األدنى لمقاعد  10 -16من القانون العضوي 
، وبالتالي ال يوجد لفرضية نائبين أو ثالثة نواب لرئيس 13إلى  07المجلس البلدي من 

واب نبغي أن يكون الحد األدنى ما يستوجب تنصيب أربعة نالمجلس الشعبي البلدي، وي
 ،للرئيس كحد أدنى في كل بلدية

لم  10-11من قانون البلدية  70ولعلى من المآخذ المسجلة في هذا السياق أن المادة 
تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي حين اختياره للنواب مراعاة التركيبة السياسية للمجلس كما 

بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة حفاظا على استقرار المجلس البلدي وتوسيعا هو الحال 
وتكريما لمبدأ المشاركة وهو من مؤشرات الحكم الراشد ومن ثم كان على المشرع أن يأخذ 

 .1بعين االعتبار التركيبة السياسية للمجلس البلدي عند اختيار أو اقتراح نواب الرئيس
 ال للبلديةرئيس البلدية بصفته ممث -ج

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل البلدية في جميع التظاهرات الرسمية كما 
يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة هو من يعهد إليه استدعاء المجلس 
وا عداد مشروع جدول أعمال الدورة، كما يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ويتابع تطور مالية البلدية، 

يتخذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية، ويتمتع بصفة اآلمر بالصرف باسمها ولمصلحتها، و 
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ويبرم العقود المختلفة باسم البلدية، ويقبل الهدايا والوصايا طبقا للتشريع الجاري به العمل، 
ويعهد إليه إبرام المناقصات والمزايدات ويمارس حق التقاضي باسم البلدية ولحسابها، كما 

لى رئيس المجلس المحافظة على أرشيف البلدية وحقوقها العقارية والمنقولة وتوظيف يتو 
 .1عمالها والسهر على صيانة محفوظاتها

وللعلم أن كل هذه االختصاصات التي خّولها قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي 
شاء بدون  البلدي ال يمكن أن يفهم منها إطالق العنان لرئيس البلدية أن يتصرف كيف ما

نما يكون أثناء ممارسته لهذه الصالحيات تحت مراقبة أعضاء المجلس الشعبي  رقيب، وا 
البلدي كهيئة مداولة يعود إليها وحدها شرعية اإلذن بالتصرف للهيئة التنفيذية، ومن ثم بسط 
وتعميم صالحية المراقبة على كل صغيرة وكبيرة تدخل في نطاق الشأن العام المحلي إلقليم 

بل و االكثر من هذا فان مقتضيات الديمقراطية التشاركية تستلزم وضع المجتمع  لبلدية.ا
المدني جنبا الى جنب مع الهيئة التنفيذية ممثلة في رئيس البلدية عندما يريد هذا االخير 
انتاج القرار المحلي بمناسبة ممارسة اختصاصاته المحجوزة حصرا في قانون البلدية او 

رى ، و ال يمكن اعتبار هذا التقارب بين طرفي القرار المحلي مساسا او تدخال القوانين االخ
في صالحيات رئيس البلدية ، النه ليس هناك ما يمنع من تكريس هذه العالقة الثنائية بين 
الهيئة التنيذية و المجتمع المدني على نحو يؤكد مشروعيتها ، و يبقى فقط انتظار صدور 

 طي االذن باطالق ممارستها .النص القانوني الذي يع
 فلسفة الفعل الديمقراطي التشاركيالمطلب الثالث: عالقة اإلدارة المحلية ب

لعلى المفهوم األكثر تداوال والمشّكل للنمط الفلسفي لمشاركة المواطن المحلي في 
ل األنشطة العمومية ذات الصلة بالبناء السياسي واالجتماعي لإلدارة المحلية إنما كان يختز 

داخل جدران فضاء مغلق ويحكمه الطابع المناسباتي المحصور فقط في االستحقاقات 
االنتخابية، والشك أن هذا الفعل تأسس منذ أول يوم على نظرية المشاركة الغير المباشرة 
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للمواطن، والذي مفاده تنازل المواطنين عن حقهم في اإلدارة والتسيير لصالح أجهزة منتخبة 
اعي بين الطرفين يحدد العالقة بين الهيئة الناخبة والمجموعة الممثلة ينظمها عقد اجتم

للشعب، وعلى ضوء الحيثيات التي سبقت اإلشارة إليها حول مختلف االختصاصات 
والصالحيات المخّولة للجماعات المحلية يمكن مناقشة هذه األخيرة ووضع تصور مفاهمي 

 أكثر شمولية فكرا وممارسة.يكرس قيم معيارية ينبني عليها نسق ديمقراطي 
 ة بين المواطن والجماعات المحليةالفرع األول: إشكالية تفعيل العالقة االتصالي

من البديهي أن العالقة االتصالية بين المجتمع المدني واإلدارة المحلية توجب مشاركة 
الحال  المدنيين مشاركة مباشرة، وهي ال تعني المشاركة من خالل النواب المحليين كما هو

في الديمقراطية التمثيلية، بل تقوم على المشاركة الفعلية للمواطن داخل جمعيات مشّكلة من 
براز مواقف ها اتجاه قضايا من فضاءات عمومية سياسية تعمل على تكوين الوعي السياسي وا 

افذة، المستوى المحلي، وبهذه الممارسة توضع حد للنخب النالج علـى المفروض أن تع
يس الحد من النفوذ بل المشاركة في صناعة القرار إن لم يتحول إلى تشريع فالهدف ل
 القوانين.

من هذا التصور طرحت فكرة تقريب المنتخب من منتخبيه في األوساط السياسية 
المعاصرة من خالل طرح مرادفات لها كالديمقراطية المحلية أو الديمقراطية المباشرة، وأن 

بحيث أصبح مكانا إلعادة إنتاج األبعاد االجتماعية ومعالجة المحلي يصبح جواري من ذاته 
الكسور التي تم رصدها، فالمعاينات التي كشفت عن مختلف الكسور االجتماعية أثبتت عدم 

 كفاءة الديمقراطية التمثيلية.
أمام هذه األزمة يتقلص حجم الممثلين المنتخبين بالمجالس المحلية بسبب الوهم الذي 

من قة المالحظة والحقيقة التي رصدت هم عن الواقع، ألن هناك فرق بين الحقيينتابهم ويحجب
قبل الممثلين، وعليه بات من الضروري سماع الحقيقة من لجان الحي الذين يشاركون في 
مداوالت داخل المجالس المحلية،ومن ثم تكون لجان الحي قد استنسخت مبدأ المشاركة 
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مقراطية التشاركية أين يكون السكان المحليون يشكلون بحيث يدرك المعني المقصود من الدي
صمام أمان أمام ممثليهم في لجان الحي الذين يلزمون السلطة المحلية المنتخبة إلى العودة 

 .1و السماع للمواطن، وبالتالي يصبحون هم الذين يضعون يدهم على السلطة المحلية
ة للمجالس المحلية المنتخبة ن ما يمكن استنتاجه من خالل رسم الخريطة السياسيإ

 2016مارس  06وتحديد معالم النموذج الديمقراطي الذي كرسته الدساتير باستثناء تعديل 
األخير، وأطرته قوانين الجماعات المحلية بعد التعددية. إن الديمقراطية داخل المجالس 

عة التمثيل المنتخبة هي ديمقراطية متحزبة تسيطر عليها ظاهرة الصراعات المصلحية ونز 
الفئوي الضيق، وهي تختلف تماما عن الديمقراطية التشاركية التي أساسها الشعب والمجتمع 

 المدني.
كما أن إشكالية التمثيل لم يعد لها معنى يبرر وجودها داخل أروقة المجالس المنتخبة 
بسبب االختراق العضوي والوظيفي الذي يتعرض له المنتخب عن طريق آلية إلحاق ممثل 
الشعب باإلدارة، وتكريس ثقافة التبعية التي تهيمن على عقلية المعّين تجاه المنتخب الموروثة 
عن عهد الحزب الواحد، واستفحال منطق الهيمنة المكتسب بسبب تدخل الوالة ورؤساء 
الدوائر في اختصاصات المنتخبين عن طريق إصدار توجيهات وتعليمات يتلقاها نواب 

مساسا صارخا بمبادئ التنظيم اإلداري المحلي وتهدد استقاللية البلدية  المجتمع المحلي تمثل
 كوحدة محلية.

يبدو أن كفاءة النمط التمثيلي غير قادرة على مواجهة السلطة وصناعة التوازنات 
السياسية واالجتماعية في قلب األجهزة المحلية، ومن ثم ظهرت رغبة السلطة المركزية في 

لدية على شاكلة ما هو عليه الحال بالنسبة للوالية حيث يتواجد الوالي التواجد على مستوى الب
بسلطات أكثر بجانب المجلس الشعبي الوالئي، وهو منطق كما ال يخفى يساهم في نقض 
أسس وركائز الالمركزية اإلدارية ويعزز تفوق السلطة المعينة على السلطة المنتخبة، 
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تمييع االختصاصات المحجوزة قانونا للمنتخب، ثم وبالتالي تحجير مساحة التمثيل الشعبي و 
خماد صوت أصحاب  شاعة ثقافة الوصاية الخانقة وا  العودة بعد ذلك إلى مربع االحتكار وا 

 الرأي وقص أجنحة التعددية السياسية.
إن إشكالية تفعيل العالقة االتصالية بين المواطن وممثليه المنتخبين تستلزم إيجاد 

تشريعية بدقة وتضفي عليها طابع الحقوقية ومشروعية االلتزام، ضمانات تؤطرها نصوص 
ولعلى حضور المواطن والمجتمع المدني كفواعل اجتماعية على مستوى مراكز صنع القرار 
المحلي يعتبر من الضمانات القوية التي تتحصن بها الهيئة المنتخبة ضد هيمنة السلطة 

ة كهيئة منتخبة هي األخرى أن تقوم به من المركزية، وهو ما يفترض في السلطة التشريعي
خالل التأسيس القانوني له كخيار حضاري يرسم خطوط التقاطع واالتفاق بين المجتمع 

 المدني والجهاز المنتخب في مقابلة السلطة المركزية.
وعلى هذا األساس يمكن القول أن ميزان القوى ال يزال راجحا لصالح األجهزة المعينة 

انين المؤطرة للجماعات المحلية وعدم تمكنها من تنظيم فضاءات مجتمعية بسبب فشل القو 
موازية تسمح للجماهير باالنخراط في عملية التسيير الجماعي والبناء التنموي، وما  يمكن 

المتعلق بالبلدية لم يأتي بالجديد  10-11مالحظته في هذا البيان هو أن القانون األخير 
التشاركية كمعيار لقياس الوجود الشعبي بجوار األجهزة  المفصل حول موضوع المعادلة

المنتخبة من عدمه، ألن القانون المذكور أعاله اقتصر فقط على ذكر اإلطار العام للمشاركة 
الشعبية ثم أعاد استنساخ بعض اآلليات األخرى التي يعود ارتباطها كما ال يخفى إلى نظرية 

مشاركة الفعلية للجماهير وفق الطرح التشاركي فإن الديمقراطية التمثيلية، أما من حيث ال
القانون الجديد لم يحدد آليات موضوعية ترتقي باإلدارة المحلية إلى مستوى الفعل الديمقراطي 

 التشاركي.
ولعله من األهمية بمكان في هذا السياق التنبيه إلى الجهود الفكرية والفلسفية لعالم 

لة من المفاهيم واألفكار المتعلقة بفلسفة التشاور االجتماع األلماني هابرماس حول جم
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والتشارك كقيم إنسانية يجب إحيائها وتطويرها في سياق التفاعل مع الظاهرة اإلنسانية، 
وتصحيح المسار الحضاري للكيان البشري من خالل إعادة النظر في التركيب السوسيولوجي 

سية في محيط اإليديولوجيات والمدارس لطبيعة ومضمون األجندة القانونية والممارسات السيا
الفكرية المتباينة، ويمثل هابرماس الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدية، ويعد من أهم 
منظري هذه المدرسة، كما أنه يعتبر المهندس الرئيسي للنظرية النقدية الجديدة، وهو صاحب 

 ي للديمقراطية التشاركية.نظرية الفعل التواصلي التي تعتبر بحق مصدر المنطلق الفكر 
يرى هابرماس من خالل نظرية الفعل التواصلي أن مفهوم التواصل هو مفهوم فلسفي، 
وبالتالي فإن المقاربة التشاركية هي ظاهرة فلسفية مزودة بإمكانية لتأسيس فضاء عمومي 

لذي مؤطر بأخالق المناقشة، والفضاء العمومي أو المجال العام الذي صاغه هابرماس هو ا
يتوسط المسافة بين مجال السلطة العامة و الحكومة ، وبين المجال الخاص الذي قد يركز 
على األسرة وشؤون األفراد، ومن هذا المنطلق فإن فكرة المجال العام والفعل التواصلي هما 

 خطان متالزمان لتحقيق الديمقراطية التشاركية وتفادي الصراع.
الفلسفة التواصلية أصبح أكثر من ضرورة على إن نسج الفضاء العمومي على أسس 

اعتبار أن تطوير العالقات االجتماعية يجب أن يصل إلى مستوى دمقرطة الفعل االجتماعي 
والسلوك العام بين مختلف الرؤى والتصورات أثناء زحمة النقاش وتبادل اآلراء، ومن هنا 

خر، عتراف باآلية على الحوار واالتتأسس العالقة الجدلية بين المجتمع المدني والدولة المبن
في هذا السياق يرى هابرماس أن المقصد من الفعل التواصلي هو تحقيق التفاهم عن طريق 
آلية الحوار، والشك أن المنطلقات السوسيولوجية والفلسفية لنظرية الفعل التواصلي كانت 

يجاد اتجاه تجميعي تناط به قيادة العالقات االجتماعية وربطها  تهدف باألساس إلى خلق وا 
بخيوط المشترك العام، وهذا المعنى في فكر وفلسفة هابرماس هو الذي اصطلح عليه 

 بالديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية المباشرة الحديثة.
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وبناءا على ما سبق فإن ظاهرة التشاركية هي تصور فلسفي بالدرجة األولى كما أسلفنا 
من ضمير األمة يحتاج ذلك إلى عملية تطبيع للعقول على ومسألة التشبع بها وجعلها جزء 

أفضلية النهج الجديد، وقد يستغرق ذلك وقتا طويال، ثم تليها بعد ذلك مرحلة ثانية هي مرحلة 
التأسيس والتنظيم القانوني كسياج يحمي من خالله المشرع بقاء وديمومة المقاربة التشاورية 

 رسمية للدولة.كجسر رابط بين الجمهور والمؤسسات ال
 ديل الديمقراطي للجماعات المحليةالفرع الثاني: المجتمع الدولي والبحث عن الب

 ل البديل الديمقراطي للجماعات المحلية على مستوى المجتمع الدولي فيما يلي : لقد تمثّ 
 على تبني بدايات ديمقراطية جديدةأوال: مدن عالمية تجرؤ 

ريكيافيك، فيينا، سيول، لوس أنجلوس، وبرن، هذه هي المدن الرائدة للديمقراطية 
المباشرة منذ عدة سنوات تلتزم أعداد متزايدة من الحكومات المحلية واإلقليمية بإشراك 
المواطنين في عملية صنع القرار، وفي المنتدى العالمي السادس للديمقراطية المباشرة الحديثة 

انعقد في مدينة دونوشيا/سان سيباستيان في إقليم الباسك شمال إسبانيا في  الذي 2016لعام 
دولة في  30مشارك مّثلوا أكثر من  200من شهر نوفمبر الفارط سعى قرابة  19إلى  16

 العالم للدفع باتجاه تقدم أكبر في مجال الديمقراطية المحلية.
لكتروني للعاصمة اإليسلندية ريكافيك أفضل، هذا هو العنوان الذي يحمله الموقع اال

التي اختارت الكوميدي جون غنار عمدة منذ ستة أعوام خلت، في أعقاب األزمة المالية 
العالمية وتداعياتها الكبيرة، بيد أن وعد غنار بجعل كل شيء مختلف تماما، لم يسفر عن 

 ولى.الكثير بسبب إعالنه عن عدم سعيه لفترة والية ثانية بعد انتهاء واليته األ
لكن مع ذلك صمدت أفكار غنار بشأن ديمقراطية أفضل، وكما تقول ماغريت وهي 
المكلفة بشؤون الديمقراطية في مدينة ريكيافيك بإمكان جميع المواطنين اليوم لعب دورهم في 
السياسة المحلية عبر منصة جديدة على شبكة االنترنت، وفي السياق نفسه تعمل لجنة من 

غضون ذلك على صياغة دستور ديمقراطي جديد للمدينة الواقعة في برلمان البلدية في 
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الدائرة القطبية الشمالية، وحسب ماغريت سوف يؤدي ذلك إلى ترسيخ التفهم الجديد للمزيد 
 من الديمقراطية المحلية القائمة على المشاركة على المدى الطويل أيضا.

واطنين والمواطنات في مركز وعندما يتعلق األمر ببداية ديمقراطية جديدة تضع الم
عملية صنع القرار بشكل متزايد، ال تقف العاصمة االيسلندية وحدها، ففي جميع أنحاء العالم 
عمدت العديد من المدن الكبيرة والصغيرة في العقد الماضي في أعقاب األزمات وما نجم 

ام الثقة بين عنها من اضطرابات سياسية إلى تولي زمام األمور بشأن مسألة تنامي انعد
 الناخبين والمنتخبين.

مليون نسمة قام عمدة المدينة  10وفي العاصمة الكورية الجنوبية سيول التي يقطنها 
بارك وون سون بتغيير دور اإلدارة تماما في غضون سنوات قليلة، وبدال من عمل هذه 

 اإلدارة لصالح الحكومة فإنها تعمل اليوم لصالح المواطنين.
تم تطوير أنماط جديدة من المشاركة الشعبية في العديد من مدن العالم في نفس الوقت 

التي كانت وسائل الديمقراطية المباشرة فيها أقل تطورا بكثير مما هي عليه في سويسرا، 
وهكذا مثال التزمت الحكومة المحلية للعاصمة النمساوية فيينا بإجراء حوار مدني شامل عند 

ا لـ ماريا فاسيالكو نائبة رئيس البلدية والمسؤولة عن مشاركة تنفيذ مشاريع بناء كبرى وفق
المواطنين في حكومة مدينة فيينا، وبدورها أعلنت نائبة رئيس البلدية عن عزمها تقديم تقرير 
عن تجربتها مع هذا الشكل الجديد من أشكال المشاركة الشعبية في المنتدى العالمي 

 للديمقراطية المباشرة في اسبانيا.
الوة على ذلك سوف يستعرض ممثلون عن والية بادن األلمانية إجراءاتهم في هذا وع

 المجال أيضا، ويستهدف هؤالء في عملهم تعزيز اإلمكانيات المحلية للمشاركة من األسفل.
ومن أجل ترقية هذه المبادرات وقطع الطريق أمام بعض المضايقات والحواجز الناجمة 

ذه المدن الديمقراطية اآلن إلى تعزيز التواصل بينها عبر عن الحكومات المركزية تسعى ه
الحدود والتعلم من بعضها بعض باالستناد على أفضل الممارسات، وكان أول البادئين 
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بتحقيق ذلك هو مجلس أوروبا في ستراسبورغ من خالل تأسيسه التحالف من أجل مشاركة 
 .1اآلن بلدا إلى 13مدينة و 16المواطنين الذي يظم في عضويته 

 ثانيا: المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الحديثة
لقد استقطب المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الحديثة اهتمام الكثير من الدوائر 

 2016إلى غاية  2008الفكرية والسياسة والقانونية واإلعالمية عبر العالم، فقد عقد ما بين 
الديمقراطية التشاركية، فكانت األولى في سويسرا سنة ستة دورات على التوالي في مجال 

، وكانت الدورة الثالثة في 2009، وكانت الدورة الثانية في كوريا الجنوبية سنة 2008
، 2012، ثم كانت الدورة الرابعة في األوروغواي عام 2010الواليات المتحدة األمريكية سنة 

فريق ، ثم تلتها الدورة 2015ي وهي تونس سنةثم انعقدت الدورة الخامسة في بلد عربي وا 
 .2016السادسة للمنتدى العالمي في اسبانيا سنة 

تحولت تونس إلى عاصمة للديمقراطية المباشرة الحديثة بسبب  2015ففي سنة 
دولة من العالم،  33احتضانها لفعاليات المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الذي استقطب 

جوهرية حول اإلسالم والديمقراطية والمرأة والديمقراطية والتجارة  نوقشت من خالله مفاهيم
شخصية في عالم السياسة والعلوم االجتماعية  500الحرة والديمقراطية من منظور أكثر من 

واالتصال والصحافة، وقد نّظم المنتدى من الجانب التونسي االتحاد العام التونسي للشغل 
، ومنظمة الديمقراطية الدولية swiss infoأذاعه وجامعة قرطاج ومن الجانب الدولي

déocratie international  والمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة على االنتخابات ،
idea   إلى جانب ورشات أخرى تناولت مفهوم الالمركزية في الحكم وأهمية سلطة الشعب

في ممارسته المباشرة للديمقراطية، وما زاد من أهمية هذا المنتدى أنه حمل في هذه الدورة 
فقد  2016أما في شهر نوفمبر سنة  (الالمركزية من خالل الديمقراطية التشاركية )شعار 

ان في اسبانيا فعاليات الدورة السادسة للملتقى العالمي للديمقراطية احتضنت مدينة سيباستي
                                      

 swi.swissinfo.chالديمقراطية في عصر التقلبات،  - 1
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، وقد شهد المنتدى (من المشاركة المحلية إلى التعايش العالمي  )المباشرة تحت شعار 
دولة مختلفة، ومّثل المشاركون مجاالت  30مندوب من أكثر من  200مشاركة حوالي 

راطية المباشرة، إلى جانب محاور أخرى وورشات السياسة واإلدارة ودور اإلعالم في الديمق
تدور كلها حول موضوع ضرورة العودة إلى مفهوم الديمقراطية المباشرة الحديثة كخيار 
استراتيجي وبديل ديمقراطي يستجيب لمعطيات العصر ويقوى على سد ثغرات الديمقراطية 

 .1التمثيلية
ميثالي ويتعذر اختياره كأسلوب  وما يقال عن فكرة الديمقراطية المباشرة أنها نمط

سياسي وقانوني إلدارة شؤون الدولة.ويصعب في ذات الوقت إيجاد التطبيقات العملية التي 
تسمح للسكان بممارسة حقهم في السلطة، إنما كان ذلك في زمن هيمنة الديمقراطية التمثيلية 

سياسية واالجتماعية بين قبل ظهور عيوبها واعتمادها كبديل وحيد يمكنه أن ينظم العالقة ال
كل مكونات الدولة الواحدة، لكن بعد تقدم البشرية وانتشار الوسائط التكنولوجية بشكل رهيب 
كاالنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها من الوسائل أصبح في مقدور منظمات 

، ألن المجتمع المدني وأغلبية المواطنين االنخراط في خندق الممارسة المباشرة للسلطة
المشكل والعائق الوحيد الذي يمكنه أن يعترض سبيل المواطن ويحد من رغبته هو ليس قلة 
الميكانيزمات المؤطرة لهذا الشأن، بل بالعكس من ذلك فإن اإلمكانيات واآلليات المتاحة هي 
كثيرة وفي متناول الجميع، ولكن المشكل يكمن في إعداد العقول والنفسيات وترويضها على 

اغة الفكرة الجديدة، وبالتالي القول بعدم صالحية الديمقراطية المباشرة هو قول فيه نظر استس
ويحتاج إلى مراجعة منضبطة بحقائق ومالبسات الواقع، وفي هذا اإلطار يتحتم القول بأن 
عصر الديمقراطية التمثيلية ارتبط بعصر الثورة الصناعية، بينما عصر الديمقراطية التشاركية 

عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في العالم، وعلى هذا األساس يكون نجاح ارتبط ب
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الديمقراطية التشاركية مرتبط هو اآلخر بنوعية الجماهير وتحريرها من الهيمنة االقتصادية 
 واالجتماعية والسياسية للمجموعات والفئات االنتهازية والمسيطرة.

 ركيةلث: تقدير الديمقراطية التشاالفرع الثا
لقد ازداد  وعي الجماهير العربية وغير العربية يوما بعد يوم بصالحية وحيوية 
الديمقراطية التشاركية كبديل سياسي واقتصادي واجتماعي أفرزته طبيعة التراكمات الوظيفية 
المعاصرة وسقوط الحدود الفكرية والجغرافية أمام زحف العولمة بما تحمله من تحديات تدعوا 

 مختلف المشاريع واألفكار المتباينة في مسار وحدوي تقوده اإلمبريالية العالمية.إلى إفراغ 
في خضم هذا الحراك العالمي أصبحت العودة إلى الديمقراطية المباشرة قاب قوسين أو 
أدنى، لكن ما يميز هذه األخيرة هو أنها باإلضافة إلى ما تحمله من محاسن وأهداف فإنها 

 عيوب والمخاطر كما يرى ذلك بعض المحللين.تنطوي كذلك على بعض ال
 اف ومحاسن الديمقراطية التشاركيةأوال: أهد

 ،المشاركة عبر التأثير في صنع القرار المحلي -
 ،تحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة المدنية -
 ،تكريس الحكامة الجيدة -
 ،مساهمة الهيئات المدنية في تدبير الشأن العام -
 ،والتأثير فيه تشاركياجعل اتخاذ القرار تمثيليا  -
 ،الشفافية في التمويل واإلدارة العامة -
 ،تتبع مواكبة المشاريع والقرارات والتأثيرفيها عبر المشاركة الواسعة -
 .1ربط المسؤولية بالمحاسبة -
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 ثانيا: عيوب ونقائص الديمقراطية التشاركية
القرار السليم، وقد تعداد مراكز اتخاذ القرار مما يحول أحيانا دون القدرة على تبني  -

 ،راكز إلى صراع متواصل حول السلطةيؤدي هذا االختالف بين هذه الم
من الصعب معرفة ما إذا كانت أراء األشخاص المشاركين في صنع القرار تتأسس  -

 ،عبر فقط عن مصالح شخصية أو فئويةعلى اعتبارات موضوعية، أو أنها ت
لتشاركية يؤدي إلى تحجيم دور الفاعلين االنخراط المكثف للجمعيات في الديمقراطية ا -

التقليديين )المنتخبين وممثلي اإلدارة( مما ينتج عنه إنقاص السيادة الوطنية وتقليص 
 ،العكسسلطة الدولة والمؤسسات المنتخبة، وبالتالي تكثيف االنقسامات وليس 

قد تتحول الديمقراطية التشاركية إلى نوع من الشعبوية السياسية، فالرجوع إلى الشعب  -
بدون الوسائط التي تمنحها الديمقراطية التمثيلية ينطوي على صعوبات ومخاطر ومن 
ثم فإن اعتبار التمثيل النسبي في الديمقراطية التمثيلية يضمن تمثيل كل القوى 

 .1ن من أدائهاالسياسية الفاعلة الذي قد يحس
يات( في مجال المقاربات ضعف قدرات الفاعلين المحليين )المجالس المنتخبة، جمع -

 ،التنموية
 ،ركاء التنمية على المستوى المحليسيطرة حالة من التوجس والتخوف بين ش -
 ،ي التنمية، جمعيات، مجالس منتخبةضعف التواصل بين الفاعلين ف -
 .2ة الجمعيات في الشؤون العامةعدم توضيح اإلطار المؤسساتي لمشارك -
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نقل الديمقراطية إلى األسفل قد يتسبب في مخاطر واضحة كأن تتفوق بعض المدن  -
أو المناطق على المدن األخرى مؤدية بذلك إلى تضخيم صور عدم المساواة بين 

 .1المدن

من العيوب والنقائص أيضا بالنسبة للديمقراطية التشاركية على مستوى المحلي أنها 
تسبب في خلق والءات محلية ضيقة على حساب الوالء الوطني، وهذا المفهوم قد يهدد ت

وحدة الدولة األمة التي تحرص عليها السلطة، وبالتالي ظهور االغتراب وعدم االهتمام 
بالقضايا الوطنية مما يشكل في األخير حكم ذاتي معنوي، ألن إشكالية الوالء المحلي 

ركية قد يجتمعان في صياغة مقاربة تصلح في الدولة المركبة ونظرية الديمقراطية التشا
كالواليات المتحدة األمريكية وسويسرا، أما في الدول البسيطة كفرنسا أو الجزائر مثال فإن 

 البون واسع في طبيعة شكل الدولة وتركيبة النظام السياسي فيها.
الوالءات المتعددة التي يطورها لكن في المقابل هناك طرح لمسألة احتمالية مفادها أن 

األفراد والجماعات ال تفضي بالضرورة إلى التعصب ضد الهوية القومية، فالهوية الساللية 
مثال أو الهوية الدينية قد ال تتعارض مع االنتماء القومي، وأحيانا تكون أكثر المشكالت 

الوالء العام في  المطروحة ومن المحتمل أيضا أن يصاحب تعدد الوالءات الضيقة تدهور
 مواجهة الوالء الخاص واألفضل هو التعايش كما هو الحال في كانتونات سويسرا االتحادية.

قد يبدوا للقارئ أثناء وقوفه على جملة العيوب التي نسبها أصحابها للديمقراطية 
ر التشاركية أنها على درجة من الخطورة، والحقيقة أن هذا االتجاه ال يعبر إال أن وجهة نظ

أصحابه، والمنطق يقضي بأن توضع نظرية التشارك على المحك وتختبر كفائتها على أرض 
ذ عدنا إلى فضائل ديمقراطية المشاركة وأهمية وسائلها وآلياتها المتاحة لتعين أنها  الواقع، وا 

هي الخيار الذي ينبغي أن يصار إليه، وما يدعم هذه النظرة هو أن الديمقراطية التشاركية 
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دارة وجهات النظر  تمتلك خصائص ومقومات تجعلها قادرة على امتصاص الخالف وا 
المتباينة، كما تساهم في ترقية التعايش بين التنوع األثني من خالل إتاحة الفرصة للكل في 

 إدارة الشأن العام وقطع الطريق أمام محاولة االستبعاد االجتماعي المحتمل.
ية والعالمية أن كل شيء اآلن يدعوا إلى توظيف لقد أفرزت المعطيات المحلية واإلقليم

نعاش  البديل التشاركي إلعادة البناء المؤسسي والنهوض بكل مستويات التنمية الشاملة وا 
قطاعات اإلنتاج الراكدة وتحرير مجال المبادرات من قبضة الدوائر الضيقة إلى الفضاء 

 الشعبوي الواسع.
سيس فوكوياما حول النهج التقليدي نوبناءا على هذا يتضح أن وجهة نظر فرا

للديمقراطية الليبرالية قد دحضتها معطيات الحاضر والمستقبل، ألن هذا األخير كان يعتبر 
أن الديمقراطية الليبرالية هي مؤشر على نهاية المطاف للتطور اإليديولوجي للبشرية، أي 

ل البدائل التاريخية، وكان الصيغة النهائية لنظام الحكم البشري، وأنها ُتعلي من قيمة زوا
يعتمد في تأسيس وجهة نظره على أن النزعة الفاشية سقطت منذ زمن طويل وأفل نجم 
الشيوعية وعجز أي نظام عسكري عن توليد نظام حكم فعال ولم يبقى غير الديمقراطية 

 .1الليبرالية قرينة الرأسمالية في المجال االقتصادي
 مقراطية التشاركية في الجزائرالفرع الرابع: عوائق تطبيق الدي

التنظير لفكرة الديمقراطية التشاركية في الجزائر ومحاولة البحث عن سبل تفعيلها 
وتطبيقها على المستويين المحلي على وجه الخصوص والوطني على المدى المتوسط أو 

، وال البعيد هو في الحقيقة موضوع حديث النشأة في الوسط األكاديمي والسياسي في الجزائر
شك أن موضوع فلسفي بهذا الحجم ُيطرح للنقاش والتأسيس في ظرف زمني لم يستوفي بعد 

كتماله قد ال يخلوا من معوقات تعترض سبيله ومنها:  مراحل نضجه وا 
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 ة السياسية من الظاهرة التشاركيةأوال: موقف الطبق
من اعتماد  يرى بعض النواب البرلمانيين وهو اتجاه تبنته األقلية بأنه ال طائل

الديمقراطية التشاركية بل هي مجرد وهم وسراب ال يغير من عالقة المواطن والسلطة 
ومصادر اتخاذ القرار، وهذا اإلدعاء يستعين به النظام السياسي الحاكم لتجميل صورته 
وتجاوز أزماته، كما يرى هذا االتجاه أيضا أن الديمقراطية التشاركية تقلل من أهميتهم ووزنهم 

مثلين ومعبرين عن اإلرادة العامة للشعب ومصالح المواطنين، والمؤسسات التشاركية كم
هدفها مقاسمتهم السلطة، وبالتالي يقفون منهم موقفا سلبيا، وهو نفس الموقف عند بعض 
المنتخبين في المجموعات المحلية وبعض النقابات التي تنظر إلى الديمقراطية التشاركية 

 .1لنشاطهاكمنافسة لها ومعرقلة 
بينما االتجاه الذي تبنته األغلبية يرى بأن الديمقراطية التشاركية ضرورة حتمية 
الستمرار النظام النيابي نفسه، وأصبحت ظاهرة واقعية معيشة بدأت تطبقها الدول تدريجيا 

 .2وذلك من أجل ضمان بقائها وتحسين أدائها اإلداري والسياسي
 يين غير الرسميينلثانيا: ضعف قدرات الفاعلين المح

فراد والمثقفين واإلعالم ومختلف منظمات المجتمع المدني نظرا لقلة خبرتها في أي األ
اإلدارة والتسيير وكذا نقص تأطيرها، باإلضافة إلى أن المجتمع المدني في مختلف النظم 

مع، إلى المقارنة يعاني من التبعية للنظم الحاكمة ويفتقد للتمثيل الواسع لكافة شرائح المجت
جانب سعي الكثير من قيادي الجمعيات إلى تحقيق مصالح شخصية، من هنا يعتبر 

 االستقالل اإلداري والمالي ألي جمعية شرط أساسي لنجاح وتفعيل الديمقراطية التشاركية.
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 الثا: ضعف البعد الوطني والسياسيث
معظم القضايا التي تطرح على المواطنين للمناقشة والحوار تفتقر إلى البعد  إن

السياسي وتنحصر في الجانب التسييري للشؤون العامة واالهتمامات الثانوية والمحلية 
 .    1الضيقة على حساب الخيارات الوطنية

 رابعا: ضعف الوسائل واألطر
المحلية تتحكم في األطر والوسائل المؤسسات الرسمية التقليدية خاصة المجموعات 

المادية التي توفرها لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، وبالتالي فهي 
تضغط على آليات الديمقراطية التشاركية حتى تكون ذات طابع استشاري فقط، وتعمل 

ورفض آراءهم  المصالح التقنية والفنية للمجموعات المحلية وغيرها على توجيه المواطنين
 .2بحجة افتقارها إلى الخبرة من جهة وللكفاءة من جهة أخرى 

 خامسا: ضعف كفاءة النص القانوني
المتعلق  10-11المساحة التي خصصها المشرع للديمقراطية التشاركية في القانون 

بالبلدية تمت صياغة أحكامها بأسلوب فضفاض ال يسمح بتحديد مواصفات األطر والوسائل 
عة تحت تصرف الجمهور كشريك فعال في إعداد القرار المحلي ووضع برامج الموضو 

المشاريع العمومية على أساس الحوار الثنائي الملزم للطرفين، السلطة المحلية والمجتمع 
المدني، وهذا من شأنه يشكل جدار سميك يحول دون ممارسة التطبيق السليم للمقاربة 

 2016مارس  6من تعديل  16ا ألحكام المادة التشاركية، وحتى النص الدستوري وفق
يبقى هو األخر دون الكفاءة القانونية المطلوبة مقارنة باالهتمام الدستوري  1996لدستور 

الذي حظيت به الديمقراطية التشاركية في النظم المقارنة كالدستور التونسي والدستور 
 المغربي على سبيل المثال.   
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التشاركية بالمفاهيم التي طرحها سياق الحراك الفلسفي لقد ارتبط نمط الديمقراطية 
والتحول الفكري في أجندة السياسات العالمية بغرض بلورة اتفاق حول محورية المواطن في 
تدبير الشؤون العامة وجبر نقائص وسلبيات النظام التمثيلي، وقد ظهرت في هذا الشأن عدة 

أوروبا وأمريكا كنظام الميزانية التشاركية في تطبيقات عملية في الدول المتقدمة على مستوى 
 البرازيل واالستفتاء المحلي في فرنسا.

كما كان لمقتضيات الحكم الراشد المحلي ومفهوم التنمية المستدامة األثر البالغ في نقل 
صيغ المشاركة الشعبية من محيطها الكالسيكي المتمثل في الممارسة الغير المباشرة للسلطة 

ومستويات أخرى أكثر انفتاحا تجعل من المواطن محور العملية التغيرية  إلى فضاءات
 والقلب النابض في صلب اإلدارة الجماعية.

إال أن تطبيق الديمقراطية التشاركية ليس سهال خاصة في الدول النامية، فهي تعاني 
ا ال من عدة عوائق تحد من فعالياتها كضعف المجتمع المدني وضعف آليات المشاركة كونه

تتعدى الجانب االستشاري فقط، لكن ما نراه من تطورات إقليمية وعالمية في هذا المجال 
  جدير بأن يستوعب كل االختالالت والثغرات المطروحة.
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لمسيرة الجزائر عبر مراحلها التاريخية بعد االستقالل وتطورها الدستوري  المتتبع
والقانوني يالحظ أن ثمة تراكمات إيديولوجية عديدة واتجاهات فكرية متناقضة تداخلت في 

فكرة الشكل الديمقراطي المناسب لطبيعة النظام الجزائري، خصوصا  صياغة الفلسفة العامة
التالي فإنه من الصعب الحديث عن الديمقراطية التشاركية في ألذواق السلطة الحاكمة، وب

ظل المراحل اإليديولوجية المشحونة بالتوتر واالختالل الذي انعكس صداه وتأثيره في كثرة 
الفترات االنتقالية والظروف االستثنائية، وال شك أن أجواء غير مستقرة من هذا القبيل يكون 

عية النص التشريعي الذي يحدد هوية النظام السياسي، والبعد لها التأثير الشديد على إنتاج نو 
 الديمقراطي كما ال يخفى هو عنصر أساسي في تركيبة أي نظام سياسي في العالم.

ولهذه األسباب كان الصراع دائرا حول نوع وشكل هذا البعد الديمقراطي الذي ينبغي 
ومن ثم تحديد  األطراف الفاعلة  استنساخه واعتماده كمقاربة سياسية في إدارة دفة الحكم،

التي يؤول إليها األمر في قيادة األمة وتوجيه سياسة المجتمع على النحو الذي يعكس 
  خصوصيات ومعالم النهج القائم.

أن تطور المسار الديمقراطي في الجزائر عبر تاريخه الطويل لم يكن إال عنوانا للمشهد 
ما يسمى بالديمقراطية ة، ولذلك انتشر في حينها اإليديولوجي السائد في كل مرحلة تاريخي

الديمقراطية ظهرت  والديمقراطية الليبرالية، وبين دهاليز هاذين النوعين من االشتراكية
إرهاصات ومالمح المقاربة التشاركية إلى أن وصل األمر إلى الدسترة  الرسمية لهذه األخيرة 

لديمقراطية التشاركية في واقع اذا الفصل ، وسنتناول في ه1996في التعديل األخير لدستور 
، ثم نعرج بعد ذلك إلى ذكر الفواعل المبحث األول(تاريخ المنظومة القانونية الجزائرية )

 .المبحث الثاني(الرسمية والغير رسمية ودورها في تكريس المقاربة التشاركية )
 المبحث األول: واقع الديمقراطية التشاركية في اإلدارة المحلية

ن واقع الديمقراطية التشاركية على مستوى هياكل الجماعات المحلية سواء من حيث إ
تحديد نسبة الممارسة الفعلية واألداء التأطيري داخل النسيج الجمعوي أو من حيث السياق 
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التاريخي العام الذي تبلورت في مساره الطويل عدة أشكال ومفاهيم وصيغ للفعل التشاركي 
ات أوسع تسمح للمواطن في تعزيز آفاق التنمية اإلنسانية وا عطاء فضاءكأداة وأسلوب يساهم 

إْن على مستوى الصعيد االقتصادي أوال كما  خندق النهج التشاركي والتداولي،باالنخراط في 
هو الشأن بالنسبة لمرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات بعد االستقالل مباشرة وكذا ميثاق 

-11-16المؤرخ في  74-71لمقنن بموجب األمر رقم التسيير االشتراكي للمؤسسات ا
المتعلق بالتسيير االشتراكي للمؤسسات، أو على مستوى الصعيد السياسي من حيث  1971

دارة الشأن المحلي كما هو الشأن بالنسبة للوضع  إشراك المواطن في رسم السياسات العامة وا 
 الراهن.

البحث أن نضعها في إطارها التاريخي  هذه الديناميكية التشاركية تقتضي منا في سياق
وبعدها القانوني من خالل التتبع واالنتقال من مرحلة إلى مرحلة عبر مسار الحركة 
التشريعية والتجربة الدستورية التي عرفتها الدولة الجزائرية منذ االستقالل حتى نتمكن من 

المشاركة الشعبية في ضبط مختلف الصيغ القانونية واألداء التشريعي الذي تناول أسلوب 
السياسي على حساب المعيار القانوني  غلقفترات متباينة كانت تتسم بالهيمنة اإليديولوجية وال

والنظام التشريعي، وعليه ارتأينا أن نتطرق في هذا المبحث إلى معالجة ما مدى استيعاب 
لقانوني في ظل المنظومة القانونية للديمقراطية التشاركية من خالل التكريس الدستوري وا

، ثم نعرج على (المطلب األول)المرحلة االشتراكية التي مر بها النظام السياسي الجزائري 
المقاربة القانونية في مرحلة التعددية السياسية ومدى استيعابها هي أيضا للظاهرة التشاركية، 

  (.المطلب الثاني)
 وقضية المقاربة التشاركيةالمطلب األول: المنظومة القانونية في العهد االشتراكي 

قد يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا العنوان أن المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري قد 
أوليا اهتماما تشريعيا بموضوع الديمقراطية التشاركية  من خالل منح هذه األخيرة فضاءا 

بصدد معالجة معتبرا في ثنايا المنظومة القانونية، ولكن هذا ما لم نقصده خصوصا ونحن 
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 54هذه الظاهرة انطالقا من التجربة الدستورية المتباينة التي عرفتها البالد منذ أكثر من 
بة التشاركية سنة، وبالتالي فإن ما نود استكشافه واستيضاحه هو محاولة الوقوف على المقار 

النص بعض النصوص الدستورية والقانونية سواء من خالل آلية إشارة  التي احتوت مالمحها
إلى غاية  1963أو آلية اقتضاء النص، ألن مساحة النصوص القانونية بدءا من دستور 

باإلضافة إلى حزمة التنظيمات والتشريعات التي بلغت حد التضخم لم  1996دستور 
تتضمن شيء أسمه الديمقراطية التشاركية عن طريق آلية عبارة النص باستثناء التعديل 

كرس من خالله المؤسس الدستوري توجها جديدا على المستوى الذي  1996األخير لدستور 
الالمركزية اإلقليمية في أعلى معيار قانوني في الدولة يقضي بدسترة الديمقراطية التشاركية 

كمبدأ من المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي، وثمة  16عن طريق المادة 
وني العام وهي الدساتير األربعة باإلضافة إلى مالحظة أخرى لها عالقة بالسياق القان

المواثيق الوطنية األربعة فقد كرستا فقط نظام الديمقراطية التمثيلية كخيار ديمقراطي وحيد 
 يمارس من خالله الشعب سيادته.

 الفرع األول: التكريس الدستوري والقانوني إلرهاصات الديمقراطية التشاركية
ة في الفترة االشتراكية مجموعة من المبادئ والنصوص القانونية كرست المنظومة القانونيلقد 

أناطت بالمواطنين مسؤولية ادارة المؤسسات العمومية شكال فقط من زاوية النص القانوني، 
ألن الممارسة السياسية كانت تتجه دوما صوب االقصاء والتهميش ، ومع ذلك البد من 

اركي أحتواتها نصزص قانونية حينا واستوعبتها االقرار بوجود ارهاصات ومالمح الفعل التش
 بعض الممارسات السياسية حينا آخر.

 أوال: التكريس الدستوري: 
 1963 فة التصور التشاركي في ضوء دستورفلس -1

دستور برنامج أي ذالك الدستور الذي يغلب عليه الطابع اإليديولوجي  1963يعتبر دستور 
على الجانب القانوني وهو معروف في األنظمة االشتراكية وهذا النوع من الدساتير يكرس 
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االشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة 
لك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة كما يبين الحزب الحاكم ومع ذ

 .1حقوق وحريات اإلفراد ومجاالتها
وتبرز بعض الدراسات التي تناولت ظروف وضع هذا الدستور بأن صياغته كان 
ُيفترض أن تكون من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ  بحكم اتفاقية إفيان، غير أن 

احل أحمد بن بلة أوكل للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني مهمة الرئيس الر 
، وعرضه على المجلس التأسيسي 1963مناقشة وتقويم مشروع الدستور في جويلية 

 08، ليتم إصداره في 1963للتصويت عليه، ثم تقديمه لالستفتاء الشعبي في سبتمبر 
لجريدة الرسمية، وفي ذات السياق في ا 1963سبتمبر  10، لينشر بتاريخ 1963سبتمبر 

تكمن  1963 تشير بعض الكتابات أن أسباب تخلف المجلس التأسيسي عن صياغة دستور
المجلس التأسيسي المنتخب والمكتب السياسي لجبهة التحرير في بعض الخالفات بين 

 .2الوطني
هي تجاوز  1963لكن مهما يكن في األمر فإن الطريقة التي ُوضع بها دستور 

إلجراءات واألساليب المقررة في القانون الدستوري لوضع الدساتير، فعلى الرغم من أن ل
االعتماد ولو شكليا على أحد ابرز األساليب الديمقراطية لوضع الدساتير، إال أن الواقع 
أظهر االنحراف باإلجراءات المقررة سلفا، وهو نهج كان الهدف منه تبرير سلوك السلطة 

 .3القائمة

                                      
د/ فوزي أو صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة األولى،  - 1

 .95 ، ص1994
 لم يعمر طويال بسبب خالفات ما بعد ... 1963جزايرس: دستور   - 2

  www.djzairess.co/70534 2016-01-15ثم تصفح الموقع في
 د/ عمار عباس، جامعة معسكر....-القانون الدستوري الجزائري مدونة أ  - 3
 Aarabbes.blogspor.co/…/biog-posr 2016-02-12تم تصفح الموقع في  
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، حسب المالحظين هو كونه دستورا يكرس 1963عاب بكثرة على دستور ومما ي
حيث ترسمت فيه معالم نظام يجمع السلطات في يد رئيس الدولة الذي يعتبر في  ،األحادية

ولذلك  .الوقت نفسه رئيسا للوزراء، ورئيسا للحزب، وتجتمع كل السلطات في شخصه
حادة بين قادة الثورة، األمر الذي اختصر صاحبت عملية إرساء أول دستور للجزائر خالفات 

 09يوما فقط، حيث جمده رئيس الجمهورية الراحل أحمد بن بلة في  23حياته في 
في حالة الخطر الوشيك  )من الدستور التي تنص على أنه  59تطبيقا للمادة 1963أكتوبر

ل األمة والمؤسسات الوقوع يمكن لرئيس الجهورية  اتخاذ التدابير االستثنائية لحماية استقال
لغائه بموجب األمر  1963، في حين تم وقف العمل بدستور (الجمهورية  182-65وا 
الذي قاده الرئيس  1965جوان  19، اثر انقالب حركة 1965جويلية  10في  الصادر

 .1الراحل هواري بومدين
تكون  وبعيدا عن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية التي عادة ما

هي السبب الجوهري والخلفية اإليديولوجية التي تقف وراء وضع الدساتير، وتتحكم في تحديد 
 1963أنواعها وطبيعة قواعدها فإن ما يهم في هذه الدراسة هو محاولة استنطاق دستور 

ومعرفة ما إذا كانت نصوصه الدستورية تتضمن مالمح الديمقراطية التشاركية ولو بشكل 
جم مع ظروف المرحلة التاريخية، ألنه من الثابت أن هذا األخير أي دستور معين قد ينس

قد كرس أسلوب الديمقراطية التمثيلية كمبدأ دستوري ينظم العالقة السياسية بين  1963
السلطة والمجتمع وهو ما يتجلى بوضوح في المواد التي نظمت موضوع ممارسة السيادة من 

فس االختيار والتوجه الذي تبناه ميثاق طرابلس في المحور ، وهو ن38إلى المادة  27المادة 
الخامس وما بعده حول موضوع وشكل الممارسة الديمقراطية باعتبار أن المواثيق الوطنية 

من  06هي المرجعية في تفسير وتأويل أحكام الدستور كما نصت على ذلك أحكام المادة 
 .1976دستور 
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حول إشكالية  1963عد الدستورية لدستور وقبل التطرق إلى فحوى ومضمون القوا 
مالمح المقاربة التشاركية، يجدر بنا التذكير بأن الديمقراطية التشاركية ليست قضية قانونية، 
بل هي تتعلق وترتبط بالعقليات والتجارب، أي أنها ظاهرة فلسفية والقانون ال ينشىء الظاهرة 

الجمعي ألمة من األمم هو الذي ينشىء ولكنه ينظمها في وقت الحق، وبالتالي فإن العقل 
الظاهرة، وبالعودة إلى النصوص الدستورية للدستور سالف الذكر واستقرائها واستجالء 
مضامينها واستنتاج أبعادها السياسية والفكرية نصل إلى أن بعض منها لم يخلو من اإلشارة 

رفته البشرية  في مراحل إلى مبدأ التشاركية، ألن هذا األخير هو في الحقيقة مبدأ قديم ع
تاريخها الطويل عبر آلية التضامن والتواصل البشري وبالتالي فأن فكرة وقيمة التصور 
التشاركي قد احتوتها مجموعة من المبادئ والنصوص الدستورية حتى وأن لم تصرح بها 

ف عبارات النص فإن داللة اللفظ على المعنى يحملنا على إعمال آليات قانونية أخرى تكش
لنا الوجه الخفي من القاعدة القانونية واألحكام الغير المقصودة من السياق، ومن هذا 
المنطلق يمكن لنا أن نستشف في ثنايا المبادئ الدستورية ما نصبوا إلى الوصول إليه، فإذا 

حتوتها ووقفنا أمام أهم المبادئ التي ا 1963رجعنا مثال إلى الديباجة المتصدرة لدستور 
دنا أن معاني المشاركة الشعبية قد تم اختزالها في عقيدة الحزب هذه األخيرة لوج وتضمنتها

الواحد، ومن ثم إفراغها من محتواها الديمقراطي وسياقها التشاركي وتجريدها من بعدها 
الجماهيري وهذا بالطبع ال يستقيم عادة مع محتوى ديباجة الدساتير المعتمدة عالميا، ألن 

س الفقه الدستوري وأن اختلفت هذه األخيرة في تحديد ماهية القيمة الديباجة حسب مدار 
القانونية لديباجة الدستور ومدى إلزامية نصوص الديباجة بمتن الوثيقة الدستورية ذاتها، فأن 
الفقه الدستوري العربي يسير على نهج مغاير للتقليد الفرنسي القديم ويميل إلى تأييد االتجاه 

الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة  النصوص الدستورية األخرى  الذي يرى أن لديباجة
 وهو المقرر فقها وقضاء في أن الديباجة هي جزء ال يتجزأ من الدستور. 1التي تتضمنها
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لكن إذا كانت الديباجة بالرغم من األهمية التي تحضى بها في صلب الوثيقة الدستورية 
شاركي للمواطن ولو إشارة أو إقتضاءا فإن قد أغفلت التنصيص عن مالمح الدور الت

نصوصا أخرى قد حملت هذا المدلول وال يمكن اعتباره استجالء إلرادة المؤسس الدستوري، 
ألن اإلرادة الحقيقية واإلرادة المفترضة لواضع النص تتأثران في غالب األحيان بالشق 

الف فقها وقضاءا، اإليديولوجي في الدستور ومن ثم يصبح القصد القانوني محل اخت
 1963في باب المبادئ واألهداف األساسية من دستور  3وبالرجوع إلى نص المادة رقم 
فهذا النص من حيث طبيعته   1(الثورة من الشعب وللشعب )التي تنص على أن: شعارها 

، وقد لقانوني ألنه يشكل قاعدة دستوريةهو نص قانوني يتصدر درجة السمو في الهرم ا
ألفاظه سهلة ال يشوبها شيء من الغموض، كما أنه جاء في سياق العمل  جاءت صياغة

التنظيمي لبناء الدولة وهيكلة النظام العام، والنص القانوني يحتوي عادة على حل تشريعي 
أن هذه  لمسالة أفترض المشرع أو المؤسس الدستوري أمكانية وقوعها، ومن هنا يمكن القول

ة، وبالتالي يتضح من منطوق ومفهوم هذه المادة أن اآلمر المادة تصنف ضمن النصوص 
حكم الشعب وللشعب يفرض حركة تشاركية تستوعب كل الهياكل والمؤسسات المعبرة عن 
محورية المواطن في ممارسة حقوقه المشروعة، ألن المعنى المستخلص من فحوى أحكام 

مكن بناء تصور عام حول فكرة المادة المذكورة أعاله ال يستقيم الكالم إال بتقديره، ومن ثم ي
العمل الجواري والنهج التشاركي الذي انطوت عليه القاعدة الدستورية سالفة الذكر، كما أن 
مصطلح الثورة في صياغة متن المادة القانونية يستلزم من الناحية العملية  القيام بتغيير 

شاركة الواسعة جذري وتحول شامل نحو التأسيس والبناء وهذا ال يمر حتما إال بالم
للجماهير، وهذا المعنى في اعتقادنا هو الظاهر والمقصود أصالة من سياق النص القانوني، 

من الدستور ننتقل إلى فضاء قانوني آخر  3وبعد هذه الجولة  السريعة مع أحكام نص المادة
ممارسة  1963ذي صلة بطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد معالجته، فقد كرس دستور
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الديمقراطية  الشعبية ن طرف الشعب ضمن األهداف األساسية للجمهورية الجزائرية السلطة م
من الدستور ما يلي:  10 منه، فقد جاء في الفقرة الثانية من أحكام نص المادة 10 في المادة

 1(ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فالحون وعمال ومثقفون ثوريون  )
ة من طرف الشعب في هذه المادة قد تمت اإلشارة إليه  في إن تكريس ممارسة السلط

ثنايا ديباجة الدستور لكن ضمن إطار سياسي مقتضب يصعب فيه إزالة الحدود والهوامش 
بين الممارسة الشعبية المستقلة وبين الممارسة ضمن أروقة الحزب الطالئعي ورهن أشارته 

ورة أعاله لكونها األقرب داللة وانسجاما المذك 10ولذلك ضربنا عنها صفحا واخترنا المادة 
في شكلها ومضمونها من الناحية القانونية، كما تبنى المؤسس الدستور أيضا النص على 
حرية الصحافة وحرية وسائل اإلعالم األخرى وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير من 

افة، وحرية وسائل تضمن الجمهورية حرية الصح )التي جاء فيها: 19خالل أحكام المادة 
اإلعالم األخرى، وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير، ومخاطبة الجمهور وحرية 

 .2(االجتماع
وبالنسبة لحق اإلضراب والحق النقابي ومشاركة العمال في تدبير المؤسسات فقد كفلتها 

في  الحق النقابي وحق اإلضراب ومشاركة العمال )التي نصت على أن:  20احكام المادة 
، وعليه فأن 3(تدبير المؤسسات معترف بها جميعا وتمارس هذه الحقوق في نطاق القانون 

كل هذه الحقوق المكرسة ضمن الوثيقة الدستورية يمكن اعتبارها كتلة دستورية تظم مجموعة 
المبادئ العامة التي تعزز الحقوق الفردية والجماعية وتصون الحريات العامة للمواطنين، 

لقانوني العام الذي صيغت في إطاره هذه النصوص ال يمكن تجريده من معاني فالسياق ا
وصيغ المشاركة الشعبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ال يجوز فصل هذه 
المعاني من السياق ألنها مستوحاة  من إشارة النص بمعنى تلميح النص إلى معنى لم تصرح 
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ال يمكن بترها من حيثيات  التحليل المنهجي وهي أن به عبارته، وثمة مالحظة أخرى 
المؤسس الدستوري أثناء صياغته لهذه النصوص لم يكن في نيته اعتماد نمط المشاركة 
الواسعة للجماهير في الشأن السياسي كشكل من أشكال الفعل التشاركي الحديث ومن ثم 

رأينا لسببين اثنين، فأما السبب  جعله معلما من معالم النظام السياسي للبالد، وهذا راجع في
األول فيتعلق بعامل الزمان وهو فترة الستينات من القرن الماضي ومن دون شك أن 
الديمقراطية التشاركية في شقها السياسي هي حديثة النشأة ولم تكن معروفة في ذلك الوقت، 

الواحد وهي فلسفة وأما السبب الثاني فيتعلق بعامل اإليديولوجية االشتراكية ونظام الحزب 
لذلك جاءت معظم والفوقية والمركزية في كل شيء و  تسلطية إقصائية تميل إلى االحتكار

القواعد الدستورية شكلية وخالية من الضمانات باإلضافة إلى غياب عنصر آخر ال يقل 
أهمية في محيط الحركة التشريعية وهو عنصر النصوص التنظيمية والتي من شأنها أن 

نتاج آليات قانونية لتجويد التكامل بين الديمقراطية التمثيلية تكرس تفعي ل المبادئ الدستورية وا 
والديمقراطية التشاركية ولو في إطار مستويات محدودة، لكن بالرغم من الظروف والمالبسات 
التي اكتنفت تلك المرحلة وتأثيرها الشديد على النظام القانوني والسياسي للدولة الحديثة فأن 

راءة القانونية تبقى دائما محايدة وموضوعية تحكمها قواعد وأصول علمية ثابتة ال تتأثر الق
، وبعد النظر 1963بعوامل وتأثيرات الزمان والمكان، وبناءا على ما سلف ذكره فإن دستور 

في بعض المبادئ العامة والقواعد الدستورية التي سبقت اإلشارة إليها قد تضمن في رأينا 
مقراطية التشاركية سواء في بعدها االقتصادي أو السياسي، وعلية يمكننا القول أن مالمح الدي

لدستور الجزائري األول المقاربة التشاركية الحديثة كان لها امتداد طبيعي وجذور تاريخية في ا
 .1963لسنة 

 1976فلسفة التصور التشاركي في ضوء دستور  -2
 19في ظل الفراغ الدستوري وغياب الشرعية الدستورية عن النظام المنبثق عن حركة  
، شرع في بناء الدولة من القاعدة بصدور قانوني البلدية والوالية، ليتوج هذا 1965جوان
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بوضع نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني والثاني تكريسا لألول 
من قبل لجنة خاصة ضمت  1976م إعداد مشروعه في أكتوبرالذي ت 1وهو الدستور

متخصصين في السياسة والقانون في إطار حزب جبهة التحرير الوطني، ونوقش في ندوة 
قبل عرضه لالستفتاء الشعبي  1976نوفمبر  06وطنية وافقت عليه في 

 .  19762نوفمبر 22ليصدر ثاني دستور للجزائر رسميا في  1976نوفمبر19بتاريخ
تداعياتها الخاصة على مسار الشرعية  1965جوان  19لقد كانت ألحداث حركة 

ضعاف المؤسسات، وتجميد العمل بالدستور ورهن مساحة الحقوق والحريات  الدستورية وا 
فهي محطة تاريخية في الجزائر ما بعد االستقالل، شهدت من . التي كافح من أجلها الشعب 
سنوات، بالرغم من أنه كانت هناك  10ويلة امتدت ألكثر من خاللها البالد مرحلة انتقالية ط

، إال أن حجم الحركة 1964وثيقة تمثل مرجعية قانونية تتمثل في ميثاق الجزائر لسنة 
باإلعالن عن  1965 جوان 19االنقالبية كان يستعصى أمامه كل شيء، فبادرت جماعة 
المستند  1965 جويلية 10 إعالنوثيقة مقتضبة أصطلح عليها بالدستور المؤقت تمثلت في 

تحت مظلة الشرعية  1976بموجبه ُحكمت البالد إلى غاية  1965 جوان 19 إلى بيان
وبالتالي فإن الحديث عن دولة القانون في هذه الفترة ليس له أي صدى من الناحية ، الثورية 

رى تفتقد إلى القانونية، نظرا لغياب المؤسسات الدستورية الشرعية واستبدالها بهيئات أخ
الشرعية كمجلس الثورة والحكومة وتركيز السلطات في يد واحدة وتغييب إرادة الشعب ومنعه 
من المشاركة في السلطة والتضييق على الحريات العامة والحقوق األساسية للمواطن في ظل 

راغ الظروف االستثنائية، أمام هذا الجو المشحون بالهزات والتجاذبات السياسية وفي ظل الف
أعلنت  1965جوان  19الدستوري وغياب الشرعية الدستورية عن النظام المنبثق عن حركة 

القيادة الحاكمة عن رغبتها في العودة إلى الشرعية الدستورية فبادرت كما أسلفنا بإصدار 
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، ولم يكن الغرض منه هو القطيعة مع المرحلة االنتقالية التي سبقت، بل 1976دستور 
ألن الدستور سالف الذكر قد سبقه المصادقة على الميثاق الوطني لسنة بالعكس من ذلك 

ضفاء الصبغة الشرعية على  1976 الذي جاء لتوضيح إيديولوجية النظام وأهدافه، وا 
، وبعد عرضه على الشعب والموافقة 1976 -1965األعمال التي قام بها النظام ما بين 

ة للشعب وتوجه النظام وهو يمثل مرجع لتأويل عليه أصبح هذا الميثاق الوثيقة اإليديولوجي
وتفسير أحكام الدستور ومن ثم أصبح يسموا على النص الدستوري، وهو ما يتنافى ويتعارض 

 مع مفهوم دولة القانون التي يعتبر الدستور فيها أسمى وأعلى وثيقة قانونية.
طبقا لمعيار المضمون على أنه  1976لقد صنف فقهاء القانون الدستوري دستور 

دستور برنامج وليس دستور قانون، فقد واصل النص على إقرار الخيار االشتراكي فنص في 
إلى المادة  10خصص فصال كامال من المادة و مادته األول على أن الجزائر دولة اشتراكية، 

آخر للحزب الواحد تحت عنوان الوظيفة السياسية إذ تنص لالشتراكية، وخصص فصال  24
بأن النظام السياسي الجزائري يقوم على الحزب الواحد، واقر في مضمونه أنه  94المادة 

منه،  06يستوحي مبادئه من وثيقة أسمى هي الميثاق الوطني كما نصت على ذلك المادة 
وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، وعند تنظيمه للمؤسسات الدستورية قسمت السلطات إلى 

أي أنه ال يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا يكون قد سمح بتجميع وتركيز 
 السلطات بيد واحدة، واألكثر من هذا حينما جعل إرادة المشرع خاضعة للميثاق الوطني

المجلس  فإن 1976من دستور  127وليس للدستور، فبموجب نص الفقرة الثانية من المادة 
الشعبي الوطني يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها حيز التطبيق في عمله 

قد انطوى على طائفة كبيرة من  1976، لكن بالرغم من هذا كله فإن دستور 1التشريعي
الحقوق ومنها الحقوق السياسية للتأكيد واالعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

حقوق اإلنسان في الفصل الرابع من الباب األول المتعلق بالمبادئ  للمواطن، فقد أدرجت
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مادة فصل فيها المؤسس الدستوري  35األساسية لتنظيم المجتمع الجزائري، وهي تظم 
الحقوق المضمونة والمعترف بها وأكد فيها عمل الدولة على ضمان الحريات األساسية، لكن 

ؤسس الدستوري يعترف بهذه الحريات والحقوق ما ينبغي إثارته في هذا الصدد هو أن الم
ولكنه يقيد من ممارستها ويربطها بمبادئ التوجه االشتراكي والتوجه الحزبي، بل أن الحقوق 
السياسية التي كفلها الدستور لم تجد طريقها للممارسة في ظل نظام الحزب الواحد والقضاء 

من جملة الحقوق السياسية التي تتناول على المعارضة السياسية، والديمقراطية التشاركية هي 
دارة الشأن  العالقة بين الحاكم والمحكوم وتعترف للمواطنين بالمشاركة في ممارسة السلطة وا 
العام، وهذه الحقوق ال تتحقق إال في مناخ الحريات العامة كمعيار لتصنيف األنظمة 

دية الحزبية، ومسالة السياسية من حيث كونها أنظمة ديمقراطية أو شمولية تفرض األحا
حقوق اإلنسان بشكل عام تستمد مصدرها من مبادئ القانون الدولي وقد كرستها مواثيق 

، والعهد الدولي للحقوق 19481ديسمبر 10دولية كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 
 ، لكن رغم هذا اإلقرار الدولي واالعتراف الداخلي19662ديسمبر  16المدنية والسياسية في 

المدون في متن الوثيقة الدستورية يبقى أثر التوجه األيديولوجي هو سيد الموقف على الحقوق 
 والحريات العامة بسبب االحتكار المولد للتسلط في كل مجاالت الحياة.

وبعيدا عن فلسفة التعامل األيديولوجي  19763وبالعودة إلى الوثيقة الدستورية لدستور 
فراغها من محتواها القانوني وتطويعها لخدمة شبكة لطبيعة المبادئ والقواعد ا لدستورية وا 

معينة من المصالح ذات االرتباط الفكري واالستراتيجي بأركان النظام السياسي الحاكم، فإن 
المعالجة القانونية لمختلف الظواهر والتجارب االجتماعية تقتضي االلتزام بحرفية النص 

                                      
 10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي تم إعتماده من قبل هيئة األمم المتحدة في  21الفقرة األولى من المادة  1

 . 1948ديسمبر 
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي تم إعتماده من قبل هيئة األمم المتحدة في  25الفقرة األولى من المادة  2

 1966ديسمبر  16

 .1976، سنة 94، ج ر ع  1976-11-22، المؤرخ في 1976، المتضمن دستور 97 -76األمر رقم:  -3
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ة والبعيدة عند االقتضاء، ومن ثم إعمال آليات التكييف القانوني والتقيد بمدلوالته القريب
 القانوني للظاهرة موضوع البحث والتحليل.

إن معالجة المؤسس الدستوري الجزائري لموضوع الحقوق والحريات العامة ال تختلف 
عن غالبية الدساتير إلقرار مجموعة من الحقوق والحريات ضمن فصل كامل في كل 

وهذا االعتراف لم يكن مطلقا بل محددا بحسب التوجه االقتصادي الدساتير الجزائرية، 
والسياسي الذي انتهجه كل دستور، وما يعنينا في هذا المجال هو موضوع الحقوق السياسية 
ومدى صلتها بمتغير المقاربة التشاركية، وهل هذه الطائفة من الحقوق نظمها الدستور 

ى المشرع؟ كما ال ينبغي إغفال اإلشارة إلى حقوق تنظيما نهائيا أم أحال ممارسة تنظيمها إل
جماعية أخرى ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذالك ألن مضمونها 
ينطوي على أسس ومقومات الفعل التشاركي، وقبل التطرق إلى نصوص الدستور ومبادئه 

إلى محطة استثنائية في  العامة حول مالمح الممارسة التشاركية ال بأس أن نلفت االنتباه
زمن المرحلة االشتراكية نراها جديرة باالهتمام ولو من حيث الشكل، ولقد اعتبرت في حينها 
أولى خطوات الديمقراطية بشكل عام والمشاركة الشعبية بشكل خاص، وهي أن مشروع 

شكال فضاءا ديمقراطيا واسعا لحرية  1976ومشروع دستور  1976الميثاق الوطني لسنة 
الرأي والتعبير من خالل إشراك مختلف مكونات المجتمع وفتح المنابر لمختلف فئات الشعب 
والعمال والفالحين والطلبة والمثقفين وحتى المجموعات والتيارات الفكرية التي كانت تعارض 
يصال صوتها في جو  أيديولوجية الميثاق الوطني وفلسفة الدستور تمكنت من اإلدالء برأيها وا 

الحتكاك األيديولوجي ومزاحمة الرؤى واألفكار حول طبيعة المرجعية القانونية للدولة ميزه ا
والمجتمع. هذه المساحة من الحرية والتعبير عن الرأي بالرغم من أنها جاءت في فترة الهيمنة 
لنظام الحزب الواحد والغياب الكلي للديمقراطية إال أنها في المقابل يمكن اعتبارها شكال من 

ل الديمقراطية التشاركية تمت ممارستها بصيغة من الصيغ المألوفة في تلك المرحلة، أشكا
صحيح أن النظام السياسي القائم آنذاك لم يكن من الناحية العملية ينوي السماح بفتح منابر 



 

 

138 

 

المشاركة السياسية تحت أي لون من األلوان بدليل غلقه واحتواءه للفضاء السياسي وقمعه 
يضه للجمعيات وجعلها وسيلة تستخدمها الدولة لمراقبة المجتمع والمواطنين للمعارضة وترو 

بدل من أن تكون وسيلة للمواطن يراقب من خاللها السلطة ويساهم في صنع السياسات 
العامة، لكن هذا كله ال يمنع كما أسلفنا من اعتبار هذه الخطوة بادرة من بوادر التنظير 

ركية في سياق جذورها التاريخية، ألن المعالجة الموضوعية الفكري والعملي للمقاربة التشا
للظاهرة من الناحية القانونية تستلزم تعميم األدوات والوسائل الفنية التي تقضي بحتمية 
التفريق بين التأسيس القانوني لإلشكالية الموضوعة للبحث وبين الواقع العملي المحيط 

ني من الناحية المنهجية يحكمه النص التشريعي، والمرتبط بها، باعتبار أن التأسيس القانو 
بينما الواقع العملي يحكمه البعد السياسي والممارسة السياسية، ونحن في هذه الدراسة مازلنا 

ومدى ارتباط هذه األخيرة بمالمح  1976نصول ونجول في دائرة القواعد الدستورية لدستور 
وثيقة الدستورية وعلى خالف ما ورد في ديباجة الديمقراطية التشاركية فبالرجوع إلى ديباجة ال

قد كرس مبدأ المشاركة  1976نجد أن المؤسس الدستوري في دستور  1963دستور 
وتقوم )الشعبية للجماهير بدون قيد أو شرط واعتبره دعامة من دعائم الدولة الجزائرية حين قال

كة الجماهير الشعبية في دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل سيادتها على مشار 
 . 1(تسيير الشؤون العمومية 

فهذا المبدأ واضح من حيث الصياغة القانونية وجلّي من حيث العبارة وال يمكن تجزئته 
أو فصله عن سياقه ألن عبارة النص ال تحتمل تأويال أخر إال المقتضى الدستوري الذي 

لشاملة، ومن ثم يكون نمط يوحي بتجسيد المشاركة بجميع أبعادها، أي المشاركة ا
الديمقراطية المباشرة أو الممارسة التشاركية المباشرة للمواطن مشمولة بمقتضى هذا المبدأ 
الدستوري، كما أن مالمح و إرهاصات المقاربة التشاركية لها أصل موجود في مجموعة 

 05لى نص المادة القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات العامة، فبالرجوع إ
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من الفصل األول المتعلق بالجمهورية والمتفرع من الباب األول المتضمن المبادئ األساسية 
لتنظيم المجتمع الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري قد تكفل وحده بتنظيم موضوع السيادة 

لسيادة ا )تنظيما نهائيا ولم يقيدها بأحكام أخرى، حيث جاء في المادة المذكورة أعاله أن
 .1(الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق االستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين

لقد نصت كل الدساتير الجزائرية على أن السيادة الوطنية ملك للشعب، ولكن اختلفت 
صور ممارسة هذه السيادة حسب التوجه السياسي واالقتصادي لكل دستور، ففي دستور 

السلطة ومبدأ األيديولوجية االشتراكية، وبالتالي فإن ممارستها قد  تم اعتماد مبدأ وحدة 1976
ال تخرج عن أبجديات هذا المنحى لكن في المقابل البد من اإلشارة إلى أن الطبيعة القانونية 
لهذا الحق تقتضي امتالك الشعب لسلطة االستئثار بهذه الممارسة بحيث ال ينازعه فيها احد، 

يدها سواء بالنص التشريعي أو بالواقع العملي هو في الحقيقة مساس وأي مبادرة لمحاولة تقي
إن ما يالحظ على هذه القاعدة  .مير الجمعي لألمةبإرادة الشعب وانتهاك مقاومات الض

الدستورية هو أنها حصرت المشاركة وقيدتها في االستفتاء الشعبي أو األسلوب الغير 
لتأويل الديمقراطي للدستور من شأنه أن يوسع المباشر عن طريق األجهزة المنتخبة، لكن ا

أفقيا وعموديا من مجاالت المشاركة المجتمعية ويكرس إنتاج آليات ومكانيزمات لتنزيل 
المقتضيات الدستورية بالشكل الذي يجعل المجتمع بجميع مكوناته شريكا حقيقيا في صناعة 

ضامين الفعل التشاركي عن القرارات والسياسات العمومية، ومن هنا ال يمكن استبعاد م
مقتضى النص الدستوري، خصوصا إذا علمنا أن المؤسس الدستوري قد أدخل أشكاال 
للمشاركة االجتماعية في بعض القطاعات و بكيفيات معينة، فبالنسبة لتسيير المؤسسات 
وترقية مستوى العمال الذين يشتغلون فيها فقد أناط المؤسس الدستوري مسؤولية التسيير 

ماعي واإلدارة الجماعية للمؤسسة بالعمال وفق أساليب الديمقراطية التداولية. فقد جاء في الج
تشكل األساليب االشتراكية لتسيير المؤسسات عامال  )من الدستور ما يلي: 23نص المادة 
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لترقية العمال وهم يتحملون بمساهمتهم في التسيير مسؤوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين 
 .1(اجباتهم حقوقهم وو 

هذا النموذج من التدبير التشاركي قد تم تكريسه كتجربة في نظام التسيير الذاتي ونظام 
 التسيير االشتراكي للمؤسسات كما سوف نرى الحقا في موضعه.

فقد حددت الهوية السياسية للمجلس الشعبي واعتبرته القاعدة  07وأما بخصوص المادة 
السكان في إدارة وحداتهم المحلية حيث جاء في الفقرة  األساسية لالمركزية ومكان اجتماع

المجلس الشعبي...كما انه القاعدة  )من الدستور ما يلي:  07 الثانية من أحكام نص المادة
األساسية الالمركزية لمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع 

 .  2  (المستويات 
فهذه المادة قد أكدت على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده دون 
أي تمييز، كما أن الدستور أقر أيضا مساهمة الشعب في إعداد المخطط الوطني بواسطة 

، ومن جهته أعتبر المساهمة النشيطة في 31مجالس العمال والمنظمات الجماهيرية المادة 
الجتماعي والثقافي وتسيير اإلدارة ومراقبة الدولة هي من مهام الشعب التشييد االقتصادي وا

، كما تضمن الدستور أيضا في الفصل الرابع المتعلق 27وجوهر المواطنة الحقيقية المادة
بالحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن جملة من الحقوق السياسية والجماعية للشعب، 

سياسي واالقتصادي واالجتماعي وحرية التعبير واالجتماع تكرس دوره في عملية التنظيم ال
والحق في إنشاء الجمعيات وحق االنخراط في النقابة لجميع العمال وهذا كله بمقتضى 

، غير أن هذا االعتراف بهذه الحقوق لم يسلم من وضع القيود 60-56-55-42-41المواد
سي واالقتصادي للدولة، ومن ثم جاء الصارمة عليها، ألنها ببساطة كانت رهينة التوجه السيا

يحدد  )من الدستور على أنه:  73النص على تقييدها وتنظيم ممارستها بموجب نص المادة 
القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات األساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور، 
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ب الوطني أو باألمن أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب أو بالترا
، ما يمكن أن نخلص إليه بعد سرد هذه (الداخلي والخارجي للدولة أو بالثورة االشتراكية 

بخصوص إرهاصات  1976المعطيات الدستورية ومناقشتها من الزاوية القانونية لدستور 
جه ومالمح الديمقراطية التشاركية، هو أن هذا الدستور بالرغم من طابعه االشتراكي والتو 

السياسي القائم على مبدأ وحدة السلطة ووحدة الحزب، إال أنه احتوى على عدة مواد وأحكام 
تشجع على الحكم والعمل التشاركي يمكن اعتبارها أشكال وتجارب في مجاالت عديدة على 

 مستوى المنظومة التشاركية.
 1989-1962للفعل التشاركي ما بين ثانيا:  التكريس القانوني 

ث عن المشاركة الشعبية للجماهير في هذه المرحلة من حيث النصوص إن الحدي 
التنظيمية المؤطرة لحقوق المواطن وكيفية ممارسة دوره كشريك استراتيجي في صناعة 
السياسات العامة يقتضي منا استنطاق مختلف التجارب التي كرستها الدولة في مجال التقنين 

لة والمجتمع بدءا من المرحلة االنتقالية التي شهدت التنظيمي إلدارة وتسيير كل مكونات الدو 
تطبيق نموذج نظام المندوبية الخاصة ونظام التسيير الذاتي مرورا بإعداد ميثاق الجماعات 

وصوال إلى مرحلة  1969، وقانون الوالية 1967المحلية المتمثل في قانون البلدية لسنة 
باإلضافة إلى نصوص قانونية  1971تطبيق ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات لسنة 

أخرى سيتم إدراجها تبعا الستكمال أطوار هذه المرحلة ومن ثم معرفة وتحديد ما مدى 
حضور المواطن على أرضية المعادلة التشاركية وما هي المساحة التي منحتها حزمة 

طة التنظيمات التشريعية للجماهير في إطار تكريس ثقافة التكامل والتوازن بين السل
 والمجتمع.

 تجربة نظام المندوبية الخاصة -1
لقد تلقت البلدية الجزائرية غداة االستقالل نفس األزمة التي تعرضت لها كل المؤسسات 
األخرى، وبالتالي فأما أن تختفي األجهزة البلدية بسبب مغادرة المسؤولين فيها، وأما يجب أن 
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ماد نمط المندوبية الخاصة والذي تم ، ولتعويض هذا الفراغ  تم اعت1تحل كإجراء إداري 
، والسبب في ذلك 1884-04-05استنساخه كتجربة من قانون البلدية الفرنسي الصادر في 

ال تسمح بتنظيم انتخابات بلدية، وعليه تم تعويض جميع   1962 أن الوضعية السائدة في
 31مؤرخ في ال 157-62المجالس البلدية الموروثة بمندوبيات خاصة، ألن القانون رقم 

قد مدد إلى اجل غير محدد العمل بالتشريع الفرنسي قبل االستقالل باستثناء  1962ديسمبر
، وفى انتظار إعداد قانون بلدي جديد حدثت بعض 2ما يتعارض مع السيادة الوطنية

الترتيبات محدودة المدى تمثلت بشكل أساسي في اإلصالح اإلقليمي للبلديات  وكان الهدف 
بلدية مشلولة  1500كان هناك أكثر من  1962عملية تجميع للبلديات، ففي عام منه إجراء 

عن العمل إنسانيا وتقنيا وماليا، ونظرا لعدم وجود إداريين بعدد كاف ليتحملوا عبئ هذا العدد 
-63بلدية وذلك بموجب المرسوم رقم:  676من البلديات تم تخفيض عدد البلديات إلى 

 .63193ماي  16المؤرخ في  189
ولمساعدة المندوبية الخاصة في أداء نشاطاتها االقتصادية واالجتماعية، أنشئت على 

 مستوى كل بلدية عدة هيئات وأجهزة منها:
-62اللجنة للتدخل االقتصادي واالجتماعي وقد تم إنشاءها بموجب األمر رقم:  -1

يين من المرافق وتتكون من ممثلين عن المواطنين ومن الفن 1962أوت  09المؤرخ في  16
.وتتمثل صالحيات هذه اللجنة باعتبارها هيئة استشارية في 4العمومية والمؤسسات الخاصة

إعطاء أراء حول مشروع الميزانية، واقتراح كل تدخل وعمل من شأنه دفع عملية التطور 
المحلي وتنشيط الحياة االقتصادية واالجتماعية، وكان لهذه اللجنة الفضل في سد الفراغ 

                                      
محمد عرب صاصيال، ديوان المطبوعات الجامعية،  -أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة د -1 

  .177، الجزائر ص 2009 -11الطبعة الخامسة
 .248-247ص ص 2005التنظيم اإلداري، الطبعة الثالثة،  –ناصر لباد، القانون اإلداري  - 2
 .178بق ص: أحمد محيو، المرجع السا - 3
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ناشئ عن غياب المجلس البلدي، ومحاولة اإلعالن عن التعاون بين اإلدارة واإلطارات ال
 .1العامة والخاصة والسكان

المجلس البلدي لتنشيط القطاع االشتراكي وقد تم إحداثه في كل بلدية بموجب  -2
المتعلق بتسيير األمالك الشاغرة والقطاع  1963مارس 22المؤرخ في 95-63المرسوم رقم: 

االشتراكي، ويتألف هذا المجلس من رؤساء لجان التحرير الشعبي والسلطات اإلدارية في 
البلدية، والالفت للنظر أن رؤساء لجان التسيير سيطروا عليه بشكل واسع كما ينتخب رئيس 
هذا المجلس من بين ممثلي التسيير الذاتي، وتشمل صالحياته بشكل أساسي المساعدة في 

، وعلى ضوء ما 2يع المسيرة ذاتيا، وتنسيق نشاطاتها على مستوى البلديةخلق وتنظيم المشار 
سبق ذكره يمكن تقييم هذه التجربة في سياقها التمثيلي الذي يعكس فلسفة السيادة الشعبية، 
قحامه في منظومة التسيير الجماعي وتوسيع قاعدة الحكم،  وبالتالي استدعاء المواطن وا 

ى أن هذه المندوبيات تميزت بطابع المحدودية في أداء دور ولكن قبل هذا تجب اإلشارة إل
دارية ومالية، كعدم تمتعها بالسمعة الالئقة  بها مما  المجموعة المحلية لعدة أسباب سياسية وا 
أدى بنفور المواطنين عنها، أضف إلى ذلك أن اغلب أعضاء المندوبية تنقصهم الخبرة 

فإن البلدية كانت تمر بوضعية مالية صعبة بسبب  والكفاءة اإلدارية، ومن الناحية المالية
، وبالموازاة مع هذا كله ال بد من االعتراف أيضا بقسط من 3تعطل االقتصاد الوطني

اللمسات اإليجابية ولو على المستوى النظري وال يمكن للواقع السياسي المعاش آنذاك أن 
لهادفة والتي من ضمنها وضع يحجب عن األنظار ما يمكن وصفه بالترتيبات ذات األولوية ا

المواطن في معادلة التجربة التشاركية على مقتضى ما تمليه ظروف االستقالل الجديدة 
 والمغادرة الجماعية للموظفين األوربيين من جميع المؤسسات.
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كما أن التشريع المؤطر لألجهزة واللجان المساعدة للمندوبات الخاصة ينبغي أن يوضع 
تى يتسنى فحص التجربة التشريعية األولى ومدى انسجام النص القانوني في إطاره الزماني ح

مع البعد الحقوقي للمواطن، وعليه يمكن وصف هذه التجربة من الناحية القانونية من وجهة 
 نظر الباحث بالتجربة المؤسسة للفعل الديمقراطي والسلوك التشاركي بعد االستقالل.

ونية المنظمة للجنة التدخل االقتصادي واالجتماعي ألنه وباالستناد إلى األرضية القان
ن عضوية ممثلي المنضمات الجماهيرية إلبلدي لتنشيط القطاع االشتراكي فوكذا المجلس ا

نما كانت بدافع خلفيات سوسيولوجية  أملتها ظروف  داخل هذه األجهزة لم تكن اعتباطا وا 
التسيير يكون المواطن فيه جزء ال  وكان الغرض منها استلهام نمط معين من .المرحلة آنذاك

ن بعضها لم يكن له وجود إصحيح أن هذه األجهزة لم تعمر طويال بل  يتجزأ من الكل.
فعلي، إال أن التنصيص القانوني على شرعية المواطن في المشاركة الشعبية على مستوى 

د االستقالل، وكان هياكل الدولة ولو بالحجم القليل يعتبر بادرة جديدة في الفكر القانوني بع
من المفترض على السلطات العمومية في ذلك الوقت تثمين هذه المبادرة ومحاولة ترقيتها 
وتسييجها بضمانات قانونية تكرس بقائها واستثمارها كتجربة ناجحة في المراحل الالحقة 

 إلى غاية صدور 1962خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار أن الفترة االنتقالية امتدت من 
، ونحسب أن هذه الفترة مدة كافية لبلورة ثقافة تشاركية وتأسيس 1967قانون البلدية لسنة 

 تقاليد حديثة في هذا المضمار يمكن إدراجها في المواثيق األولى للجماعات المحلية.
ما يمكن استنتاجه من الزاوية القانونية في إطار تجربة نظام المندوبية الخاصة هو أن 

شعبي والمشاركة الشعبية كان محدودا ومحصورا في أضيق نقاط المشاركة حجم التمثيل ال
وهذا نظرا كما أسلفنا لظروف االستقالل الجديدة، باإلضافة إلى هوية نظام المندوبية الخاصة 

هذه العوامل وغيرها إذا سلمنا أن  .1884المستورد من قانون البلدية الفرنسي الصادر في 
ة النظام القانوني والحد من اإلنتاجية التشريعية في مجال المقاربة لها تأثيرها الخاص في بني

التشاركية، فإنه ومن وجهة نظر الباحث كان بإمكان السلطة الحاكمة أن تتبنى إعمال شكل 
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الديمقراطية المباشرة على المستوى المحلي في بعدها السياسي باعتبار أن المناخ الذي يسمح 
مقراطية كان مواتيا، على األقل في شقه الديمغرافي الن عدد بتطبيق هذا األسلوب من الدي

 السكان كان قليال جدا بعد االستقالل، وهو ضابط جوهري في تطبيق الديمقراطية المباشرة.
 1966-1962مرحلة نظام التسيير الذاتي  -2

واقتصادها شبه مدمر، فبعد االستقالل غادر  االستعماريةخرجت الجزائر بعد الحرب 
ظفون باإلدارة والمراكز الحساسة مناصبهم تاركين المؤسسات واإلدارات مهملة، حيث المو 

% من المعمرين واألجانب وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل 90غادرها نسبة 
أمام الدولة الجزائرية المستقلة، خالل هذا الوقت حاول العمال على اختالف فئاتهم وقدراتهم 

ذي تركه المسيرون األجانب بهدف حماية االقتصاد الوطني ومواصلة على ملئ الفراغ ال
 العملية اإلنتاجية في المؤسسات قصد مواجهة احتياجات المجتمع.

نما كانت استجابة عفوية  إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة التفكير العميق، وا 
 .1لظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط

إن نظام التسيير الذاتي أسلوب يضع إدارة المؤسسة بين أيدي العمال أنفسهم، وقد 
 صدور طبق في يوغسالفيا وبعض الدول االشتراكية األخرى واعتمد في الجزائر رسميا منذ

 .2، وأصبح احد المبادئ الرئيسية القاعدية للبناء االشتراكي1963مراسيم مارس 
بال جدال لمشاركة األشخاص المعنيين في تحمل أعباء يؤدي نظام التسيير الذاتي 

شؤونهم الخاصة وعلى مسؤولياتهم الكاملة، ويعتبر في نفس الوقت من الصيغ التي تهدف 
كما أن المؤسسة المسيرة ذاتيا تتمتع بقسط  .3إلى االقتراب ما أمكن من الديمقراطية المباشرة

 .لقرارات ووضع الخطط لإلنتاج واالستثماروافر من الحرية وتتجلى في حق عمالها باتخاذ ا

                                      
 مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات. - 1
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ويتم هذا كله عن طريق ضوابط وحدود تتماشى مع القوانين واألنظمة العامة، ومن ناحية 
أخرى فقد تم من خالل تجربة التسيير الذاتي نقل السلطة من القمة إلى القاعدة واعتماد 

 الديمقراطية االقتصادية.الديمقراطية والالمركزية في الحكم واإلدارة وتحقيق الحرية و 
أما بالنسبة للنظام القانوني الخاص بالمؤسسات المسيرة ذاتيا فقد أعلن باألصل بموجب 

ماي  08الخاصة بالتسيير الذاتي الزراعي، ومرسوم  1963مارس  23و 22و 18المراسيم 
الخاص بالتسيير الذاتي الصناعي وبعض النصوص األخرى الثانوية وقد أكملت  1964

الذي يشكل الميثاق القانوني للتسيير الذاتي،  1968ديسمبر 30جب األمر المؤرخ في بمو 
ثم استبدل بأمر أخر  1969فيفري  15مراسيم مؤرخة في  05وقد أكمل هذا األمر أيضا ب

 .19751جوان  17صدر في 
هذه المراسيم والتشريعات تنص على أن الهيئات واألجهزة المكونة لهذه المنشآت تتكون 

 اسا من:أس
 ،الجمعية العامة التي تضم جميع العمال الدائمين للمؤسسة -
 ،مجلس العمال الذي ينتخب من طرف الجمعية العامة -
 ،العضو 11إلى  03لجنة التسيير وتتكون من -
 .المدير وهو ممثل الدولة في المؤسسة-

تصادية بالرجوع إلى هذه اإلحصائيات التي تم جمعها من مصادرها القانونية واالق
والتقنية حول نمط وفلسفة نظام التسيير الذاتي واعتماده في إدارة  القطاع االقتصادي غداة 
االستقالل، يالحظ أن السلطات الوطنية منذ البداية وجدت نفسها مدفوعة ومضطرة لتكريس 
ورسم وتيرة التسيير الجماعي واعتبار المواطن فاعل جوهري وعنصر محوري في سير 

وهيكلته  القطاع االقتصادي إلى تنظيم 1963من خالل المراسيم تصادية، فبادرتالعجلة االق
ضفاء الشرعية القانونية على مشروع التجربة  على مستوى القطاع الزراعي والصناعي، وا 
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الجديدة، وبصرف النظر عما قيل عن هذا النظام من حيث قدرته على مواجهة الظروف 
ابياته وسلبياته وطبيعة المشاكل التي اعترت سبيله في الراهنة آنذاك وبعيدا عن تقييم إيج

مسار التنمية وا عادة التوازن االقتصاد الوطني، باعتبار أن هذه المعارف والمعلومات ذات 
طابع فكري مغاير وال تدخل في صلب الموضوع محل الدراسة، وبالتالي فإن منهجية التحليل 

وني ومدى انطوائه على مالمح ومعاني ال تسمح إال بالوقوف أمام مساحة النص القان
المقاربة التشاركية، صحيح قد نضطر استثنائيا إلى إدخال اللمسة السياسية وغيرها عندما 
تقتضي ظروف المعالجة ذلك، لكن األصل هو بقاء أجزاء الموضوع داخل المحيط القانوني، 

ر الذاتي في القطاع ومن هذا المنطلق يمكن القول بان الدولة حينما تبنت نموذج التسيي
الزراعي والقطاع الصناعي تكون قد وضعت سياستها الداخلية في مربع الديمقراطية المباشرة 
في بعدها االقتصادي والتي هي جزء من جوهر الديمقراطية التشاركية الحديثة، والدليل على 
 ذلك هو مجموعة االختصاصات والصالحيات الواسعة التي تم إسنادها للعمال داخل

 15المؤرخ في  16-69مزارعهم الفالحية ومؤسساتهم الصناعية، فبالرجوع إلى المرسوم
المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفالحة نجد  19691فبراير 

أن النص التشريعي قد أناط بالعمال مهام التدبير الجماعي والمشاركة العامة في انجاز 
المحددة  3ل الفالحي المسير ذاتيا، فمن خالل نص المادة السياسة العامة لالستغال

 23الخاصة بصالحيات مجلس العمال، والمادة  16الختصاصات الجمعية العامة، والمادة 
المحددة لدور ومهام لجنة التسيير نالحظ أن عمال التسيير الذاتي يتمتعون  باالزدواجية في 

ومن جهة أخرى مسيرين ينطبق عليهم االختصاص، فهم من جهة عمال كباقي اإلجراء 
ومن هنا فالتكييف القانوني للنصوص المذكورة أعاله يستلزم إضفاء  .وصف الجهاز اإلداري 

صفة الديمقراطية التشاركية على أعمال هيئات التسيير الذاتي، الن النص القانوني أحيانا 
اد الفقهي واالجتهاد يكون مثقال بالمعاني والمقاصد ويحتاج إلى أدوات منهجية كاالجته

                                      
 15الفالحة، المؤرخ في المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في  16-69المرسوم رقم:  - 1

 .1969، سنة 15، جريدة الرسمية عدد 1969فبراير
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القضائي اللذان يكشفان عن فحواه وداللته الخفية، وعليه فان المنظومة التشريعية المكرسة 
لتجربة اإلصالح الفالحي والصناعي األولى في الدولة بالرغم من أنها كانت حديثة العهد 

ية يمكن وصفها باالستقالل ونظامها القانوني لم يتبلور بعد، إال أنها أي المنظومة التشريع
بأنها ساهمت من أول يوم في غرس بذور واليات المقاربة التشاركية ولو في مجالها 

 االقتصادي.
 1989 -1971سات التسيير االشتراكي للمؤس ةحلمر  -3

جاءت  1971عملية اإلصالح التي أنتهجتها الدولة في قطاع المؤسسة الصناعية سنة 
نتيجة تعثر نظام التسيير الذاتي الذي عصفت به جملة من العوامل واألسباب كان أبرزها 
وضع المؤسسة تحت وصاية الدولة مباشرة من خالل وجود مدير معين يملك سلطة أقوى 

جراء يشكل تناقضا مع مضمون التسيير الذاتي والحيلولة من سلطة مجالس العمال وهذا اإل
دون تطبيق الالمركزية في إدارة المؤسسات االقتصادية وظهور المركزية في اتخاذ القرارات 
مما أدى إلى سوء االتصال التنظيمي بين العمال واإلدارة، األمر الذي أدى في األخير إلى 

 .في القطاع الفالحي واإلبقاء عليهإلغائه من القطاع الصناعي 
إن التحوالت التي شهدتها المرحلة في عالم المؤسسة االقتصادية هي انعكاس 
للسياسات الظرفية التي يتم إتباعها والخيارات االقتصادية الختيار األسلوب التنموي التشاركي 
الذي يضمن مشاركة الجماهير العاملة في ترقية سقف التداول الجماعي لتحسين آليات 

 نتاج التقني والسياسي واإلداري للعمال.اإل
إن مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسسات كاتجاه تحددت معالمه قبل االستقالل من 

، وفي ميثاق 1962، وبرنامج طرابلس في جوان 1956أوت 20خالل مؤتمر الصومام 
ائر لم ، لكن التطبيق الفعلي للنظام االشتراكي في الجز 1964الجزائر بعد االستقالل سنة 

، وذلك بموجب صدور وثيقة رسمية لتسيير المؤسسات 1971نوفمبر 16يكن إال بتاريخ 
العمومية بصورة جماعية وهي ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات، وكان الهدف منه إرساء 
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مبدأ إشراك العمال في اإلدارة والتسيير، بحيث يصبح العامل منتجا ومسيرا في نفس الوقت 
بعث روح الديمقراطية في عالم الشغل وتكريس المركزية المؤسسات العمومية،  باإلضافة إلى

دارتها وهي  وإلخراج هذه المعاني إلى الواقع ظهرت عدة هيئات تتقاسم تسيير المؤسسة وا 
 .1مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة، اللجان الدائمة

نوعا ما خصوصا  ةمثاليبتوخي ال، جاء 2تيبدو أن قانون التسيير االشتراكي للمؤسسا
في شقه المتعلق بمشاركة العمال، فقد أعاد ترميم وبناء العالقة بين العمال ومجلس اإلدارة 
في سياق تفعيل أرضية الحوار وتنسيق اآلراء بين كتلة العمال والجهاز اإلداري الممثل 

ميثاق التنظيم االشتراكي بل إن فلسفة المشاركة على هذا النحو قد اعتبرها  .للسلطة
 نظري للمؤسسات مدرسة للتكوين السياسي واالقتصادي واالجتماعي للجماهير الكادحة، وفي 

تعتبر هذه الجزئية من األهمية بمكان التي جاء هذا الميثاق التشريعي لمعالجتها، باعتبار أن 
لنصوص التنصيص على مجلس العمال ومجلس اإلدارة هما األكثر أهمية على سائر ا

األخرى، وما دام األمر يتجه أفقيا وعموديا نحو هذا الهدف نتساءل إن كان المشرع قد ُوفق 
في وضع أرضية قانونية تؤسس وتنظر للشكل الجديد من أشكال الفعل الديمقراطي، 

منه تحدد الطبيعة  7فباالستناد إلى قانون التسيير االشتراكي للمؤسسات نجد أن المادة 
مال وتصفه بأنه جزء من الجهاز الكلي المسير للمؤسسة ويتحمل كامل القانونية للع

المتعلقة باالختصاصات تنيط  28كما أن المادة  3االلتزامات النابعة من المسؤولية المشتركة
 29، كما نجد بجانبها أحكام المادة 4بالعمال سائر السلطات إلدارة المؤسسة وتنفيذ البرامج

                                      
عليواش أمين عبد القادر، إثر تأهيل المؤسسات االقتصادية على االقتصاد الوطني، مذكرة شهادة ماجستير في علوم  - 1
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 .39-37ص 
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لصالحيات التي يتمتع بها مجلس العمال في تحديد السياسات التي بدورها حصرت مختلف ا
 .1العامة للمؤسسة وانجاز مشاريعها التنموية

لقد دلت المواد القانونية المذكورة أعاله بمنطوقها ومفهومها على نمط التشاركية الذي 
 سلكه المشرع كثقافة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية داخل وحدات اإلنتاج ومن دون أن

التي  التشريعية غةالصيوبالتالي فإن يسميه باسمه العتبارات تتعلق بخلفيات الحزب الواحد، 
درجة القرينة الراجحة في إثبات أسلوب المقاربة التشاركية، كما أن تم اعتمادها ترتقي إلى 

ظاهر النصوص القانونية السالفة الذكر ترجح كفة األطروحة السياسية الجديدة، وقبل ختام 
هذا المحور يبقى أن نشير إلى أن ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات لقي نفس المصير 

عدم نجاعته وفشله في تحقيق اإلصالحات وأسباب هذا  الذي لقيه نظام التسيير الذاتي في
إلى طبيعة اإلطار التنظيمي المنصوص عليه قانونا فهو في حد نظري الفشل ال تعود في 

نما يعود  ذاته سلوك توافقي ومظهر من مظاهر القوة والتكامل في بقاء الدولة والمجتمع، وا 
ء، فقد امتزجت العالقة بينهم سبب الفشل إلى ذهنية المسيرين والعمال على حد سوا

بصراعات ال حصر لها، ساهمت في تفشي البيروقراطية وا همال ممتلكات الدولة وغياب 
االنضباط وغيرها من العوائق اللصيقة بذهنية العنصر البشري والتي أثرت بشكل كبير على 

 مردود المؤسسة وسيرورت القطاع الصناعي.
 األجهزة االستشارية فضاء للتشاور -4

من المرغوب فيه تجنب العمل التكنوقراطي واالستبدادي الذي يكتفي بإسناد مهمة حل 
القضايا للخبراء فقط، ومهمة اإلدارة الحديثة تطوير وأسلوب التشاور، فعلى المستوى 
السياسي والنفسي بدأت استشارة النقابات وممثلي المهن والمنتفعين باالتساع شيئا فشيئا 

ي مؤسسات دائمة ووفق إجراءات محددة، إال أنها في الجزائر تجري وأخذت تتجه لتتجسد ف
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، كما 1وقراطي أو تكنوقراطير غالبا من اإلدارة نفسها لذا فأنها تحتفظ إلى حد ما بمظهر بي
أن الغالب على مجموعة المؤسسات االستشارية يظهر فيها احتكار أو سيطرة الموظفين 

، 2يبها إلى أقصى حد على العالم الخارجي عن اإلدارةالكبيرة عليها، والمطلوب أن ينفتح ترك
ونظرا لكون األجهزة االستشارية عديدة ومتباينة في تركيبها ومختلفة في طبيعة وظيفتها 

ارتباطها بالموضوع محل الدراسة والبحث سوف تقتصر على ذكر نموذجين اثنين فقط لشدة 
 الوطنية للثورة الزراعية.هما المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي واللجنة و 
 المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي     -أ

، ويعتبر 1968نوفمبر 16لقد تم استحداث هذا المجلس بموجب األمر الصادر في 
الجهاز االستشاري األكثر أهمية وذلك بالنظر إلى طريقة تأليفه وأسلوب تشكيله، فهو عبارة 

ه يختارون من داخل األجهزة السياسية، ومن عن خليط من األفكار والحساسيات أعضائ
اإلدارة االقتصادية والمالية، ومن المنتخبين ومن الشخصيات المؤهلة في المجال االقتصادي 
واالجتماعي، وقد برز التمثيل السياسي بشكل ملفت للنظر واالنتباه بعد عملية التعديل لألمر 

، فأصبح التمثيل ذو 1970أكتوبر 14المذكور أعاله بموجب األمر الجديد الصادر في 
عضوا من المنظمات الوطنية  15عضوا من الحزب و 15طابع سياسي متوفر عن طريق 

رئيس جمعية شعبية للوالية، كما نتج عن التعديل السالف الذكر تخفيف عدد ممثلي  15و
لجهاز ، أما بالنسبة لصالحيات هذا ا3اإلدارة الذي ألغى سيطرة الفئة التكنوقراطية للمجلس

من األمر المتضمن إحداثه تنص على أنه هيئة ذات طابع استشاري هدفه  2فأن المادة 
تأمين مشاركة بعض األجهزة في إعداد وتنفيذ السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة، 
ويعتمد على عدة أساليب وتقنيات في طريقة عمله كإبداء الرأي في المسائل التي تطلب منه، 

قارير وتقديمها حول مختلف المشاريع العامة، باإلضافة إلى تقديم التوصيات حول وا عداد الت
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سياسة البالد االقتصادية واالجتماعية، وهذه التوصيات هي ليست ملزمة للحكومة في األخذ 
 .1بها، لكن لها سلطة معنوية ناتجة عن سلطة المجلس وقيمة عمله

تكون  2االقتصادي واالجتماعي وبصدور النص التشريعي المنشئ للمجلس الوطني
المنظومة القانونية قد أضافت مساحة  جديدة للفعل الديمقراطي ألتشاوري في شقه السياسي 
ألنه وعلى خالف ما كان يجري على مستوى نظام التسيير الذاتي ونظام التسيير االشتراكي 

ل وحدهم للمؤسسات باعتبار أن المشاركة داخل هذه المؤسسات كانت من نصيب العما
وكان يحكمها البعد االقتصادي فقط، أما بالنسبة للمشاركة داخل المجلس الوطني 
االقتصادي واالجتماعي فأنها أخذت منحى سياسي يتجاذبه طرفي العالقة بين اإلدارة 

بموجب  1976لكن هذا المجلس لم يدم طويال فقد تم حله في سنة  3والمجتمع المدني
العتبارات تتعلق بإنشاء المجلس  1976ديسمبر 30قي  المؤرخ 212-76المرسوم رقم 

الشعبي الوطني في تلك السنة، هذه الضميمة في الفكر والسلوك التشاركي بالرغم من أنها 
السياسي وغلقه، إال أنها تصنف ضمن الروافد  من األحادية واحتكار الفضاءجاءت في ز 

ية التشاركية وظهور المجتمع والجذور واإلرهاصات التي أسست لمخاض والدة الديمقراط
 المدني كقيادة جديدة في السياسة والتنمية.

 اللجنة الوطنية للثورة الزراعية -ب
إذا كان المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي يعتبر جهازا دائما، فإن اللجنة 

 248المادة الوطنية للثورة الزراعية التي لعبت دورا أكثر أهمية ليست إال جهازا مؤقتا، ألن 
أن اللجنة ستحل حين اإلعالن عن االختتام  )من األمر المتضمن الثورة الزراعية تنص على
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وعن تشكيل هذه  .1( الرسمي لعمليات التأميم وتوزيع األراضي على كامل التراب الوطني
اللجنة قبل التعديل فقد لوحظ سيطرة الموظفين وغياب ممثلي المنظمات الجماهيرية األخرى 
وكذلك المنتخبين من قبل المجموعات المحلية، وأما بعد التعديل فقد وسعت ودخلها بشكل 
 خاص ممثلين اثنين عن كل من المنظمات الجماهيرية المتواجدة في الساحة الوطنية، وكان
دور اللجنة يتضمن جانبا تقنيا و إداريا وسياسيا في آن واحد، وقد تكفل قانون الثورة الزراعية 

ما يالحظ على هذا النص التشريعي ونحن  .2472-246بتحديد مهمة اللجنة بدقة في المواد
بصدد معالجة ظاهرة الممارسة التشاركية هو أنه أوجب إنشاء لجنة ولو مؤقتة على مستوى 

ينه يعهد إليها القيام بدراسة وانجاز السياسة العامة للقطاع الزراعي على ضوء أحكام قطاع بع
ونصوص قانون الثورة الزراعية، وفي رأينا أن إنشاء لجان التشاور على مستوى كل قطاع 
بغية توسيع دائرة الرأي والمشورة هو حصيلة أرقى ما وصل إليه العقل البشري في الفكر 

م فإن وجود لجنة دائمة أو مؤقتة على مستوى قطاع معين بهذا الشكل الديمقراطي، ومن ث
 تعتبر آلية وأسلوب فني وسياسي يدخل ضمن مقتضيات الديمقراطية التشاركية.

 المحلية ومعادلة البعد التشاركي ميثاق الجماعات -5
في البداية البد من التنبيه إلى نقطة هي من األهمية بمكان ذلك أن الحديث عن أي 
متغيرين يسيران في اتجاه معاكس ال يمكن أن يستقيم بناءه إال من خالل إبراز الحبل 
الفاصل بين هوية الطرفين وعقيدة االتجاهين، ومن هنا يمكن القول أن الفكر االشتراكي 
يعتبر فكر احتكاري انغالقي يستمد شرعيته من أمالءات القطيعة واالنفصال التاريخي 

ا صراع القطبية الثنائية عبر التاريخ بين الرأسمالية واالشتراكية والحضاري عن الغير، وم
ببعيد، بينما الفكر التشاركي هو فكر يساير الفطرة البشرية ويستمد جذوره من منظومة القيم 
اإلنسانية الراقية والسلوك الحضاري المتبادل بين الحاكم والمحكوم، والدولة والمجتمع، وعلى 
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يديولوجية الحزب الواحد أن تتعايش مع فلسفة الديمقراطية التشاركية هذا األساس ال يمكن أل
إال اضطرارا، وتحت سقف فضاءات محدودة ال يمكن وصفها إال باالستثناء النادر، وبالتالي 
إذا عدنا القهقري إلى ميثاق الجماعات المحلية في زمن المرحلة االشتراكية وبدئنا نستجلي 

ون النصوص القانونية ومدى انسجامها مع متغير ونتفحص في طبيعة وفحوى ومضم
المقاربة التشاركية لوجدنا أن المشرع بدل من أن يستفيد ويثمن التجارب المكرسة للمشاركة 
الشعبية كنظام التسيير الذاتي الفالحي ونظام التسيير الذاتي الصناعي وغيرها من األنماط 

وحتى النماذج الالحقة مثل ميثاق التسيير  والنماذج السابقة لصدور ميثاق البلدية والوالية
االشتراكي للمؤسسات ويتبنى صياغة النصوص والقواعد القانونية على أساسها وفي ضوء 
فلسفتها راح مجلس الثورة يقفز من نوافذ وتجارب الغير ويتسلق على ظهورهم، ولذلك لم نجد 

نتاج أدوات أي صدى يذكر آلليات البعد التشاركي للمواطن في صناعة القرا ر المحلي وا 
التنمية المستدامة، وهذا قد يفسر على أساس االتجاه األيديولوجي الذي صيغى على فلسفته 
ميثاق الجماعات المحلية، فقد تمت صياغة هذا األخير طبقا لمبادئ االشتراكية المكرسة في 

لبلدية ، باإلضافة أيضا إلى كون ا1964وميثاق الجزائر  1963ميثاق طرابلس ودستور 
والوالية يشكالن عصب وشرايين النظام السياسي المعتمد الذي يتم فيه وضع برنامج الدولة 
نزال السياسات الحكومية، وبالتالي فإن السلطات الحاكمة ال تقبل بوجود سلوك ديمقراطي  وا 

 جديد يزاحم منظومة الحكم القائمة على التوجه األحادي.
تأثر بنموذجين هما النموذج الفرنسي والنموذج  19671إن قانون البلدية الصادر في 

اليوغسالفي، أما بالنسبة للنموذج الفرنسي فهو إطالق االختصاص للبلدية بحكم العامل 
االستعماري، وأما بالنسبة للنموذج اليوغسالفي فيعود سره إلى وحدة المصدر األيديولوجي 

اء األولوية في مجال التسيير للعمال المتمثل في النظام االشتراكي ونظام الحزب الواحد وا عط
والفالحين، وفكرة إطالق االختصاص للبلدية تستمد مصدرها القانوني من أحكام نص المادة 
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فقد منح هذا األخير صالحيات واسعة  1المتعلق بقانون البلدية 24-67األولى من األمر 
ية، وقد تحددت هذه للمجموعة المحلية حتى تصبح قاعدة سياسية واقتصادية واجتماعية قو 

الصالحيات والوسائل المادية والبشرية بصفة أكثر دقة ووضوح بعد صدور مجموعة من 
، وتتعلق بمختلف القطاعات 1981ديسمبر  26المؤرخة في  387-81المراسيم تحمل رقم 

ما يمكن مالحظته في هذا اإلطار أن وضعية البلدية  .2والنشاطات على مستوى إقليم البلدية
تبقى وحدها عاجزة وغير  1967ث االختصاص المطلق الممنوح لها في ظل أمر من حي

قادرة على استيعاب مختلف المرافق والتجهيزات التابعة لها مما يحتم إشراك فئة السكان في 
عملية التسيير والقيادة المحلية، لكن الغريب في األمر أن النص القانوني أتجه اتجاها آخر 

مباشرة للشعب عن الغير ديمقراطية التمثيلية والمشاركة ار إال شكل الولم يأخذ بعين االعتب
قد أعلن الحضر  24-67طريق ممثليه المنتخبين، بل واألكثر من هذا فإن األمر رقم 

وحصر عملية الترشح فقط في قائمة وحيدة  34السياسي التشاركي من خالل نص المادة 
أن صياغة  ي نظر  في  محظورة أيضا، وال يخفىللحزب بما في ذلك الترشيحات الفردية فهي 

من األمر المذكور أعاله جاءت مثقلة ومحملة بخلفيات سياسية وأيديولوجية ال  34المادة 
تتماشى مع أبجديات الحرف القانوني، وما دعوى فكرة االختصاص المطلق للبلدية إال 

لفائدة الحزب الطالئعي صيحة في واد أريد لها أن تكون شعارا فقط تغذية نزعة احتكارية 
 المهيمن على شؤون ومجاالت الحياة.

تعرض لثالثة تعديالت على  24-67ومما يدعم في نظرنا هذا االتجاه هو أن األمر 
ورغم ذلك بقي على خطه  1981وتعديل  1979وتعديل  1976التوالي وهي تعديل 

ة للمواطن إال ببعض السياسي واأليديولوجي السابق ولم يحتفظ في مجال الحقوق السياسي
الحقوق التقليدية التي ال ترقى إلى مستوى السلوك التشاركي المفتوح، كمسألة عالنية 
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، وحق المواطن على االطالع على المداوالت والقرارات في 87الجلسات والمداوالت المادة 
، وحق مشاركة السكان بصورة 89عين المكان أو الحصول على نسخة منها المادة 

، هذه الوضعية والصورة 98ة في أشغال لجان البلدية عندما ُيدعون لذلك المادة استشاري
المتضمن قانون البلدية إزاء المقاربة التشاركية هي  24-67مة التي أفرزها األمر رقم تالقا

هذا األخير لم يأتي أيضا  .1المتضمن قانون الوالية 38-69نفسها تنسحب على األمر رقم
الديمقراطية التمثيلية، أما بالنسبة للمشاركة الصورية للمواطن فقد  بجديد وكرس فقط طقوس

 34تضمنت نصوصه أشكال وتقاليد ال تخرج عن دائرة الموروث المسموح به عمليا، فالمادة 
مثال منحت حق الحضور للمواطن في قاعة المداوالت تحت غطاء عالنية  الجلسات، المادة 

ف لجان المجلس الشعبي الوالئي إذا طلب منه ذلك، أباحت سماع  رأي المواطن من طر  48
والواضح أن هذا النوع من المشاركة الشعبية للمواطن هو امتداد طبيعي لهيمنة الدولة 
والحزب الواحد على تقاليد الحياة السياسية، تمت هندسته وسياجه بنصوص قانونية، ألن 

مرحلة التعددية، وبالتالي فإن  هامش المشاركة الشعبية في زمن األحادية ليس هو نفسه في
إسناد الهوامش الضيقة للمشاركة تحت ذريعة العمل بمقتضى الديمقراطية التمثيلية غير 

 مستساغ ال من الناحية السياسية وال من الناحية القانونية.
ومن المفارقات العجيبة ونحن بصدد التتبع المرحلي للنص القانوني ومدى انطوائه على 

ي في المرحلة االشتراكية أن المشرع وبصفة استثنائية يخرج عن فلسفته البعد التشارك
الكالسيكية المعهودة في التقنين للجماعات المحلية ويتبنى إطارا تنظيميا جديدا كرس من 
خالله أدبيات المقاربة التشاركية في أوسع معانيها، وذلك باستحداثه للمجلس الشعبي البلدي 

في  177المتضمن الثورة الزراعية، فقد نصت المادة  73-71الموسع بواسطة األمر رقم 
تتشكل الهيئات التنفيذية للثورة الزراعية  ) فقرتها األولى من األمر المذكور أعاله بما يلي

 على مستوى البلدي كما يلي:

                                      
 .1969سنة  44، المتضمن قانون الوالية، ج ر ع  1969-05-23المؤرخ في  38-69األمر رقم  - 1



 

 

157 

 

المجلس الشعبي البلدي الموسع بالممثلين المحليين للحزب والمنظمات الجماهيرية وال 
ت الفالحين، وبناء على هذا التشكيل يسمى المجلس المذكور في هذا األمر سيما اتحاديا

وبالرجوع إلى أسباب استحداث هذا المجلس نجدها  .1(المجلس الشعبي البلدي الموسع...
تنحصر في تطبيق اإلصالحات على نظام الملكية العقارية الوطنية في إطار الثورة الزراعية 

ئية، والمالكين لألراضي، والمرشحين لالستفادة من التوزيع، كإحصاء األراضي والثروات الما
التي أعطت االمتياز لإلطار  73-71من األمر  173وعلى هذا األساس جاء نص المادة 

أن البلدية هي وحدة ترابية تنفذ ضمنها عمليات تأمين ومنح  )المحلي عندما نصت على: 
، وهكذا يتضح أن األمر 2(ا أحكام هذا األمراألراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتي تشمله

قد ادخل تغييرا كبيرا في تكوين المجلس الشعبي البلدي عندما يريد هذا األخير أن  71-73
يمارس المهام المؤقتة، ألن الطبيعة القانونية للمجلس الشعبي البلدي الموسع هي أنه جهاز 

دة بين فتح وغلق عماليات التامين مؤقت يمارس صالحياته في البلدية خالل المرحلة الممت
، باإلضافة إلى وجود 73-71من األمر  178ومنح األراضي وهذا طبقا ألحكام نص المادة 

جهاز مؤقت آخر يعمل في نفس اإلطار ويتمثل في لجنة التحقيق البلدية المنصوص عليه 
منظمات الإلزاميا وباألغلبية من ممثلي الحزب و  وما بعدها  وتتكون  208في المادة 

 73-71الجماهيرية إلى جانب ذلك يوجد أيضا إطار تنظيمي أخر يدعى في صلب األمر 
وما بعدها  196التعاونية  الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنصوص عليها في المادة 

من  73-71تتكون من المستغلين الزراعيين الفرديين أو الجماعيين  وقد اعتبرها األمر 
منه أنها إحدى الدعائم التقنولوجية واالقتصادية للدولة في نطاق  202ة خالل نص الماد

هي تتعاون مع المجلس الشعبي البلدي في نطاق مية الريفية على مستوى البلدية و سياسة التن
. إن مرحلة المجلس الشعبي البلدي الموسع بالرغم من 3القطاع الزراعي واحتياجات الفالحين

                                      
 السابق.،المرجع 73-71 من األمر177/3المادة - 1
 ، المرجع نفسه.73-71من األمر  173المادة  - 2
  وما بعدها. 250حول موضوع المجلس الشعبي البلدي الموسع، أنظر ناصر لباد، المرجع السابق ص:  -3
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قد ء معالم الديمقراطية التشاركية و ؤقتة إال أنها تميزت بإعادة إحياكونها تجربة ذات طبيعة م
بين ممثلي تجلى ذلك بوضوح من خالل تركيبة المجلس و التنسيق المشترك بينه و 

قد  71-73من األمر184أعضاء التعاونية الزراعية بل إن المادة المنظمات الجماهيرية و 
طنين أثناء المداوالت لغرض إسداء  وسعت من المجلس ليشمل في عضويته حتى الموا

من هذا المنطلق يمكن تصنيف هذه التجربة في خانة العمل و  المعلومة و تقديم المشورة،
صالحيات المجلس الشعبي اختصاصات و الديمقراطي التشاركي في بعده السياسي الن 

 البلدي الموسع بكل مكوناته تعتبر عمال سياسيا بالدرجة األولى. 
تجدر اإلشارة قبل غلق هذا المحور إلى التعريج على محطة لها عالقة وفي األخير 

 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88بموضوع الدراسة تمثلت في صدور المرسوم رقم 
في سياق إصالح المنظومة اإلدارية وقد انطوى هذا  1المواطنينظم العالقات بين اإلدارة و 

تشاركية كآلية إعالم المواطن التي نضمها المرسوم على شيء من آليات الديمقراطية ال
كما  11إلى  8الفصل األول من القسم األول من المرسوم المذكور أعاله في المواد من 

المساهمة ما أمكن في لمواطن في االقتراب من اإلدارة و أيضا على حق ا 33عبرت المادة 
توحة لدى كل مصلحة التنظيمات المفوتسجيلها في دفاتر المالحظات و  تقديم االقتراحات

 عمومية.
ذا كان والبد من ذكر كلمة تقييميه حول المرحلة االشتراكية  ومدى استيعابها للفكر وا 

الممارسة التشاركية، فإنها مرحلة تميزت باالضطراب وعدم الثبات، إْن على التشاركي و 
ن النص أ مستوى النص القانوني أو على مستوي الممارسة الواقعية، ألنه من المعروف فقها

مسالة اللجوء إلى تعديله أو إلغائه مسالة تحكمها الظروف القانوني يتميز بالثبات و 
المبادئ الدستورية، وبالعودة إلى وص و والمالبسات، وهي حالة استثنائية تضبطها النص

لمحلية نجد أن مختلف األنظمة التي أدارت من خاللها السلطة الحاكمة جهاز الجماعات ا

                                      
 . 1988، ينظم العالقات بين اإلدارة والمواطن، ج ر ع  سنة 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88المرسوم رقم:  -1
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ق السياسي للمواطن في المشاركة يعترفان بالحوري والمشرع الجزائري ينصان و المؤسس الدست
مبادئ ال يوظف إال على مقاص ن هذا الحق و السيادة من جهة ومن جهة أخرى يقيداو 

ية فان ضغط فلسفة الحزب الواحد، وأما بالنسبة للممارسة الواقعاإليديولوجية االشتراكية و 
الحاكمة، فكلما  واالجتماعية كان له وقعه في أجندة السلطة السياسية الصدمات االقتصادية و 

فئات الشعب وأسندت لهم السكان و  شعرت بهزة ما في أي قطاع من القطاعات لجأت إلى
القيادة الجماعية كما هو الشأن في نظام صالحيات ما يعزز العمل الجماعي و من ال

ما،  وكانت الجهة الوحيدة تقريبا في التسييرالذتي ونظام التسيير االشتراكي للمؤسسات وغيره
التمثيل الشعبي هي المنظمات الجماهيرية، والحقيقة أن هذه المنظمات لم تكن في يوم من 

عه األيام تمثل المجتمع المدني الممثل لفئات الشعب ألن هذا األخير قد تم احتوائه و ابتال
ية، ومحاولة االعتراف ا عادة تشكيله على نحو يخدم أغراضها السياسمن طرف السلطة و 

بوجود مجتمع مدني في الفترة الممتدة من االستقالل إلى أواخر الثمانينات هو من قبيل 
نما الوضع كان يتميز بوجود منظمات جماهيرية تحت مظلة  تشويه التاريخ وطمسه، وا 

 في الباب الثاني 1976وقد اعتبر ميثاق   الحزب الواحد تحاول احتكار الفضاء االجتماعي،
ن تجند في خدمة إيديولوجية الحزب و تحت إشرافه أمنه أن المنظمات الجماهيرية يجب 

 1971فحتى سنة  .1ومراقبته حتى و إن كان عملها الجمعوي مستغرقا كل فئات المجتمع
الذي جعل كل نشاط جمعوي تحت  1964 كانت الجمعيات تسير بمقتض مرسوم مارس

 07المؤرخة في  21-72اط، ثم جاءت األمرية رقم وصاية اإلدارة من حيث التأسيس والنش
التي سمحت بتأسيس الجمعيات و لكن بشرط الحصول على ثالثة إعتمادات  1972جوان 

أصبحت بعد ذلك ال تتماشي مع مبدأ نها قيود موجهة من طرف اإلدارة و شكلت في حي
من  56مادة الو  1963من دستور  19يات في المادة الدستور المكرس لحرية إنشاء الجمع

انتفاء التأطير ب بيئة قانونية للمجتمع المدني و هذه الوضعية نتج عنها غيا 1976دستور
                                      

، 1976، سنة 61، يتضمن نشر الميثاق الوطني جريدة رسمية عدد 1976يوليو  05المؤرخ في  57-76م: األمر رق -1
  24ص: 
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التشريعي في مختلف مجاالت العمل التطوعي و لم يبقي األمر على هذا الحد بل أضيفت 
إليه صور أخرى من االختالل السياسي ال تقل سوءا عن سابقتها، فبعد غلقها للفضاء 

دت السلطة إلى محاصرة وغلق  الفضاء السياسي و تعقب المعارضة االجتماعي عم
جهاض خطوطها األمامية والخلفية و  معا، بالرغم من أن التشريع الفرنسي الذي صدر األمر ا 

بتمديد العمل به إلى أجل غير محدد بعد االستقالل يتعارض مع هذا التوجه ألن نصوصه 
التي كانت موجودة قبل االستقالل كجمعية تسمح بتشكيل األحزاب السياسية، خاصة تلك 

العلماء المسلمين، ولوضع حد لذلك والمحافظة على الحزب الطالئعي الوحيد صدر مرسوم 
يتضمن منع إنشاء الجمعيات ذات طابع سياسي  1963أوت  14المؤرخ في  297-63

يمنع على مجموع التراب الوطني كل الجمعيات أو  )حيث نصت المادة األولى منه 
كل مخالفة  )أما المادة الثانية منه فقد نصت على أن (التجمعات الذين لهم هدف سياسي

، ثم تم تعزيز (للمادة السابقة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
تبنى  1965جوان  19يان انقالب ، كما أن ب24و 23من خالل المواد  1963ذلك بدستور 

بأنه يمنع تشكيل الجمعيات أو  1964أيضا ما جاء في برنامج طرابلس وميثاق الجزائر 
 .1األحزاب ذات الصبغة السياسية عبر كامل التراب الوطني

لكن وبعد عرض كل هذه الحيثيات عبر السياق التاريخي للمرحلة االشتراكية ال ينبغي 
حة أخرى استوعبت شيء  ولو قليل من االستثناء الذي نبحث عنه، أن نلغي أو نتجاهل صف

ن لم تتبلور بشكل واضح في  ذلك أن فكرة الديمقراطية التشاركية بمعناها السياسي الحديث وا 
رهاصاتها كانت موجودة، بل لقد وجدنا لها تطبيقات عملية في  تلك المرحلة إال أن جذورها وا 

التسيير الذاتي وغيرها، أضف إلى ذلك ظهور بوادر  كثير من الممارسات كتجربة أنظمة
المقاربة التشاركية في المساحة المخصصة للتشريع، فالمشرع أو المؤسس الدستوري وأن لم 

                                      
 ، األمين سويقات، جامعة ورقلة.2004-1962التجربة الحزبية في الجزائر  -1
  768ouargla.dz/-Rrvues.univ/…-1962-200 ..25/09/2016ثم تصفح الموقع في  
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ينص عليها صراحة إال أن معانيها ومعالمها مشمولة بكثير من النصوص القانونية ألن آلية 
، وقد أوردنا لها أمثلة في صرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى قد تحتملها

موضوعها من القواعد الدستورية والنصوص القانونية األخرى وال داعي لالسترسال مرة أخرى 
لكشف وجه الداللة عن المعنى المقصود، وعلى أية حال فإن الديمقراطية التشاركية كان لها 

يلها وطرحها كبديل موضع ال ينبغي نكرانه، فقد كانت تفتقر إلى وجود آليات إلرسائها وتفع
مكمل للديمقراطية التمثيلية، ولكن كما أسلفنا فإن عقلية وذهنية الحزب الواحد كانت تحول 

 دائما دون وجود أي فكرة تزاحمها أو تقاسمها الرأي األخر.
المطلب الثاني:  المنظومة القانونية في عهد التعددية السياسية ومسألة المقاربة 

 التشاركية
ة ما بعد االديولوجيا االشتراكية باالرتجال السياسي وضعف المؤسسات لقد تميزت فتر 

الدستورية وعدم كفاءتها في مواجهة التحديات وتطويق االنسداد الذي دام أكثر من عقدين، 
األمر الذي انعكس صداه على إنتاج وصياغة النص القانوني لطبيعة الظروف الراهنة، فهل 

حلة االنفتاح من امتصاص غضب الجماهير وضبط تمكنت المنظومة القانونية في مر 
 معايير اإلجماع القائم على المشاركة الشعبية ؟ 

 الفرع األول: مدى التكريس الدستوري والقانوني للمقاربة
لقد كرست مرحلة االنفتاح عهدة جديدة في مجال النص القانوني والممارسة السياسية ،      

 فهل إنطوى ذلك على مظاهر الديمقراطية التشاركية ؟  

  التكريس الدستوري  -أوال

 و يظهر هذا التكريس الدستوري من خالل ما يلي : 

 

 



 

 

162 

 

 1989 معالم االتجاه التشاركي في دستور -1
أثرها الشديد في قلب موازين السلطة في البالد و  1988أكتوبر  05ألحداث لقد كان 

االقتصادي على نحو يسمح دة أعادت تشكيل المشهد السياسي و صناعة توازنات جدي
باالنتقال من النظام االشتراكي المغلق إلى نظام سياسي تعددي بديل أرسى بذور وأسس 

أيضا تأثيرها على  1988ا كان ألحداث أكتوبر التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، كم
قرارها كخطوة لمعالجة الوضع وبناء الدولة ومن أهم هذه  عمل اإلصالحات السياسية وا 

 19891فبراير  28اإلصالحات التي التزمت السلطة الحاكمة بتجسيدها هي صدور دستور 
ن، وقد تم إفراغه من الذي جاء تتويجا للحراك الشعبي آنذاك وعنوانا لمرحلة وعهد جديدي

الشحنة اإليديولوجية واعتباره من دساتير القوانين ال من دساتير البرنامج، كما تميز بتكريسه 
قراره لمجموعة من المبادئ أهمها مبدأ الملكية الخاصة وحرية المبادرة  للتوجه الليبرالي وا 

وة على إقرار الحقوق الفردية واألخذ بالتعددية الحزبية، واعتماد الفصل بين السلطات، عال
والحريات لألفراد، لكن ما يالحظ على هذا الدستور هو أنه لم يعمر طويال، فقد جاء بيان 

لوضع تطبيق أحكامه جزئيا بسبب األزمة الحادة التي عصفت بالبالد وأدت  1992يناير 
من  إلى انهيار كلي للمؤسسات الدستورية، مما أدى بالمرور بالمرحلة االنتقالية امتدت

، وقد تخلل هذه الفترة مرحلة زمنية مميزة على المستوى القانوني 1996إلى غاية  1992
، كما أن لعملية 1994والدستوري هي اإلعالن المتضمن أرضية الوفاق الوطني سنة 
، وقد ألقت بظاللها 1989االنكسار االنتخابي بصمتها الخاصة ألنها حدثت في ظل دستور 

السياسي والقانوني معا، فقد نتج عنها إجهاض أول تجربة هي األخرى على المشهد 
ديمقراطية تعددية شهدتها البالد منذ االستقالل، مما انجر عنها حل البرلمان واستقالة رئيس 
الجمهورية واإلعالن عن شغور دستوري من طرف المجلس الدستوري، باعتبار أن هذه 

 .1989الوضعية لم ينظمها دستور 
                                      

يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1989فبراير  28المؤرخ في  18-89رقم: مرسوم رئاسي  -1
  .1989، سنة 09، جريدة رسمية عدد 1989فبراير  23



 

 

163 

 

التي على أساسها يتم وصف الظروف والمالبسات التي ارتبطت  هذه بعض السيمات
قبل صدوره وبعد صدوره، ويبقى التساؤل المطروح هو ما مدى  1989بدستور فبراير 
للبعد التشاركي في ظل منظومة الحريات السياسية التي اقرها كركن  1989استيعاب دستور 

 مع.من أركان التوجه اإليديولوجي الجديد للدولة والمجت
لم يتعرض  1989في البداية البد من اإلشارة والتذكير بان النص الدستوري لدستور 

لشيء اسمه الديمقراطية التشاركية  ولم ينص عليه، ال على المستوى المركزي وال على 
المستوى المحلي، كل ما في األمر أن المؤسس الدستوري في مجال الخيار الديمقراطي 

وب الديمقراطية التمثيلية وا عادة صياغتها من جديد، على اعتبار اكتفى فقط بالنص على أسل
أنها البديل المعمول به في كل الدساتير العالمية، وأنها تختزل في مضمونها كل الحريات 
السياسية للمواطن وال يمكن أن يتبادر إلى الذهن شيء أخر حينما نقف على ظاهر 

قراءة الجامدة لحرفية النص قد ال تفي بالغرض  النصوص والقواعد الدستورية في ذلك، وهذه ال
المطلوب، ألن القاعدة الدستورية عادة أثناء صياغتها يراعى فيها خاصية اإلجمال والعموم 
وتأخذ طابع المبادئ العامة في الهرم القانوني، والمبدأ الديمقراطي المنصوص عليه في 

ما نظم حق المشاركة للمواطنين في الدستور هو من هذا القبيل، ألن المؤسس الدستوري عند
تسيير شؤون بلدهم أطلق هذا الحق في بعض النصوص ثم عاد لتقييده في نصوص أخرى، 

إن الشعب الجزائري ناضل  )فمثال لو عدنا إلى ديباجة الدستور ووقفنا أمام المبدأ القائل: 
ور مؤسسات دستورية ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية ويعتزم أن يبني بهذا الدست

هذا المبدأ من الديباجة  .1(أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية 
 16الدستورية أفاد بمنطوقه ومفهومه مطلق المشاركة بدون قيد أو شرط، وكذالك المادة رقم 

يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة  )من الدستور نصت على أن 
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ذا رجعنا إلى الفصل المتعلق بالحقوق والحريات 1(المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ، وا 
تنص على ضرورة إزالة كل العقبات التي  30فإن أحكام نص المادة 1989من دستور 

ة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ما تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسي
يستشف من هذه النصوص الدستورية هو أنها أوال عبارة عن مبادئ عامة تضمنت النص 
على حقوق المشاركة السياسية لجميع المواطنين أقرها ونظمها المؤسس الدستوري ولم يمنح 

يا وغير مقترن بعابرة للمشرح إحالة أو تفويض دستوري لممارسة تنظيمها ألن النص جاء خال
في حدود القانون أو وفقا للقانون، واألمر الثاني وردت غير مقيدة بأي شكل من أشكال 
المشاركة، وبالتالي يمكن للموطن أن يتنازل عن سيادته ويمارسها بطريقة غير مباشرة كما 

أن يمارسها  هو الحال بالنسبة لألجهزة المنتخبة في نظام الديمقراطية التمثلية، كما يمكنه 
 أيضا بطريقة مباشرة جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية.  

نجد أن  1989من دستور  7و 6لكن في المقابل إذا رجعنا إلى أحكام نص المادة 
أن السيادة الوطنية ملك للشعب لكنه يقيد  6المؤسس الدستوري يقرر في نص المادة 

لفقرة األولى والثانية من أحكام نص المادة ممارستها بواسطة المؤسسات المنتخبة وذلك في ا
، وبناءا على ما تقدم فأننا أمام حالة من التعارض بين المطلق و المقيد في نفس الوثيقة 7

الدستورية، والقاعدة المتفق عليها تقرر أن المطلق يحمل على المقيد، وبالتالي يكون مقصد 
صحيح الشك فيه، لكن هذا ال يمنع من  المؤسس الدستوري هو األخذ بالنظام التمثيلي، وهذا

المرتبطة بالمقاربة التشاركية، التأويل الديمقراطي للدستور، واستنتاج المقتضيات الدستورية 
 1989الخالصة في هذا السياق أن المبادئ العامة و الكلية المذكورة أعاله في دستور و 

ن لم تنص عليها  صراحة ال  مواد والنصوص  الدستورية.تستبطن الديمقراطية التشاركية وا 
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 1996معالم االتجاه التشاركي في دستور  -2
أحداث عاشتها البالد مطلع التسعينيات و نتيجة لظروف استثنائية  1996جاء دستور 

حيث أدت األوضاع الصعبة   1989متسارعة أعقبت اعتماد التعددية الحزبية بموجب دستور
التي عرفتها المرحلة إلى انسداد سياسي بفعل استقالة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن 

من العام واالستقرار ما ترتب عن ذلك من أعمال هددت األاالنتخابي و جديد وتعطيل المسار 
األعلى للدولة  نتقالية كالمجلسمما دفع إلى إنشاء مؤسسات ا .المؤسساتي للبالدالسياسي و 

لسد الثغرات التي تظمنها  هذا  1989التفكير في إجراء تعديالت جوهرية على دستور و 
 1996نوفمبر 28األخير، ومن ثمة اقتراح دستور جديد ثم تنظيم استفتاء شعبي حوله في 

ومما يلفت االنتباه حول هذا  .1ديسمبر من نفس السنة 28ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
ثم   2008 وتعديل 2002خير هو أنه تعرض إلى ثالث تعديالت على التوالي هي تعديلاأل

وكذا الدساتير التي  1996، هذه التعديالت المتتالية لدستور 2016التعديل األخير لسنة 
سبقته تدل وتشير بوضوح إلى عدم استقرار هذه األخيرة أي الدساتير الجزائرية، خصوصا إذا 

 2016قالل إلى غاية تعديل مارس ر ُعمر الدولة الجزائرية من االستأخذنا بعين االعتبا
سنة وهو ظرف زمني كما ال يخفى قصير جدا بالنسبة لُعمر الدساتير  54المقدر بو 

ببعيد، وهو ما  1789المستقرة عالميا، وما دستور الواليات المتحدة األمريكية الصادر في 
 تتسم بالثبات وتتميز بالجمود النسبي.يفترض في الدساتير أن تكون كذلك، ألنها 

صفت في حينها بالمأساة و باوضاع استثنائية عرفتها الجزائر  1996لقد أرتبط دستور
اجتماعية هي لب الصراع ة شكلت أبعاد سياسية واقتصادية و التحوالت الراديكاليالوطنية و 

عموديا لرهن فقيا و ة السياسية على نحو يتجه أالدائر بين أجنحة النظام الحاكم والمعارض
البالد وتدويل القضية الجزائرية، هذا التفاعل الشديد بين العنف والعنف المضاد أفضى إلى 

عنه أنه مصدر الشرعية الوطنية  إنتاج مخاض سياسي عسير عجل بوالدة دستور جديد قيل
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الباعث على استرجاع األمن والسلم الواطنيين، وفي هذا السياق طرحت عدة أسئلة عن و 
آنذاك، وما هو لف التحديات والقضايا المطروحة مدى نجاح هذا الدستور في معالجة مخت

من مجال الممارسة  الجديد الذي أضافه إلى منظومة الحريات وحقوق اإلنسان وهل وّسع
إن الحديث سلسل التحول الديمقراطي الراهن؟ مالديمقراطية والمشاركة الشعبية بما يتماشى و 

وتقييمها شكال ومضمونا ليس هو  1996ات التي كرسها دستور حول مختلف اإلصالح
نما تعمدنا االقتصار و موضوع ر  اإلشارة فقط للظروف و المالبسات التي أحاطت سالتنا وا 

بالمرحلة التي تم فيها صياغة هذا الدستور الجديد، وما يعنينا في هذا اإلطار هو موضوع 
كأسلوب من األساليب الديمقراطية الحديثة، المقاربة التشاركية ومساحة العمل التشاركي 

باعتبار أن  2016وسوف نقتصر في هذه الدراسة فقط على التعديل الدستوري األخير لسنة 
الحريات من خالل إدخال حقوق جديدة لم تكن األخير قد وسع من قاعدة الحقوق و هذا 

يل األخير في مجال موجودة في الدساتير السابقة، كما أن الجديد الذي تظمنه هذا التعد
من الدستور  16الفكر الديمقراطي هو دسترة الديمقراطية التشاركية من خالل نص المادة 

، وبالتالي فإن ما يمكن مالحظته حول التعديل األخير هو أن المؤسس 20161المعدل لسنة 
تح على أقر بالتفارة في قطاعات حساسة في الدولة و االستش مجالالدستوري قد وّسع من 

ة مجالس كالمجلس األعلى للشباب تحسين جميع فئاته عبر عدالمجتمع لنقل انشغاالته و 
االجتماعي الذي يحوز على صالحيات غة العربية والمجلس االقتصادي و المجلس األعلى للو 

المجلس اإلسالمي األعلى وتفعيل وق اإلنسان و استشارية واسعة وكذا المجلس األعلى لحق
ي يسهر على تحقيق الحكامة في التسيير، وتكليف كل هذه دور مجلس المحاسبة الذ

 المجالس بنقل  اهتمامات المجتمع كل من موقعة.
 

 اإلطار القانوني العام للديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي -3
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بشكل رسمي دسترة الديمقراطية  1996لدستور  2016مارس  6لقد كرس تعديل 
تشجع الدولة  ) أنه على16األخيرة من أحكام نص المادة التشاركية، فقد نصت الفقرة 

المذكورة في نص المادة هذه الفقرة  .1(الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية
هي عبارة عن مبدأ دستوري جديد لم يعرف بهذا الشكل في الدساتير السابقة جاء أعاله  16

ية و هي مسألة تتعلق بالنظام العام، وقد جاءت لينظم بشكل عام قضية الديمقراطية التشارك
فضفاض ال يفي بالغرض القانوني لنص المادة أعاله بأسلوب مترهل و الصياغة التشريعية 

المقصود، فكلمة تشجع في نص المادة هي من العبارات العائمة، وبالتالي قد تفتح أبوابا 
ة  أم مجرد نص تكميلي، ادة ملزمللتأويل القريب والبعيد من حيث التطبيق هل هي م

من جهة ة دقيقة وواضحة ومحددة للمضمون و األصل في الصياغة القانونية أن تكون العبار و 
علق بشكل أخرى فإن نص المادة المذكورة أعاله جاء في سياق التنظيم و التشريع لقضية تت

لة النظام وتندرج تحت مظة تتعلق بالنظام السياسي للدولة هي مسألمن أشكال الديمقراطية و 
العام، وهذا القسم تنظمه وتضبطه القواعد القانونية اآلمرة، وهذا ما لم تتضمنه الصياغة 

كيف تعرضت خالف النظم القانونية المقارنة و من الدستور، وعلى  16القانونية لنص المادة 
لنفس الموضوع فإننا نجد المؤسس الدستوري المغربي يعتبر الديمقراطية التشاركية من 

بادئ األساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة حيث جاء في الفصل األول من الم
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلطة وتوازنها وتعاونها  ):2011دستور 

 (والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحاكمة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة 
 .15-14 -13-12ثم فّصل آليات الديمقراطية التشاركية في الفصول 

أن المؤسس الدستور الجزائري  16يتضح من أحكام نص المادة وأما ما يستشف و 
اكتفى فقط برسم اإلطار العام للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية من غير 

ذا اإلطار ودون أن يذكر آليات دستورية أخرى أن يحدد مدى إلزامية أو عدم إلزامية تطبيق ه
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 أن ينص أيضا على اإلحالة للمنظم أوتفصل كيفية إعمال الخطوط العامة للمقاربة، ودون 
بوجه عام يمكن القول أن دسترة الديمقراطية ية، لكن و المشرع لممارسة تنظيم المقاربة التشارك

تطورات التي عرفتها منظومة حقوق التشاركية يعتبر إنجاز تشريعي هام يعكس مسايرة ال
اإلنسان في العالم، والشك أنها آلية ترفع من كفاءة النظام الديمقراطي في الجزائر، وتساهم 
في ترقية مستوى النضج السياسي داخل المجتمع المحلي، وا عداد القادة المحليين كما أنها 

تشاركي أي من التمثيل فرصة لالنتقال من األسلوب التمثيلي والتفويض إلى األسلوب ال
خراج السياسات المحلية من مجالها الضيق إلى مجالها  الضيق إلى التمثيل الواسع وا 

ف وجودها العمومي، ولكن هذه الديناميكية التشاركية في أوساط المجتمع المدني المحلي يتوق
نصوص  إفراغ المبادئ الدستورية المعنية بالظاهرة التشاركية فيعلى أرض الواقع بضرورة 

 تنظيمية ُتفعل وتحدد بدقة آليات وقنوات المشاركة الشعبية.
 آليات دستورية للديمقراطية التشاركية بشكل عام-4

باإلضافة إلى دسترته للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية فإن 
ل المؤسس الدستوري كرس في التعديل األخير مجموعة من اآلليات الدستورية في المجا

 االستشاري، عزز من خاللها المنظومة التشاركية بشكل عام وهي على التوالي.
 المجلس اإلسالمي األعلى -1

على أنه  يؤسس لدى  1996من التعديل األخير لدستور  195فقد نصت المادة 
صوص ما يلي: الحث على االجتهاد رئيس الجمهورية مجلس إسالمي أعلى يتولى على الخ

الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الترقية، إبداء و 
وهو عبارة عن مؤسسة استشارية لدى رئيس الجمهورية تم استحداثها من َقبل في  1الجمهورية
وهي تظم  1996منه، وأعيد تكريسها في دستور  161بموجب نص المادة  1989دستور 

عضوا منهم الرئيس ُيعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف  15
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التي تهم نبرا استشاريا يعهد إليه المشورة في كل القضايا العلوم، وهي بهذا األساس تعد م
 الدولة والمجتمع. األسرة و 

 المجلس األعلى للشباب  -2
المؤرخ في 256-95لقد سبق و أن ُأحدث هذا المجلس بموجب مرسوم رئاسي رقم 

من تعديل  200وقد تم ترقيته إلى درجة مبدأ دستوري بموجب المادة  1995أوت  17
، وهو عبارة عن جهاز استشاري تابع لرئاسة الجمهورية، 1996من دستور  2016مارس 

أسندت له صالحيات حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو 
تنظيمي له عالقة بالشباب، ويتشكل المجلس من قطاعات مختلفة يتم انتخابهم من قبل 

د أن تمت دسترته من قبل المؤسس الندوة الوطنية  للشباب، والمجلس المذكور أعاله بع
الدستوري أصبح يشكل ركن من أركان الديمقراطية التشاركية، يساهم بالرأي في المجال 
 االقتصادي واالجتماعي والرياضي والحس المدني والتضامن االجتماعي في أوساط الشباب.

 واالجتماعياالقتصادي المجلس الوطني  -3
تصادي واالجتماعي بعد االستقالل بموجب المرسوم لقد تم إنشاء المجلس الوطني االق

عضو يمثلون  170وكان يتشكل من  1968 11-16المؤرخ في  10-68الرئاسي رقم: 
مختلف القطاعات وكان السبب في إنشاء هذا المجلس هو ضمان مشاركة القوى الحية لألمة 

ه إلى أن تم حله في إعداد السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة، واستمر العمل ب
، ثم أعيد إنشاء هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي 1976ديسمبر  30بموجب مرسوم 

وأنيطت به الوظيفة االستشارية في المجال  1993المؤرخ في أكتوبر  225-93رقم: 
االقتصادي واالجتماعي، وهو عبارة عن هيئة استشارية مختلطة تضم خبراء ينتمون 

بر من أهم المؤسسات والهيئات الوطنية االستشارية، وهو فضاء لقطاعات مختلفة ويعت
للتحاور والتشاور في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن ثم فإن أعماله 
ن كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية غير ملزمة إال أن لها قوة  وتوصياته وا 
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الجدير باإلشارة في هذا الصدد هو دسترة هذا  معنوية ألنها صادرة عن رأي جماعي، وأما
التي تنص على  1996من التعديل الدستوري االخير لدستور  204المجلس بموجب المادة 

إطار (المجلس)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الذي يدعى في صلب النص  )أن
، 1(مستشار الحكومةواالقتراح في المجالين االقتصادي واالجتماعي وهو  للحوار والتشاور

وبهذه الصفة يكون من حيث الدرجة القانونية قد ارتقى من مجرد مرسوم رئاسي إلى درجة 
مبدأ دستوري تتعزز بمقتضاه موجة التحول الديمقراطي في بعدها التشاركي، وقد أسندت له 

 من الدستور. 205صالحيات مميزة تم تحديدها بموجب المادة 
 اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق  -4

يعتبر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان هيئة استشارية ودستورية مستقلة تم استحداثه 
حيث جاء في  1996من التعديل األخير من دستور  198ودسترته بموجب نص المادة 

يؤسس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يدعى في صلب النص  )ما يلي:  198نص المادة 
يتمتع المجلس باالستقاللية اإلدارية  ،هورية ضامن الدستورالمجلس، ويوضع لدى رئيس الجم

وقد حل هذا المجلس محل الهيئة الوطنية االستشارية للترقية وحماية حقوق  .2(والمالية
سنة، وفيما يخص تشكيلته فإن مشروع القانون  15اإلنسان التي مضى على تأسيسها 

مبادئ التعددية االجتماعية الخاص به ينص على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على 
والمؤسساتية، وكذا تمثيل المرأة وممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنضمات مهنية 

عضوا، وهو هيئة للمراقبة واإلنذار  38ونقابية ومن ممثلين عن البرلمان ويبلغ عدد أعضائه 
قترحات المبكر في مجال حقوق اإلنسان، كما يعمل على تقديم اآلراء والتوصيات والم

والتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى تلقيه 
حالتها على السلطات المعنية مشفوعة  الشكاوي بشأن أي مساس بحقوق اإلنسان وا 

 بالتوصيات الالزمة.
                                      

  المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق. 01-16من القانون رقم:  204المادة  -1
 . لمتضمن التعديل الدستوري ،المرجع نفسها 01-16: من القانزن رقم 198المادة  -2
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إن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتركيبته المختلطة وصالحياته الواسعة يصنف  
آلية من آليات الديمقراطية التشاركية في بعدها الوطني، وهو من خالل اختصاصاته يمكن ك

أن يساهم في خلق فضاءات جديدة للرأي والتشاور والتحقيق قد تشمل مختلف القطاعات في 
المجتمع، وبالتالي الوصول إلى عملية تطبيع العالقة التشاركية بين ثنائية المجتمع المدني 

 ياسي.والمجتمع الس
 ثانيا: التكريس القانوني في مرحلة التعددية السياسية

لقد اصدر المشرع خالل مرحلة التعددية السياسية اربعة نصوص قانونية لتنظيم وتأطير 
 الجماعات المحلية ،فهل تضمنت هذه القوانين تكريس الديمقراطية التشاركية ؟

 من الفعل التشاركي هقانون الجماعات المحلية وموقف -1
 09-90،  08-90الوالئي القانون  القانون البلدي و -أ

الذي كرس التوجه الحر وسياسة اقتصاد السوق جاء القانون  1989بعد صدور دستور 
البلدي والوالئي المذكورين أعاله ليكرسا هذا االتجاه، وفي ظل هذا المسار اإليديولوجي 

نظم حديثة تتوافق وتساير الجديد أصبحت الجماعات المحلية مطالبة بأن تسير وفق 
المتغيرات األساسية التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة المؤسسات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والتي يعبر عنها بثورة العولمة الجديدة بحيث ال يجدي 

ات األخذ ببعض عناصرها وترك العناصر األخرى، وبالتالي ما مدى استطاعت الجماع
المحلية في ظل نظامها القانوني الجديد من تكريس الخيارات الالمركزية اإلدارية واستجابتها 

 للتحديات والرهانات المطروحة على الواقع المحلي؟
يؤكد بوضوح مبدأ السيادة الشعبية بمفهومها الحديث، كما  االدارة المحليةإن نظام  

ا يسمى بمبدأ الديمقراطية الذي يستلزم يعتبر أن الجماعات المحلية هي أفضل تطبيق لم
دارة المؤسسات العمومية، وهذا ما ممثليهم في بلورت الرأي العام و  مشاركة الموطنين و ا 

هو  نظام االدارة المحلية أخذت به الجزائر غداة استقاللها، لكن في الواقع أصبح جوهر
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إلدارة المحلية تمارس الهيكل اإلداري الذي يتألف من المجالس المحلية، ومن ثم فإن ا
شراف الحكومة  نشاطها المحلي بواسطة هذه الهيئات المنتخبة من سكانها تحت رقابة وا 
المركزية وبالرغم من أن هناك نصوص دستورية كرست مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير 

، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في 1989ودستور  1976شؤونهم العمومية كدستور 
ن المشرع الجزائري في المرحلة التعددية لم يرقى إلى مستوى تفعيل تلك موضعه، إال أ

المبادئ الدستورية ويضع على أساسها نصوص تشريعية تكرس المشاركة المباشرة للمواطنين 
في المجتمع المحلي، بل اقتصر فقط على اعتماد نمط المشاركة الغير المباشرة التي يكون 

لعملية التشاركية، وليس للمواطن سوى بعض الحقوق فيها العنصر المنتخب هو محور ا
الشكلية على شاكلة أساليب المنحة التي تهبها عادة قوانين الديمقراطية التمثيلية للمواطن، 

المتعلق بالبلدية لم تخرج عن  08-90بدليل أن المواد التي كرست هذه الحقوق في القانون 
 19إعالم الجمهور بالمداوالت، والمادة  مثال نصت على تقاليد 16هذا اإلطار، فالمادة 

تنص على ضرورة تعليق محضر المداولة إلعالم  21تحدثت عن عالنية الجلسات، والمادة 
تقرر إمكانية االستعانة بالمواطن في إشغال لجان البلدية، أما  26المواطنين، والمادة 

ين في تسير الشؤون فأكدت على  أن المجلس المنتخب هو مكان مشاركة المواطن 84المادة
المتعلق بالوالية، ويبقى  09-90العمومية، وهي نفسها صيغ الحقوق المكرسة في القانون 

اإلشكال المطروح هو أن المشرع الجزائري بعد التعددية السياسية أعاد استنساخ نفس النموذج 
شتراكي، في مجال الحق السياسي للمواطن الذي كان مكرسا في ميثاق الجماعات المحلية اال

ولم يأخذ بعين االعتبار الفروق الجوهرية في المجال القانوني بين اإليديولوجية االشتراكية 
والمرحلة التعددية الحزبية مما تسبب في إنعاش ثقافة اإلقصاء واتساع مساحة التهميش على 

 مستوى غالبية الشعب.
بموجة  متة اتسبالرغم من صدوره في مرحلة تاريخية حاسم 08-90إن القانون 

مكونات المنظومة ات الشعبية والقطيعة مع عناصر و االنفتاح على الحريالتحول الديمقراطي و 
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لتي اإلختالالت اول الناجعة في معالجة التحديات و األحادية إال أنه لم يرقى إلى مستوى الحل
ور لحوار والتشامن بينها اختفاء فضاء اكانت تواجه المجتمع المحلي واإلدارة المحلية و 

استبعاد آليات التواصل بين المجتمع المحلي والسلطة المحلية، وهذا إن دّل على شيء فإنما و 
ة الغلق ة الوصاية والتفرد واستمراء سياسيدل على رغبة النظام السياسي في البقاء على فلسف

 واالحتكار ولو كان ذلك بواسطة حزام قانوني، وأما ما يمكن اعتباره بالخطوة اإليجابية في
هو أنه يظل تجربة أولى في مجال التعددية الحزبية، أما بالنسبة للنواحي  08-90القانون 

والجوانب األخرى وخصوصا موقع المواطن باعتباره جزء ال يتجزأ من سلطة المجتمع المحلي 
فإن القانون البلدي المذكور أعاله وكما جاء في بيان األسباب لقانون البلدية الجديد فإن 

سنة أوصل الجهات المعنية للقناعة أنه غير قادر على  20لمدة  1990نون تطبيق قا
استيعاب كل التوترات التي تحدث على مستوى البلدي، وبالتالي وصفه البيان بوصف واضح 

 .1وبالعبارة التالية: بأنه منظومة غير قادرة على تفكيك التوترات
 2(07-12و 11-10الوالئي)القانون  القانون البلدي و -ب

الجماعات المحلية الجديد بالغ األهمية في أجندة لجنة اإلصالح لهياكل لقانون  لقد كان
من طرف السلطة الحاكمة، وكان ذلك بغرض إعادة  2000الدولة التي تم تنصيبها سنة 

النظر في بناء الدولة وهياكلها تماشيا مع التحوالت الدولية واإلقليمية الداعية إلى تكريس 
مقتضيات الحوكمة الشاملة، ويبدو واضحا من خالل مشروع إصالح  يالرشادة وتبنمؤشرات 

هياكل الدولة أن النظام السياسي الحاكم كان يولي اهتماما لفكرة اإلدارة  الجوارية والحكم 
الراشد كمعطى أساسي في إعادة االعتبار للجماعات اإلقليمية، وحتى ال نبتعد عن السياق 

لتدريجي لطبيعة المقاربة التشاركية تستلزم منهجية الدراسة طرح الموضوعي في شكله ا

                                      
 . 115-114ص ص المرجع السابق ، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  -1
 .2011، سنة 37، يتعلق بالبلدية، ج ر ع  2012يونيو  22مؤرخ في  10-11القانون رقم:  -2
 .2012 ، سنة12، يتعلق بالوالية، ج ر ع 2012-02-21مؤرخ في  07-12القانون رقم:  -
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المتعلق بالبلدية كرس شيء يسمى  10-11السؤال التالي: إلى أي مدى اعتبار أن القانون 
 الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤون البلدية؟.

اركية كمبدأ في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن ثمة فرق واختالف بين الديمقراطية التش
دستوري تنص عليه الوثيقة الدستورية وُتفّعله التشريعات والتنظيمات الالحقة، وبين مظاهر 
ومفاهيم التسيير التشاركي كممارسة عفوية هي اقرب إلى العرف اإلداري منها إلى الضابط 

كرس جاء سابقا على التعديل الدستوري األخير الذي  10-11القانوني، وبالتالي فإن القانون 
منه، وعليه ال يمكن والحالة على هذا الشكل  16 دسترة الديمقراطية التشاركية في المادة

تصور انسجام بين القانون البلدي السابق والتعديل الدستوري الالحق، ومن ثم فإن قانون 
مفهوم الديمقراطية التشاركية والتركيز على البعد التشاركي  ي تبنى من وجهة نظر  11-10

ن يحدد شكل معين من اآلليات المعتمدة في النظم المقارنة، بدليل أن المشرع فقط دون أ
من خالل الباب الثالث من القسم األول  10-11أثناء الصياغة القانونية للقانون البلدي 

لم  14-13-12-11الموسوم بمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية في المواد 
نما استعمل  يستعمل من الناحية الشكلية مصطلح الديمقراطية التشاركية بصريح العبارة، وا 

مصطلح الديمقراطية المحلية، وال يخفى أن عبارة الديمقراطية المحلية هي صورة من صور 
الديمقراطية التمثيلية في بعدها المحلي وال تحمل في طياتها معاني التشاركية وفق التعريف 

يرة أي المقاربة التشاركية مرتبطة  بمدلول اللغوي واالصطالحي للمقاربة، ألن هذه األخ
المشاركة الشعبية الواسعة في إنتاج القرار المحلي وهندسة السياسات العمومية المحلية في 
كل ما يتعلق بخيارات وأولويات التهيئة والتنمية الشاملة، وبمعنى آخر خلق منابر وفضاءات 

طات المحلية في إدارة الشأن العام، عامه تظم كل مكونات المجتمع المدني إلى جانب السل
بل اكتف هذا األخير بالتنصيص فقط على  10-11وهذا ما لم تحويه نصوص القانون 

اإلطار العام لمفهوم المشاركة من خالل المواد األربعة التي تضمنها الباب الثالث من القسم 
واطن والمجتمع األول، وفي غياب النص الواضح لألطر والميكانيزمات المحددة لدور الم
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المدني في المعادلة التشاركية، أفرز لنا الواقع نتائج عكسية تماما تمثلت في عدم وجود أي 
صدى يذكر لشيء اسمه ديمقراطية تشاركية على المستوى المحلي، وأما باقي النصوص 
القانونية األخرى التي تضمنت شيء من الحضور الصوري للمواطن فإنها ال تعدوا كونها 

ن أشكال المراقبة الشعبية الغير ملزمة على أقصى تقدير، ألن هذه النصوص كرست شكل م
المشاركة البدنية وليس المشاركة العملية بمعنى أن المواطن يملك الحق في الحضور 
واالطالع على بعض الوثائق والقرارات وال يمكنه ممارسة حق االعتراض أو اإلدالء بالرأي، 

لروتينية التي قد يلجأ إليها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو لجان باستثناء بعض المشاورات ا
البلدية في استظهار رأي بعض الخبراء أو المتخصصين في مسائل عادة تكون ذات طابع 
فني، بينما الديمقراطية التشاركية كما أسلفنا تستلزم حركية تفاعلية داخل المجتمع المحلي 

ة والمجتمع المدني من جهة أخرى، وهذا النمط من يكون أطرافها العنصر المنتخب من جه
التسيير والمشاركة يتطلب استصدار إطار تشريعي جديد يضع الترتيبات الالزمة لتأطير 
مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية ويتماشى مع مقتضيات المبدأ الدستوري 

الدستوري األخير، وهذا  من التعديل 16للديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في المادة
بما يحقق الشراكة الفعلية للمواطن  07-12والقانون  10-11يستوجب بداهة مراجعة القانون 

في التسيير المحلي ويتناغم مع اإلرادة الظاهرة للمؤسس الدستوري، ألن هذا األخير كان 
مجتمعه وتوسيع يبتغي من وراء دسترة الديمقراطية التشاركية تبويئ المواطن مكانة راقية في 

مشاركته في صياغة السياسات العمومية مواكبة للتطورات الدولية في مجال الفقه الدستوري 
 المعاصر.

كما أسلفنا لم  10-11القانون ومن الالفت لالنتباه في هذا الصدد أن المشرع في 
يحدد بشكل واضح آليات تطبيقية بخصوص المقاربة التشاركية بينما نجده في نصوص 
قانونية أخرى يتبنى أشكال وأساليب هي من صميم الممارسة التشاركية للمواطن ومن أبرز 

مي األمثلة على ذلك في مجال االستشارة العمومية واالستفتاء المحلي آلية فتح التحقيق العمو 
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المتعلق بالتهيئة  1990-12-11المؤرخ في  29-90التي جاء بها المشرع في القانون رقم 
حيث ألزم المشرع إدارة البلدية بفتح تحقيق عمومي لمعرفة رأي المواطنين  1والتعمير

بخصوص انجاز مشروع ما، ولكل مواطن يهمه الموضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن 
واقتراحاته، وهذا التحقيق العمومي يسمح بتجسيد مشاركة مباشرة بسيطة  يقدم رأيه ومالحظاته

وواسعة جدا للمواطنين، لكنه يحمل في طياته قيودا تجعله مجرد إجراء ملزم لإلدارة قبل أن 
تتخذ قرارها ويظهر ذلك من خالل تضييق نطاقه في حدود بعض القرارات التي تدخل في 

البيئة، بالرغم من إمكانية تعميمية على كل المسائل المحلية مجال التهيئة العمرانية وحماية 
المرتبطة بالمواطن، و من خالل آلية التحقيق العمومي المنصوص عليه في القانون المذكور 
أعاله يمكن استخالص آلية االستفتاء المحلي عن طريق استفسار رأي سكان البلدية حول 

قنية مستعملة حاليا في معظم الدول األوروبية أي مشروع تريد البلدية أن تنجزه وهذه الت
، كما نص المشرع أيضا على فضاء آخر للتحقيق 2السيما فرنسا، ايطاليا، سويسرا، وهولندا

العمومي في مجال الحفاظ على األنظمة البيئية والصحة العمومية والمشاريع الخاصة بإقامة 
، لقد 3المنشئات المصنفة وحماية البيئةالمنشئات المصنفة وذلك من خالل القوانين المتعلقة ب

اتسما المناخ الديمقراطي التشاركي في المرحلة التعددية الحزبية بالغموض وعدم الرؤية سواء 
على مستوى النص القانوني أو على مستوى الممارسة السياسية خصوصا فيما يتعلق 

ة واسعة وشاملة بالمساحة المخصصة للمشاركة الشعبية، هل يجب أن تكون هذه المشارك
اإلقليمي، أم يجب أن معطيات الوضع الدولي و على ما تقتضيه ظروف المرحلة الراهنة و 

يبقى دور المواطن مقيد ومحصور بين جدران ضيقة وتحت سقوف قصيرة وواهية ألن 

                                      
، المتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية 1990-12-01المؤرخ في  29-90من القانون رقم:  36-26أنظر المواد  - 1

 .1990، سنة 52عدد 
 .14ذبيح عادل، المرجع السابق، ص:  - 2
ستدامة، جريدة رسمية يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم 2003يوليو  19مؤرخ في  10-03أنظر القانون رقم:  - 3

يضبط التنظيم الذي يطبق  1998نوفمبر  03مؤرخ في  339-98، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 2003، سنة 43عدد 
 .1998، سنة 82على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، جريدة رسمية عدد 
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، فقد وضعته التحوالت بين ولى بهوية النظام السياسي الحاكمالمشكلة ترتبط بالدرجة األ
سندان بين أن يستجيب وُيذعن إلى الضغوطات الدولية المنادية بضرورة إقحام المطرقة و ال

مكونات الشعب في منظومة الحكم، وبين اإلبقاء على ذهنية التفرد الماسكة بزمام األمور، 
بالتالي لم الدستوري والنص القانوني معا، و  هذه الوضعية  ألقت بظاللها سلبا على النص

ي وال المشرع الجزائري من احتواء الظاهرة التشاركية وتنظيمها يتمكن ال المؤسس الدستور 
انوني، فالدساتير تمنح القعية التي تعكس مدلولها السياسي و على مقاص األطر التشري

تحد من التشريعات التنظيمية فُتكبلها و  حقوق المشاركة الشعبية نظريا ثم تأتيالحريات و 
 .ممارستها واقعيا
 سات الفاعلة ودورها في تكريس الديمقراطية التشاركية المؤساالمبحث الثاني: 

لقد ارتبطت نظرية المشاركة الشعبية بظهور فكرة الحكم الراشد في مطلع التسعينيات 
دواعي هذا التحول السياسي في أدبيات المؤسسات م الماضي، وتعود أسباب و 20القرن من 

حقيق طموحات ورغبات الجهات الدولية إلى القصور و العجز لدى القطاع الحكومي في ت
المستفيدة سواء منها القطاع الخاص أو القطاع التطوعي، في هذا السياق أوضحت بعض 
الدراسات أن الشراكة بين األطراف الثالثة المكونة للمجتمع وهي الدولة، القطاع الخاص، 

ردية بين هذه الطبالتالي فإن العالقة مجتمع المدني هي محصلة الحوكمة والحكم الراشد، و وال
تضيق حسب طبيعة المسافة الفاصلة بينهم، فكلما اتسعت مستويات المكونات تتسع و 

العكس سقف الثقة في القطاع الحكومي وازدهرت الديمقراطية و  التقارب والتفاعل كلما أرتفع
، خصوصا في اهيم أفرزتها جملة من التحوالت والتطورات في ظل العولمةهذه المف.صحيح

حياء دور أساسي لصالح هيئات ة النظر في دور الدولة و ألة إعادمس ذلك من خالل أخرى و ا 
صيغة جديدة للحكم تقوم على ثالث دوائر متقاطعة من العمل المشترك، تمثل هذه الدوائر 

القطاع الخاص، ومن هنا يظهر أن ة هي الحكومة و المجتمع المدني و ثالث مكونات أساسي
المجتمع تقوم على شراكة ثالثية عيا جديدا بين السلطة و قدا اجتماالديمقراطية بوصفها ع



 

 

178 

 

دارة أكثر رشادة لشؤون الحكم، ونتيجة لذلك ظهر إلى تعبئة أفضل لقدرات المجتمع و تهدف  ا 
غير رسمية  مؤسساتحكومية إلى جانب مؤسسات رسمية  على مستوى الساحة الدولية

فروع المجتمع، فما هو ت الدولة و المشترك لمختلف قطاعا يتقاسمان أعباء التسيير العمومي
 على حدة ؟المؤسسات هذه من دور كل 

 رسمية في تكريس الديمقراطية التشاركية ال المؤسسات المطلب األول: دور
هيكلة النسيج ر شديد على رسم السياسة العامة و الفواعل الرسمية تأثيللقوى و  الشك أن
دارة الصراع و التدافع بين الفئات و المكونات م بما يعزز الرأسمال االجتماعي و الوطني العا ا 

الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، كل ية على النحو الذي تريد إنجازه و السياسية و االجتماع
ا تتصدر محور هذا بسبب كونها جهات رسمية تتمتع بصالحيات قانونية واسعة تجعله

لعمل، فهي رقم صعب في موازين تتبوء مركز الثقل في أي دائرة من دوائر االعملية التغيرية و 
القوى الوطنية يتأرجح منحى الصعود والهبوط ألي دولة من الدول على مستوى كفاءة 

هم المؤسسات الدستورية ومردودية هذه الفواعل الحكومية، وعليه سنتطرق إلى دراسة أ 
 مدى مساهمتها في بلورة النظرية التشاركية فكرا وسلوكا.الرسمية و 

 لسلطة التشريعية الفرع األول: ا
تشكل األجهزة التشريعية ركنا أساسيا في الحياة الديمقراطية، بحيث أصبح تطوير 

، كما أن البرلمان اليوم أصبح رمزا لمجموعة لماني مدخال لإلصالح السياسي ككلالعمل البر 
ثل األحزاب من التحوالت السياسية التي تضم العديد من المؤسسات السياسية والدستورية م

ات األهلية واألندية الثقافية مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيالنقابات المهنية والعمالية و و 
 .تاالتجاهاحرة وقوية تعبر عن جميع اآلراء و المنظمات غير الحكومية، ووجود صحافة و 

االجتماعي الذي يزدهر فيه العمل البرلماني وتتواجد فيه كل ذلك يشكل المناخ السياسي و 
ساسية الستمرار النظام الديمقراطي، وتلعب المجالس التشريعية أيضا دورا الضمانات األ

ن فاعال في عملية إدارة الحكم الراشد من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، حيث يتم ع
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صوص سياسات الدولة المتبعة تقديم المشورة بخطريقها محاربة الفساد المالي واإلداري و 
 راشدمن ذلك يتضح أن السلطة التشريعية تعزز من إدارة الحكم الالتنمية المستدامة، و بغرض 

من خالل تعزيز حكم القانون والمسائلة والمشاركة، فالوظائف الرئيسية الثالث للمجلس 
التشريعي هي سن القوانين ومراقبة نشاط السلطتين األخريين والعمل على توفير الخدمات 

على ما سبق نجد هناك مفارقة عجيبة على مستوى ، وبناء 1للناس في الدوائر االنتخابية
أنظمتنا السياسية، ففي الوقت الذي يعلو فيه شعار أن البرلمان هو المؤسسة األساسية 
للديمقراطية، نجده في نفس الوقت يواجه أزمة تتصل بالشرعية إذ تسيطر السلطة التنفيذية 

لسياسية الحالية قادرة حقا على على أجندته، وتشكك الجماهير فيما إذا كانت اإلجراءات ا
إفراز برلمنات تستطيع أن تخدم مصالحهم على تنوعها، بينما الحكم الشفاف يعتبر أساس 

وهو أي الحكم الشفاف يعد  .الديمقراطية التشاركية وحجر الزاوية لتحقيق مطالب المواطنين
رلماني الدولي في دليله واجبا أساسيا من واجبات البرلمان، وفي هذا السياق أورد اإلتحاد الب

م جملة من المعايير تعكس انفتاح وتجاوب 21عن البرلمانات والديمقراطية في القرن 
 :البرلمانات في تحقيق االستجابة والوفاء في عالم سريع التغيير ومنها على سبيل المثال

 ،أن تصبح أكثر شمولية في تكوينها وطريقة أدائها-1
ر فعالية عن طريق اطالع وسائل اإلعالم على المزيد التواصل مع الناس بشكل أكث-2

نشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية ومواقع خاصة بها على شبكة االنترنت  ،من نشاطاتها وا 
تجريب وسائل جديدة للتواصل مع الجمهور بما في ذلك المجتمع المدني وتمكينه  -3

ي: هل يمكن أن نصف من المساهمة في اإلجراءات التشريعية وهنا يطرح السؤال اآلت
البرلمان الجزائري بأنه تمثيلي لكل فئات المجتمع وشفاف وخاضع للمسائلة ويكرس العمل 

 الديمقراطي؟

                                      
، ص 2010، 1القاهرة دار النهضة العربية، طمحمد فهيم درويش، مرتكزات النظام الديمقراطي وقواعد الحكم الراشد،  - 1

 .196-195ص 
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، عليه أن يكون تمثيليا راشدإن أول نقطة في ترسيخ البرلمان الديمقراطي في ظل حكم 
لى تأسيس نظام أي ممثال لكل فئات الشعب اجتماعيا وسياسيا وهذا يتوقف بالدرجة األولى ع

انتخابي نوعي يضمن تمثيل كل قطاعات المجتمع ومشاركتها بطريقة تعكس التنوع الوطني 
 . 1والمساواة بين الرجل والمرأة

كما أن الدعوة إلى وجود برلمان مفتوح وشفاف أمر ضروري ومطلب جوهري للمواطن، 
نا على مستوى الدستور فقد تواصلت المجهودات الكثيرة من الدول في تكريس هذا الحق قانو 

النظام الداخلي للمؤسسات العامة وخاصة البرلمان، إذ يعتبر هذا األخير مرآة وى وعلى مست
للشفافية والمشاركة من خالل السماح ألفراد الجمهور حضور وقائعه بأنفسهم رغم أن ذاك ال 

نت من الموازنة يتحقق بصورة مباشرة على الدوام ألسباب أمنية، إال أن برلمانات عديدة تمك
بين فتح البرلمان للجمهور واألمن، لكن من الناحية العملية يصعب على المواطنين أن 
يتوجهوا كافة إلى البرلمان، إنما المقصود في الواقع أن تكون مفتوحة للصحافة المقروءة 
والمرئية والمسموعة والتي تمثل عيون وآذان الجمهور بشكل عام، باإلضافة إلى مشاركة 

 .2ثلي المجتمع المدني على مستوى الوطنمم
ولكي يصبح البرلمان مفتوحا وشفافا ينبغي أن يتبنى إستراتيجية معينة إلطالع 
الجمهور على عمله وجذب اهتمامه وتشجيعه على المشاركة بأهمية بالغة، وألن األمر ليس 
مرتبطا بمجرد تبليغ معلومات فحسب، بل صياغتها بحيث تكون في متناول الغاليية من 

البرلمان، وقد تبنت البرلمانات حديثة التأسيس أو التي  المواطنين غير الملمين بأعمال
انتهجت هذا المسار حديثا إستراتيجية شاملة للمعلومات والتثقيف تحت إشراف مسؤول أو 
قسم لالتصاالت، وهي تشمل كل أنواع وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وشبكة انترنت 

                                      
األستاذ سمير بارة، األستاذة سالمة ليمام، تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف، نحو مؤسسة سياسية للبرلمان  - 1

 الجزائري، 
  …/anifest.unv-ouargla.dz البرلمان…/…، 2016-10-25تم تصفح الموقع  
 مان في تحقيق حكم شفاف، نحو مؤسسة سياسية للبرلمان الجزائري، المرجع نفسه.تفعيل دور البرل - 2
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انه يتيح للجمهور إمكانية الحصول ومطبوعات ومركز معلومات، ومن مميزات هذا التنوع 
على المعلومة من خالل الوسيلة المناسبة، ولقد تسابقت مجموعة كبيرة من الدول على 
تحقيق ذلك منها: المجر، فرنسا، المكسيك، الهند، الواليات المتحدة األمريكية، جنوب إفريقيا 

 وغيرها، وفيما يلي اإلشارة لبعض هذه االستراتيجيات.
 بث التلفزيوني واإلذاعيوسائل ال-1

على مستوى الجزائر هناك بوادر لكن محدودة، فالبث التلفزيوني لجلسات المجلس 
الشعبي الوطني مرتبط فقط بالقناة األرضية التي ال يشاهدها  الكثير من المواطنين 
 الجزائريين أمام غزو القنوات الفضائية، وهذا شيء سلبي بالنظر إلى أن التلفزيون اآلن يعد
من أهم وسائل التثقيف السياسي خاصة على مستوى فئة الشباب، وتظهر بعض الدراسات 
الميدانية عكس ذلك حيث تؤكد دراسة عن اإلعالم السمعي وواقع الثقافة السياسية لدى 

العينة المدروسة( يتابعون القناة % من الطلبة )63هناك  الطالب الجامعي الجزائري أن
برامج السياسة فيها، ولإلشارة أن هذه النتائج مرتبطة بعينة طلبة % يتابعون ال65األرضية، 

 العلوم السياسية.
 المواقع البرلمانية على شبكة االنترنت -2

مواقع على شبكة االنترنت تلعب دورا مهما في ذلك، إذ ًأنشأت اآلن كل هناك 
ا عاما يساعد البرلمانات تقريبا مواقع خاصة بها على شبكة االنترنت والتي تتضمن موقع

ويضم موقعا خاصا لتيسير  المواطنين على مواكبة الوقائع البرلمانية ويقدم سجال بالتشريعات
اتصال البرلمانات بأعضائها، وتتفاوت جودة هذه الوسيلة من دولة إلى أخرى حسب 
مستويات استخدام االنترنت، وجودة تصميم الموقع في حد ذاته، فمثال موقع المجلس الشعبي 

مزيدا من الشفافية في تقديم مة بحاجة إلي حداثة في التصميم و الوطني وموقع مجلس األ
القوانين التي يمكن الحصول عليها من موقع نصوص و المعلومات المهمة بعيدا عن ال
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الجريدة الرسمية، مع وجود مبادرة تستحق التشجيع وهي وجود مجالت تصدر عن الغرفتين، 
 ا على مستوى الموقع.لكن ال يمكن اإلطالع عليه

 عرض البرلمان على الجمهور - 3
لقد خصصت برلمانات عدة مراكز للمعلومات و التثقيف في مقرها لتستقبل فيها 

مركز معلومات  2005الزيارات الجماعية، فمثال افتتح مجلس النواب اإليطالي في ماي 
يع الزوار أن يتابعوا فيه يستطح يوميا و متعدد الوظائف و الوسائط اإلعالمية في مقره، مفتو 

ت أخرى أبوابها في أيام معينة، الوقائع البرلمانية ويجروا بحوثا منهجية، في حين تفتح برلمانا
الدول، فقد ن إلى الناس سمة نموذجية في بعض تعد هذه الممارسة المتمثلة في جلب البرلماو 

ان و المكتب اإلعالمي ُأسست بتسوانا برلمانا متحركا يجول به أعضاء مكتب رئيس البرلم
كما نظمت كل من جنوب إفريقيا  الُقرى والمدن ليحدثوا الناس عن دور البرلمان في المجتمع،

 السويد ذلك أيضا. و 
شراكهم فيه إطالع الشباب على عمل البرلمان و  - 4  ا 

تعترف  معظم البرلمانات بأنها تواجه مشكلة استثنائية تتعلق  بإثارة اهتمام الشباب 
ل البرلماني، وال يعزوا ذلك إلى انعدام اهتمام الشباب بالسياسة في حد ذاتها إذ أنه من بالعم

في ظل هذا شباب األقل مشاركة في التصويت، و بين جميع الفئات العمرية تعتبر فئة ال
تتخذ هذه رة اهتمام طالب المدارس بعملها و الوضع تبذل البرلمانات جهودا حثيثة إلثا

 تنوعة لتحقيق الغرض المنشود.المبادرات أشكاال م
قد سعت العديد من الدول لتطبيقها و تطبيق غيرها تعد هذه اإلستراتجية مهمة جدا و 

من أجل إتاحة المعلومة للجمهور، وعلى مستوى الجزائر ال بد من تفعيل هذه الطرق، ألننا 
ي حقيقة نعيش في ظل عزوف سياسي وفي ظل غياب ثقة المواطن في هذه المؤسسة الت

بالعودة إلى ، و 1يراها هي تابعة للحكومة، ومجرد وعاء ُيظهر ديمقراطية شكلية ال أكثر

                                      
 األستاذ سمير بارة، األستاذة سالمة ليمام، تفعيل دور البرلمان ...، المرجع السابق. - 1
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مؤسسات المجتمع العالقة بين السلطة التشريعية و  التجربة الجزائرية فيما يخص تحديد
المدني فإن البرلمان بغرفتيه ال يضمن ال قانونه الداخلي وال القانون العضوي المنظم ألعماله 

من  43قانونية إلشراك المجتمع المدني بأي شكل كان في أعماله باستثناء المادة إمكانية 
يمكن للجان الدائمة في إطار )القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص على أنه 

كما  (ممارسة أشغالها أن تدعوا أشخاصا مختصين وذوي خبرة لالستعانة بهم في أداء مهامها
يمكن للجان الدائمة في إطار  )من القانون الداخلي لمجلس األمة على أنه  38تنص المادة 

، (وذوي خبرة لالستعانة بهم في أداء مهامهاأشغالها أن تدعوا أشخاصا مختصين ممارسة 
هو الخبير كشخص ال كمنضمات المجتمع المدني  دوامما يعني أن المقصود بهذه الم

تنظيمية، وبالتالي لم يبقى من إمكانيات التدخل أمام جمعيات المجتمع بمختلف أشكالها ال
المدني إال العمل من خارج الهيئة التشريعية كقوة ضغط في غياب نص قانوني يقنن مساهمة 

 .1هذه القوى من الداخل على صعيد مؤسسة البرلمان بغرفتيه
تزاز ثنائية العالقة بين قد يعود لهذه التجربة في الجزائر أسباب وعوامل تقف وراء اه

البرلمان والمجتمع المدني يأتي على رأسها خلفية الظرف التاريخي بكل مالبساته السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى حداثة النشأة بالنسبة للمجتمع المدني ككيان مستقل 

ؤسسة تشريعية حديثة عن المجتمع السياسي وتَعثر العالقة بينه وبين البرلمان الجزائري كم
العهد هي األخرى، لكن هذا ال يمنع من استنساخ البدائل الراقية في المجتمع الدولي 
وتأطيرها دستوريا، ومن باب تعميم الفائدة في هذا السياق ال بأس أن نسوق بعض التجارب 

 الدولية فيما يخص تطبيع العالقة والتواصل بين المجتمع المدني والبرلمان.
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 بعض التجارب العالمية للتواصل بين المجتمع المدني والبرلمانالثاني :  الفرع
هناك العديد من الصيغ الخاصة بمشاركة المجتمع المدني في أعمال البرلمان يحدد   

الوقوف عندها المقارنة المرجعية التي تعزز مستويات المقاربة التشاركية بين المؤسسات 
 خرى الغير الرسمية .الرسمية والكيانات االجتماعية األ

البرلمان النيوزيلندي يوجه دعوة مفتوحة لتلقي مالحظات المواطنين من جميع  -
 ،الجهات المعنية، أفرادا ومنظمات من خالل الصحافة أو غيرها من وسائل اإلعالم

البرلمان التركي يعمل على توجيه الدعوة المباشرة إلى هيئات المجتمع المدني  -
 ،التشريع المطروح للنقاشالمعنية بموضوع 

البرلمان التشيكي يداوم على عقد ما يسمى عادة بجلسات االستماع التي تعتبر  -
إحدى اكبر أشكال المشاركة المدنية شيوعا، هذه الجلسات التي تخصص لالستماع لممثلين 

 ،عن القطاعات المدنية والمهنية المعنية بمشاريع القوانين المدروسة
فينيا وروسيا البيضاء، وحرصا منها على مأسسة التواصل المدني أما برلمان سلو  -

البرلماني فإنها تتوفر على مكتب اتصال مع المنظمات الغير الحكومية والمجالس 
االستشارية مكونة من ممثلين للمجتمع المدني ولبعض الخبراء، وتشتغل هذه المجالس 

ال يقدم فقط ضمانات لتلقي مالحظات  بالموازاة مع لجان دائمة، وفي بعض الحاالت البرلمان
المجتمع المدني، بل يسمح بتلقي أراء مكتوبة من قبل المواطنين، غير أنه في عدد قليل من 
البلدان تتخذ المشاركة المدنية في العمل البرلماني شكال أكثر قوة كما هو الحال في 

منتدى الحوار  1999الجمهورية اللبنانية وروسيا االتحادية، ففي لبنان تأسس من سنة 
البرلماني وهو منظمة غير حكومية تهدف إلى نقل أراء واقتراحات المجتمع المدني إلى 
البرلمان وضمان توفير المعلومات للبرلماني حول برنامج المنظمات غير الحكومية وتنظيم 

قر مجلس أنشطة متبادلة بين هذه المنظمات واللجان البرلمانية، أما في روسيا االتحادية فقد أ
قانونا ينظم المجلس الشعبي لروسيا االتحادية باعتباره وسيطا بين  2005الدوما خالل سنة 
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يتولى مهمة تقييم تألف من منظمات المجتمع المدني و المجتمع والسلطة التشريعية ي
 ،المبادرات التشريعية من منطلق ما تحققه من مصلحة عامة 

على مؤسسة تعقد بشكل سنوي ألهداف  2004وتتوفر جنوب إفريقيا منذ عام _ 
العمال الذين الذي يضم ممثلي قطاعات الشباب والنساء و  متشابهة هي المؤتمر الشعبي

 ،يتداولون في نقاش عمومي تبثه وسائل اإلعالم مباشرة 
المدني قصد معرفة المجتمع يتم عقد جلسات بين مجلس النواب و بلجيكا وفي فرنسا و  _

 ،ين اتجاه أي مشروع قانون أو ميزانية سنويةالمعنيأراء الخبراء و 
ينظم بشكل سنوي برلمان النساء الذي  1998أما البرلمان المكسيكي فانه منذ عام _ 

يتألف من مشرعين فدراليين محليين فضال عن النساء من المجتمع المدني، يهدف هذا 
بين  قضايا المساواة البرلمان إلى وضع توصيات مطروحة على األجندة التشريعية المتعلقة ب

في نفس االتجاه تقريبا تعمل مبادرة الموازنة الخاصة بالنساء في جنوب الرجل والمرأة، و 
إفريقيا على تعزيز تعاون مشرعين وفعاليات نسائية إلدخال مقاربة النوع االجتماعي في بناء 

 ،موازنة جنوب إفريقيا
المدني البرلماني والذي  أما قضايا حقوق اإلنسان فتبقى أكبر مجاالت التواصل -

يتجلى أساسا في مدى انفتاح العديد من اللجان البرلمانية لحقوق اإلنسان على 
 . 1اقتراحات المجتمع المدني المعني بحقوق اإلنسان

ات التواصل بين وعلى العموم يمكن إجمال مختلف الصيغ الكفيلة بضمان أجود آلي
ود معدى من طرف اإلتحاد البرلماني الدولي البرلمان جاءت على شكل بنالمجتمع المدني و 

 :وهي كاألتي
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حسب وجود سجل عام متاح للجمهور ويضم المنظمات غير الحكومية، منظم  _
 ،مرتب أبجدياموضوع اهتمام هذه المنظمات و 

 ،وجود سجل خاص بالخبراء_ 
 إجراء دعاية فعالة باستخدام وسائل اإلعالم إلبالغ الجمهور بمشروعات القانون _ 

 ،وجلسات االستماع البرلمانية
الخبراء المعنيين بمن فيهم الممثلون عن المجموعات توجيه دعوات إلى المنظمات و _ 

 ،المهمشة متى كان ذلك مالئما ليقدموا مالحظاتهم أو يعرضوا أدلتهم
 ،وضع إجراءات لطرح مالحظات المواطنين من األفراد للمناقشة_  
 ،االنترنت يضم جميع المالحظات المقدمةوجود سجل عام على شبكة _ 
تنظيم جلسات استماع في المراكز المحلية و إعداد ملخصات مكتوبة لألدلة الشفهية _ 
 .1المقدمة 
وبناء على ما سبق ذكره يمكن إجمال نوعية الصعوبات و نقاط الضعف التي تحول    

  :هى كالتاليدون توازن العالقة بين المجتمع المدني و المؤسسات الرسمية و 
 ،العالقات بين الجهات الرسمية و الجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي_ 
 ،الجمعيات غير معترف بها فعليا كمحاور وشريك من قبل المؤسسات الرسمية _ 
الجمعيات ليست ُممأسسة حسب عالقات العمل والشراكة بين المؤسسات الرسمية و _ 

 .2نقاط الضعف هذه ال تقابلها الكثير من نقاط القوة  هذه الدراسة المغاربية المقارنة فإن
المجتمع ار أهمية العالقة بين البرلمان و وكخالصة ال يمكن ألحد اليوم جهل أو إنك

المدني بجميع مكوناته في تطوير الفعل الديمقراطي التشاركي القائم على صياغة السياسات 
فالبرلمان من خالل اختصاصه التشريعي العامة وسن التشريعات الناظمة لحياة المواطنين، 

ويلعب دورا محوريا في التأسيس والتنصيص  األصيل المستمد من الدستور يمكنه أن يساهم
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الميكانيزمات التشريعية المقننة لمنظومة قانونية تشاركية تسمح بتأطير لمختلف اآلليات و 
مكن للنواب أيضا من خارج العملية التفاعلية بين أطراف ومكونات السلطة و المجتمع ،كما ي

على مستوى كل دائرة انتخابية،  قبة البرلمان أن يساهموا في إثراء الفكر و السلوك التشاركي
ين كخطوة لملئ الفراغ الدستوري ذلك بفتح مكاتب المداومة ووضعها تحت تصرف المواطنو 
الشعب على  القانوني في هذا المجال، باإلضافة إلى عقد اللقاءات الدائمة مع مكوناتو 

الخاصة ستماع ونقل االنشغاالت العامة و االالبلديات بغرض التواصل و المستوى الواليات و 
المرئية إلطالع بحضور وسائل اإلعالم المكتوبة و  للمواطنين، وُيَفضل أن يكون ذلك

 الجمهور وعرض تجارب النواب على مستوى كل دائرة انتخابية.
 : السلطة التنفيذية لثالفرع الثا
 ،من مكونات منظومة الحوكمة الجيدةلسلطة التنفيذية أو الحكومة هي مكون ا

القطاع الخاص في بناء هيكل المنظومة سالفة الذكر تأتي فباإلضافة إلى المجتمع المدني و 
مجال السيطرة على كيان  السلطة التنفيذية كفاعل استراتيجي يحوز على إمكانيات واسعة في

ن تكون في بالتالي ال يمكنها أوأنواعها، و مومية بمختلف أشكالها ضبط السياسات العالدولة و 
ات المشاركة في هندسة الحلول الرامية إلى ترقية المبادرات ذمنأى عن صناعة الحدث و 
 النخب الفاعلة في الساحة االجتماعية .البعد التعاوني بين األطراف و 

فيها السياسيون أو فالحكومات المعاصرة تمارس ترتيب مشاركات عديدة يشارك 
قطاعات أخرى في المجتمع، ومن الجدير بالذكر ون في الخدمة المدنية كالسلطة، و المسئول

ا لشعور أي أن تلك الترتيبات للمشاركة تحدث ألسباب متنوعة، فربما يعود بعض منه
مساهمة خاصة البد من تقديمها لمعالجة بعض القضايا المعقدة أو مجموعة بأن لها دور و 

من هذا المنطلق فأن و ،  1ألسباب أخرى خاصة ترغب المجموعات المشاركة من أجلها ربما
البرامج العامة الهادفة إلى وضع شريك محوري في تصميم المخططات و  الحكومة بصفتها

                                      
 .20، ص:   2003،كريم، الحكمانية قضايا وتطبيقات، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية االداريةالكايد زهير عبد ال - 1



 

 

188 

 

إطار جديد يتم على أساسه تكريس دينامكية تشاوريه حوارية تستهدف الوصول إلى عمق 
من باب إعادة النظر في دور الجهاز الحكومي و لمعنية، هذا الشراكة المتبادلة بين الجهات ا
البيئة السياسية والقانونية لضمان سقف معين من  ةتنفيذية تهيئفإنه يقع على عاتق السلطة ال

هذا الدور هو واحد من بين الوظائف مة الجيدة في المجتمع، و ت قيام الحكاالجودة ومستلزما
المواطنة فهي تحدد المواطن و  تركز على البعد االجتماعيالعديدة للسلطة التنفيذية، فكونها 

كونها صاحبة السلطة فهي تتحكم وتراقب ممارسة القوة، وكونها مسؤولة نحو و  في المجتمع،
تقديم الخدمات العامة للمواطنين تعمل على تهيئة البيئة المساعدة على التنمية البشرية في 

الفعال وني والتشريعي الثابت و ر العام القانالمجتمع، لذى فالحكومة معنية بوضع اإلطا
ا تكون معنية بتأكيد االستقرار والعدالة ألنشطة القطاع العام و الخاص على حد سواء مثلم

كذلك تعمل على االهتمام بالخدمات العامة التي ال ُيقبل عليها القطاع في السوق، و 
 . 1الخاص

شراكهم في الرأي ولعلى العديد من الدول المتقدمة أصبحت تتخذ من  العناية بالعمالء وا 
لتعزيز المشاركة  األوقات المناسبة لذلك كمنهجيةنوعية الخدمات ووسائل تقديمها و  حول

المتأثرين بالخدمات التي تؤديها تلك األجهزة، وهذا ينسحب بطبيعة الحال لذوي المصالح و 
ت البعيدة داخل المجتمعات على تعامل اإلدارة الحكومية مع المواطنين في األحياء والمحليا
الل المركزية تقديم الخدمات من خالل مشاركة الممثلين لتلك القطاعات المختلفة، ومن خ

من خالل تشكيل اللجان المشتركة االعتمادات عليها في المساهمة برسم السياسات، وكذلك و 
 .2المدنيةقطاع المجتمعات ن ممثلين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص و التي تتضمو 

إن دور الدولة في العصر الحديث هو تمكين المواطن لتضعه في مركز الحكومة كونه 
محورها وتعزيز دور المؤسسات االجتماعية الغير الرسمية لتحمل المسؤولية المشتركة 

في هذا السياق تجتهد الحكومة و  والتقليص قدر اإلمكان من مساحة االحتكارات الحكومية،
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ة آليات التواصل الثنائي بينها ترقية لتعزيز مجال المشاركة و مات الالزمفي إصدار التنظي
دية الشباب والمنظمات المهنية أناألخرى خصوصا مع لجان األحياء و  بين القطاعاتو 
 العمالية إلحراز تجارب عالية من الجودة في إدارة عجلة التنمية الشاملة.و 

اتفاق عام لدى دول منظمة وبخصوص تحسين االستجابة من طرف الحكومة هناك 
اإلدارة يجب أن تكون متجاوبة لزبائنها أي  على أنoecd التعاون االقتصادي والتنمية 

الجمهور، وهناك إجماع أقل حول كيفية تحقيق ذلك األمر، ولقد تم تعريف بعض العناصر 
 األساسية الالزمة لتقديم خدمات تستجيب للجمهور مثل:

أن يعرفوا كيفية عمل اإلدارة وماذا تكون المحددات على الشفافية: فالزبائن يجب  -
عمل الموظفين العاملين ومن المسؤول عن هذا وما هي المعالجات المتوفرة فيما إذا تمت 

 األمور بشكل خطأ.
مشاركة الزبائن: يكره الزبائن بأن يتم التعامل معهم كمتلقين سلبيين لكل ما تلقيه  -

الحاالت فإن إدماجهم يكون ضروريا إذا كانت اإلدارة ستقوم اإلدارة عليهم، ففي كثير من 
 بتأدية العديد من مهامها.

سهولة الوصول للمعلومة: يجب أن يتوفر للزبائن المداخل المادية البسيطة لإلدارة  -
، ومما يعزز مستوى 1في ساعات مناسبة، وأن يتم إعطائهم المعلومات بلغة بسيطة وواضحة

لمجتمع ويندرج تحت مؤشر قدرة هذه األخيرة على صيانة سياسات مؤسسات الحكومة في ا
 سليمة وتنفيذها بفعالية في مجال المشاركة والتشارك جملة من المؤشرات منها:

  ام االدارة المحليةظن تعزيز -1
الذي يمارس فيه المواطنون حق المشاركة والتشارك في نضام االدارة المحلية إن وجود 

ن أر أمورهم المحلية يعتبر عامال جوهريا في الحكمانية الجيدة، و رسم السياسات وتسيي
مشاركة  المواطنين على المستوى المحلي تشمل فئات المجتمع المحلي من الفئات الفقيرة 
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والمحرومين من خدمات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم والخدمات العامة األساسية، 
ات وتقليص حدة الفقر وتحقيق مستويات أفضل من تعتبر دافعا قويا لتوفير تلك الخدم

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فإنها تعتبر دعما لمؤسسات الحكمانية في المركز 
 من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تتشكل على المستوى المحلي.

 تعزيز مشاركة المجتمع المدني-2
إن تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تحمل المسؤوليات يعتبر عامال  

ن هذا األمر يتطلب توفير الحرية إلنشاء مؤسسات المجتمع وأجوهريا في الحكمانية الجيدة، 
المدني وا عادة النظر في التشريعات الحاكمة إلنشاء ومراقبة ومتابعة نشاطات تلك المؤسسات 

ة الشفافية على نشاطاتها ومساءلتها في حال وجود ممارسات ال تتسم بما يسمح بسهولة زياد
بخدمة مصالح المشاركين بها أو بخدمة المصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي فان إنشاء 
شراكها في تحمل المسؤوليات المجتمعية يساعد  مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة بها وا 

الية التي تجنبها االعتماد على الم نح والموارد المالية في تحقيق القدر الكافي من الموارد الم
الخارجية، والتي قد ُيساء استخدامها أو ُيساء اختيار األهداف التي يتم التمويل من أجلها بما 

 ال يخدم، بل قد يضر بمصالح المجتمع.
 اإلعالم الحر والمسؤول تعزيز-3

فة من الوصول إلى المعلومات إن وجود إعالم حر ُيسمح به لوسائل اإلعالم المختل 
ن أاألساسية بشفافية وحرية مسؤولة يعتبر أمرا أساسيا لتوفير ونجاح الحكمانية الجيدة، إال 

هذا األمر يتطلب تخفيف سيطرة مؤسسات الحكمانية على وسائل اإلعالم المختلفة حتى 
والتشريعات بحرية  يتسنى لها نقل المعلومات واألخبار والتعليق والنقد للسياسات والقرارات

مسؤولة وبما يخدم المصلحة العامة، دون التحيز أو االنتماء لجهات أو فئات أو منفذين 
بعينهم، فان حرية المجتمعات غالبا ما تقاس بحرية وسائل إعالمها وأن هذا األمر يعتبر من 

ل اإلعالم األمور المؤرقة للسلطات الحاكمة في دول المجتمع العربي، إن توفر الحرية لوسائ
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يعتبر أمرا في غاية األهمية لتحسين مستوى الممارسات الديمقراطية في التعبير وتحسين 
مستوى المساءلة لمؤسسات الحكمانية سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، كما أن 
توفير الديمقراطية في المجتمع يعمل على تعزيز العدالة االجتماعية، ويسمح بحرية الوصول 

ى الخدمات ذات الجودة والنوعية مثلما يعمل على تهيئة البيئة المساعدة للحكم المرتكز إل
 على الناس.

 تعزيز الالمركزية ونقل السلطات -4
إن قضية الالمركزية هي قضايا الحكمانية الجيدة والتي تنطوي على نقل السلطات  

لحكومية إلى إدارتها التابعة والصالحيات التخاذ القرارات من اإلدارة المركزية للمؤسسات ا
لها، ومن اإلدارات إلى الوحدات اإلدارية األدنى منها، ومن الحكومة المركزية إلى المستويات 

 الحكومية الدنيا والمحلية.
إن نقل الصالحيات وسلطات اتخاذ القرار قي العديد من الوظائف الحكومية مثل 

ف العديدة األخرى ال يسمح بتقديم الخدمات التعليم والصحة و التنمية االجتماعية و الوظائ
زيادة تفاعله مع الوحدات سب بل يسمح بتفعيل دور المواطن و قريبا من المواطن فح

الحكومية للمساهمة في تحمل المسؤوليات من رسم للسياسات و متابعة تنفيذ الخدمات و 
للمشاكل التي تكتنف المبادرة في تحسينها من خالل المشاركة في إبداء الرأي وطرح الحلول 

 التنفيذ الفعال.
و إذا نظرنا لطبيعة اإلدارة الحكومية في الدول العربية فأننا نجدها تميل بشكل كبير 

، تحت ويات اإلدارية الدنيا أو المحليةنحو المركزية وال تولى أهمية كبيرة للمشاركة في المست
لتحتية، أال أن مثل تلك المبررات تحتاج مبررات عديدة منها المالية والمهنية والتقنية والبنية ا

إلى مبادرات من إدارة الحكومة المركزية إلشراك المحافظات والحكومات المحلية بمجالسها 
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ة البلدية و التنفيذية أو االستشارية و ممثليها في تحمل مسؤوليات تحقيق التنمية االقتصادي
 .1المحلياتواالجتماعية لتلك المحافظات و 

 (الحكومة االلكترونية): اإلدارة االلكترونية عرابالفرع ال
نظرا لنجاح تجارب تطبيق الحكومة االلكترونية في كثير من الدول، سارعت العديد من 

بارها أحد مظاهر الحكم الراشد، الدول األخرى إلى إطالق مشاريع الحكومة االلكترونية باعت
اإلدارة االلكترونية من خالل إطالق الجزائر كغيرها من الدول تتطلع إلى إقامة مشروع و 

مشروع الجزائر االلكترونية وهذا التحول نحو الثورة المعلوماتية يتطلب توفير مجموعة من 
المقومات أهمها الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع هذا النمط الجديد، و نظرا لكون حجم 

صادية في أغلب دول العالم، القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي القطاعات االقت
وكون التعامل مع القطاع الحكومي ال يقتصر على فئة دون غيرها بل يعم كافة المواطنين 
والمقيمين والمؤسسات وغيرها، وكون هذا التعامل متعدد في نوعيته ووسائله وكيفيته ونماذجه 

ة، جاء مفهوم الحكومة باختالف إجراءاته وخطوات تنفيذه وأماكنها بين أروقة الدوائر الحكومي
االلكترونية كوسيلة مثلى للحكومة تمكنها من رعاية مصالح الجمهور من أفراد ومؤسسات 
الكترونيا باستخدام التكنولوجيا المتطورة دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين اإلدارات 

 .2الحكومية
ها البعض بأنها وقد اختلفت اآلراء حول تحديد مفهوم الحكومة االلكترونية، فيعرف

استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات المرفقية 
 والتواصل مع الموظفين بمزيد من الديمقراطية.

                                      
 وما يليها. 231المرجع نفسه، ص: الكايد زهير عبدالكريم ، - 1
الحكومة اإللكترونية، عوامل البناء والمعوقات في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن أشغال اليومين الدراسيين حول مستقبل  - 2

، كلية الحقوق 2من إعداد األستاذين، شاللي عبد القادر، قاشي عالل جامعة البليدة  الحكومة اإللكترونية في الجزائر،
 . 03ص:  ،2014سنة  والعلوم السياسية،
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ويعرفها البعض األخر بأنها مرادف لعمليات التبسيط لإلجراءات الحكومية، وتسيير 
ن خالل إيصال الخدمات لهم بشكل سريع وعادل في النظام البيروقراطي أمام المواطنين م

 إطار من النزاهة والشفافية والمساءلة الحكومية.
وهناك من يرى بأنها مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات للوصول إلى االستخدام األمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان توفير خدمة 

 .1يزة للمواطنين والشركات واألجانبحكومية مم
وبصرف النظر عن خصائص الحكومة االلكترونية من سرعة األداء للخدمات 
وخاصية تخفيض التكاليف واختصار اإلجراءات  اإلدارية إلى غير ذلك من الخصائص 
والمميزات، وكذا نوعية األهداف المستهدفة كتحسين مستوى الخدمات والتقليل من التعقيدات 
اإلدارية، وتحقيق اإلفادة القصوى لعمالء الحكومة االلكترونية وغيرها من األهداف والمزايا 
التي ينطوي عليها هذا االبتكار التكنولوجي الحديث في عالم يتسم بالسرعة الفائقة في كل 
شيء، وما يهمنا في هذه الدراسة هو عالقة اإلدارة االلكترونية بالممارسة الديمقراطية 

ركة الشعبية بالشكل الذي يضمن تيسير استطالع رأي المواطنين في مختلف أوجه والمشا
النشاط العام، ويمكن من إجراء االقتراعات وأداء األصوات بسرعة ودقة، ويعمل على تذليل 
سبل االجتماع واالقتراب من مراكز ودوائر السياسات العامة وصنع القرار، وعليه يمكن ذكر 

ا من األهمية بمكان في دور الحكومة االلكترونية وعالقتها بالممارسة بعض النقاط التي نراه
 التشاركية.

 االجتماعات حضور -1
حيث تحاول بعض اإلدارات زيادة المشاركة الشعبية في االجتماعات العامة بغرض 
جدولة أعمالها على االنترنت، وفي إدارات أخرى يستطيع المواطنون إرسال البريد االلكتروني 

أعضاء المجالس أثناء اجتماعهم وتوجيه األسئلة والمالحظات إليهم حتى أصبح ذلك إلى 

                                      
 .04المرجع نفسه، ص:  الحكومة االلكترونية في الجزائر، - 1
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يمثل جزءا رسميا من محاضر االجتماعات، وفي بعض القرى يتم نقل اجتماعات المجلس 
البلدي عبر االنترنت بطريقة حية ومسموعة، ويستطيع المواطنون إرسال شكواهم عن طريق 

ا المجلس البلدي، كذلك يمكن للجمهور من خالل دخولهم البريد االلكتروني ليجيب عليه
 .1لقنواتهم التلفزيونية مشاهدة االجتماعات العامة وهم في منازلهم

 االلكتروني النشر -2
مما ال شك فيه أن ثورة المعلومات واالتصاالت التي يشهدها العالم المعاصر كان لها  

دارتها وطبيعة مقتنياتها والخدمات التي  انعكاساتها وتأثيرها في مؤسسات المعلومات وا 
تقدمها، وخاصة بعد النقلة الكبيرة التي حصل فيها التزاوج بين تقنيات الحواسيب واالتصال 

وظهور الشبكات المتطورة والنشر االلكتروني بآفاقه ومنافذه الواسعة في ظل بعيدة المدى، 
 عصر مجتمع المعلومات.

لقد أحدث النشر االلكتروني تغيرات ضخمة على مختلف اإلجراءات الفنية واإلدارية 
في المكتبات بشكل عام، سواء على مستوى بناء المجموعات أو الخدمات المقدمة 

 للمستفدين.
بالنشر االلكتروني كما ورد في المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات  والمقصود

والمعلومات انه مرحلة يستطيع فيها كاتب المقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل تجهيز 
( ثم يقوم ببثه إلى محرر المجلة االلكترونية الذي يقوم word-processingالكلمات)

لكترونية للمشتركين في مجلته، وهذه المقالة ال تنشر بالتالي بجعله متاحا في تلك الصورة اال
 .2وانما يمكن عمل صور منها مطبوعة إذا طلب احد المشتركين ذلك

 كما تم تعريف النشر االلكتروني بتعاريف عديدة ال حصر لها نذكر منها ما يلي: 

                                      
 .14المرجع نفسه، ص:  الحكومة االلكترونية في الجزائر، - 1
 كنانة أونالين. -يد كرديأحمد الس -النشر اإللكتروني - 2
  kenanaonline.co/users/…/20506.2016-11-01تم تصفح الموقع في  
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تزان الرقمي فقد عرفه الدكتور أحمد بدر في كتابه علم المكتبات والمعلومات بأنه االخ    
 .للمعلومات مع تطويعها وبثها وتوصيلها وعرضها الكترونيا أو رقميا عبر شبكات لالتصال

 هذه المعلومات قد تكون في شكل نصوص، صور، رسومات يتم معالجتها آليا.
ويعرفه الدكتور شريف كامل شهين بأنه عملية إصدار عمل مكتوب بالوسائل 

 باشرة أو من خالل شيكات االتصال.االلكترونية وخاصة الحاسب سواء م
ويورد الدكتور أبوبكر محمود الهوش في كتابه التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات 
بأن النشر االلكتروني هو االعتماد على التقنيات الحديثة وتقنيات االتصاالت بعيدة المدى 

 .1في جميع الخطوات التي تنطوي عليها عمليات النشر
ية النشر االلكتروني يمكن متابعة األخبار العاجلة والنشرات االقتصادية فمن خالل آل

واالجتماعية واالطالع على آخر المؤلفات واالستفادة من محركات البحث المتنوعة وتحقيق 
سرعة الوصول على المعلومة من مصادرها، كما أن جودة الخدمات اإلدارية وتطوير عالقة 

ثورة التكنولوجية تكون من خالل استغالل تقنية النشر اإلدارة مع المواطن في زمن ال
لغاء عامل العالقة  االلكتروني، هذا األخير الذي ساهم في التخلص من حدة البيروقراطية وا 
المباشرة بين طرفي المعاملة وهما اإلدارة والمواطن أو على األقل التخفيف منها، كما أن 

اج مجتمع المعرفة وصناعة صحافة الكترونية النشر االلكتروني ساهم بدرجة كبيرة في إنت
من الشعب كمنافس قوي فرض نفسه على الساحة اإلعالمية في مقابل الصحافة الورقية، 
واالحتكاك االلكتروني بين الشعب واإلدارة عبر االنترنت من خالل ما ينشر من قوانين 

ية التشاركية أتاحت وا عالنات وسياسات عمومية كرس ديناميكية جديدة في عالم الديمقراط
فرصة التفاعل والتواصل بين الحكومة وجمهور المتعاملين سواء تعلق األمر باالنفتاح على 
محيط اإلدارة واالطالع على مختلف الوثائق الرسمية المتعلقة بالشأن العام أو المشاركة 

وجية الحديثة بإبداء الرأي أثناء عملية صناعة القرار الوطني والمحلي، ومن شأن هذه التكنول
                                      

www.waza.cc/.../1723-، تم تصفح DOC.  01-11-2016التعريف بالنشر اإللكتروني وأنواعه،  - 1
1209297399.doc. 
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أنها تعزز من دور الشفافية والمساءلة وترفع من كفاءة سياسة القرب واالندماج بين اإلدارة 
 والمواطن.

 غير الرسمية في تكريس الديمقراطية التشاركية مؤسساتالمطلب الثاني: دور ال
ما يميز العالم النامي هو أنه بحاجة ماسة لمزيد من المشاركة من قبل األفراد 

ماعات والمؤسسات الذين يشكلون المجتمع سواء على مستوى القطاع الخاص أو على والج
إن المشاركة اإليجابية والفعالة تعتبر من المميزات  .مستوى منظمات المجتمع المدني

األساسية للحكومة الرشيدة، ولعلها الميزة اإلستراتيجية التي تؤدي بدورها إلى تحقيق األهداف 
إليها الحوكمة من االنجازات في تخفيف حدة الفقر والبطالة ورفع مستوى النبيلة التي تسعى 

معيشة األفراد وزيادة نطاق الحرية والديمقراطية والمحافظة على حقوق المواطن وصيانتها 
دامة  وكذلك فإن التوجهات العالمية تنطوي على أن التنمية االقتصادية تكون أكثر سرعة وا 

 .1تعكس رسالة مشتركة للمجتمع ككل وليس مقصورة على فئة بعينها وعدالة إذا ما كانت
دارة مفاصل  وبالتالي فان عجز وقصور الحكومات الرسمية في هندسة السياسة العامة وا 
الدولة بما يحقق رفاهية األفراد ويدعم استقرارهم السياسي واالجتماعي أدى ذلك إلى تغيرات 

موا في تضييق مساحة التحكم واالحتكار الرسمي في دور الدولة وظهور فاعلين جدد أسه
للقطاعات والمؤسسات الدستورية واالجتماعية، كما أسهموا أيضا في بناء ووضع أرضية 

وعليه سنتطرق في هذا  .للحوار والممارسة التشاركية تسع كل مكونات الطيف االجتماعي
ني بجميع مكوناته ثم نعرج المطلب إلى معالجة دور هذه الفواعل المتمثلة في المجتمع المد

على ذكر رسالة وسائل اإلعالم التشاركية ثم في األخير نقف على مساهمة القطاع الخاص 
نتاجه في صناعة السياسة التشاركية.  وا 
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 الفرع األول: المجتمع المدني
يعد المجتمع المدني من ابرز الفواعل الغير الرسمية في النظام السياسي ويلعب دورا 

توجيه صنع السياسة العامة، لكن قبل الكشف عن هذا الدور البد من إلقاء مسحة مهما في 
 حول مفهوم المجتمع المدني.

 تعريف المجتمع المدني -1
يديولوجية  المجتمع المدني مفهوم غربي النشأة، أسهمت في صياغته مدارس فكرية وا 

بدءًا بأرسطو طاليس الذي متعددة في إطار الحضارة الغربية، وذلك عبر عدة مراحل تاريخية 
استخدمه كمرادف للدولة حتى انطونيو غرامشي الذي طّور هذا المفهوم باعتباره بناءا فوقيا 
يؤدي دورًا توجيهيا للسلطة، ويعكس المجتمع المدني في معناه الواسع فضاءا للحرية يتلقى 

أو تعبيرا عن فيه الناس بإرادتهم الحرة ويأخذون المبادرات من اجل أهداف أو مصالح 
مشاعر مشتركة، وهو ما يجعله غنيا في تداعياته بالنسبة إلى عمليتي الديمقراطية والتنمية 

 .1االقتصادية واالجتماعية
ويعرف ستيفن ديلو المجتمع المدني بأنه أشكال عديدة ومختلفة من الجمعيات غالبا  

ت التي توجد خارج ما يطلق عليها مجموعات طوعية أو مؤسسات ثانوية، هذه التنظيما
الهياكل الرسمية لسلطة الدولة تشير إلى حيز مستقل يتوفر لألفراد فيه حرية تتيح عدد متنوع 
من خبرات الحياة التي تتيحها تجمعات متنوعة يستطيع األفراد االنضمام إليها، وأحد الجوانب 

المركزية،  المهمة في المجتمع المدني أنه كحّيز مستقل يعمل كعازل ضد سلطة الحكومة

                                      
-11-03المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر: إشكالية الدور، تم تصفح هذا الموقع مرزوقي عمر،  - 1
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وبدوره هذا يشجع على وجود مناخ لجماعات مختلفة أن تتبع مساراتها الخاصة بها دون 
 .1خوف من تدخالت الحكومة

كان الفقيه جون لوك أول من استخدم معنى المجتمع المدني م  18و 17وفي القرن 
: مجاال وعرفه على انه 1689بعد الثورة االنجليزية في نصه المشهور رسالة التسامح سنة

مستقال عن الدولة منحصرا في الجماعة األهلية وروحها التضامنية من خالل نظرية العقد 
االجتماعي، فهو يرى بأن المجتمع المدني هو بمثابة الرحم الذي تشكلت فيه الدولة، أما 
هيغل فقد انتقد نظرية العقد االجتماعي مبرزا فكرة عجز المجتمع المدني عن تنظيم ذاته 

قدرته على تحقيق العقل والحرية وحاجته للدولة بوصفها قوة خارجة عنه للقيام بذلك، وعدم م
أما ألكسس دي توكوفيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا فقد ابرز إعجابه بالحياة السياسية 
في المجتمع األمريكي وما لفت انتباهه هو نزوع األمريكيين إلى تشكيل جمعيات ومؤسسات 

 ه النشاط البشري وأقر بأن فن إنشاء الجمعيات هو أبو التقدم.تغطي كافة وجو 
وأما الفقيه غرامشي فقد نقل مفهوم المجتمع المدني إلى حقل البنى الفوقية إلى الدولة 
على عكس ماركس الذي كان يرى أن المجتمع المدني هو بنية تحتية أي القاعدة، فالدولة 

مع المجتمع المدني الذي يتكون من النقابات حسب غرامشي هي المجتمع السياسي متحالفا 
واألحزاب والصحافة، والمدارس واألدب والتنظيمات الحرة األخرى، وبالتالي فوظائف المجتمع 

 .2المدني عند غرامشي تعتني بالرأي العام غير الرسمي
 ثانيا: العناصر واألسس التي يقوم عليها المجتمع المدني

 العناصر:-1
 التي يقوم عليها المجتمع المدني مايلي:ومن جملة العناصر 

                                      
مذكرة مقدمة لنيل  2009-1989إبتسام قرقاح، دور الفواعل الغير الرسمية في صناعة السياسية العامة في الجزائر  - 1

، 2011-2010السياسية، تخصص: السياسيات العامة  والحكومات المقارنة، السنة الجامعية شهادة الماجستير في العلوم 
 .46ص: 

عباسة الطاهر، المجتمع المدني والحكم الراشد، مقال منشور في مجلة القانون المجتمع والسلطة، تصدر عن مخبر  - 2
 .23القانون بكلية الحقوق، جامعة السانية، وهران، ص: 
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أي أن تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة أو بعبارة أخرى أن تكون :  االستقاللية-أ
غير حكومية، وهي عنصر أساسي يمكنها من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، واستقاللية 

ي عن إدارات الدولة منظمات المجتمع المدني تعني االستقالل التنظيمي واإلداري والمال
 الرسمية، وهذا ما يميزها عن إدارات الحكومة والمؤسسات العامة.

أو ما يسمى بالعمل التطوعي أو المشاركة الطواعية أي أن االنتساب إليها يتم  الطواعية:-ب
وفق اإلرادة الحرة الواعية والتي تميز تكوينات المجتمع المدني عن باقي التكوينات 

 رى.االجتماعية األخ
أي أن العضوية فيها ال تتوارث عبر العائلة أو العشيرة أو أن تكون منظمة غير وراثية:-جـ 

 الطائفة أو المذهب أو الدين.
 وهو ما يميزها عن القطاع الخاص. أن ال تسعى لتحقيق الربح: -د

في جميع أعمالها  أي أن تمارس الديمقراطيةأن تكون منظمات ديمقراطية وتعددية:  -هـ 
القاتها الداخلية والخارجية وأن تقبل باالختالف والتنوع، وأن يكون لها غاية أو هدف أو وع

 دور لممارسة الرقابة على نشاطات الدولة خدمة لصالح الشعب.
 :األسس -2

 سس التي يقوم عليها المجتمع المدني مايلي :األومن جملة 
وقوانين الجمعيات واالتحادات ويقصد به الدساتير والتشريعات األساس القانوني: -أ

 والنقابات التي تنظم عالقة هذه المؤسسة بالدولة.
ويقصد به إقرار النظام السياسي بالتعددية وحق تشكيل الجمعيات األساس السياسي:  -ب

 والمنظمات المدنية.
ويقصد به تحقيق درجة من التطور االقتصادي  األساسي االقتصادي واالجتماعي:-ج

 إشباع حاجات األفراد األساسية بعيدا عن مؤسسات الدولة.واالجتماعي ب



 

 

200 

 

ويقصد به مجموعة األفكار والتصورات التي يؤمن بها األفراد وتشكل األساس الثقافي:-د
محددات لسلوكهم وعالقاتهم، وتعبر في مجموعها عن اإلطار المعرفي والثقافي للمجتمع 

 . 1المدني الحديث
 بالدولةثالثا:عالقة المجتمع المدني 

يرى هيغل عند دراسته لمفهوم الدولة بأن هناك نوع من التكامل بين الدولة والمجتمع 
ن كانت سابقة في الوجود عنه، وحسب بعض علماء االجتماع والقانون فإنه  المدني حتى وا 
عند التمعن في عالقة المجتمع المدني بالدولة الحديثة نجد أنها منقسمة إلى نوعين األولى 

ها المجتمع المدني مساندا للدولة، وبالتالي يعتبر في هذا المقام مصدرا للشرعية عن يكون في
طريق مشاركة مختلف مؤسساته وفئاته المختلفة في صنع القرار بمختلف مستوياته، أما 

المحتج على نشاطها وقراراتها، وكرد رضا لها، وبالتالي يكون الرقيب و الثانية فيكون فيها معا
ى له بكل ما لديها من قوانين وقوة قصد قمعه ومنعه من القيام بالثورة لقلب فعل لذلك تتصد

موازين حكمها، وعليه فإن العالقة بين الدولة والمجتمع هي عالقة بين عنصرين متداخلين 
ومتجاذبين، فإن كان المجتمع هو من ينشئ الدولة وهو الذي يمنحها الشرعية، فإن هذه 

يته وتطويره وال يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة إذا كانت األخيرة هي المسؤولة عن تنم
العالقة بين الدولة والمجتمع مشمولة بالريبة وفقدان الثقة بين الطرفين، كما ال يمكن أن تقام 

 .2دولة من دون مجتمع أو أن يستمر المجتمع من دون هذه الدولة
 المجتمع المدني الديمقراطي رابعا:

بدور هام في مجال تعزيز العمل الديمقراطي داخل الدولة، فهو يعنى المجتمع المدني 
يعمل من خالل مؤسساته على توفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد 
قيمها األساسية قصد إفراز نخبة ناشئة من أفراده يمكن أن تكون مستقبال هي القيادات 

تمع المدني على نحو إجرائي بأنه مجموعة من السياسية للدولة، لهذا ُيعرف البعض المج
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المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة 
بصفة مستقلة نسبيا عن سلطة الدولة من أجل تحقيق أهداف سياسية كالمشاركة في صنع 

ن طريق األحزاب السياسية مستوى الوطني أو الدولي عالالقرار السياسي واالقتصادي على 
 التي تعتبر جزءا منها.

إن مؤسسات المجتمع المدني وعند اندماجها في العملية الديمقراطية تصبح شريكا فعاال 
في المشاركة مع السلطة في اتخاذ القرار، وتعتبر في حينها جهازا رقابيا ومحوريا في تقييم 

ا في النجاح أو اإلخفاق الذي يحققه هذا األداء الحكومي واقتراح البدائل مما يجعلها شريك
النظام، ومن ثم فإن المجتمع المدني هو امتداد للدولة التي ال تزال ترعاه حتى ولو كانت 

 .1تخاف من تجاوزاته على صالحياتها
إن الفكر الديمقراطي المعاصر لم يعد مجرد آلية انتخابية دورية، أو مجرد إطار 

نما أصبح يرمز إلى أوسع معاني التشاركية في اتخاذ للتنافس الحزبي وقانون األغلب ية، وا 
القرار ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجه، ومتى توفرت الضمانات الدستورية والقانونية 

 واتسعت مستويات االجتماعيالمؤطرة للسلوك الديمقراطي التشاركي ازداد نضج الفعل 
ومؤسساته، الن هذا األخير يساهم في تثبيت التمثيل والمشاركة الواسعة للمجتمع المدني 

ية لتعزيزها وترسيخ قيمها، وذلك من خالل نشر كل ما تالديمقراطية ويعتبر بمثابة البنية التح
 تستدعيه العملية الديمقراطية كثقافة التسامح والحوار وتقبل االختالف مهما كان.

 تمع المدنيالفرع الثاني:التجربة الجزائرية وفلسفة التفاعل مع المج
لقد تبنت الجزائر في جميع دساتيرها الحق في إنشاء الجمعيات، فقد سعى المشرع من 
خالل القوانين المختلفة المنظمة لنشاط الجمعيات لتكريس هذا الحق الذي يدخل ضمن بنود 
العديد من االتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، وقد تزامن ميالد العمل الجمعوي في أول 

حيث نص في مادته رقم ،  1963له بعد االستقالل مع ظهور أول دستور للبالد سنة  تقنين
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على ضمان الدولة لحرية تكوين الجمعيات، ولإلشارة فإن نظام العمل الجمعوي في هذه  19
واستمر  1901جويلية 5الفترة كان يسير بموجب قانون الجمعيات الفرنسي الصادر في 

تم صدور أول تشريع جزائري ينظم العمل الجمعوي وهو أين  1971العمل به إلى غاية 
، الذي تضمن خريطة كاملة حول عملية 19711ديسمبر 3المؤرخ في  79-71األمر رقم 

ولعلى ما يلفت االنتباه ضمن محتويات هذا األمر  .تأسيس الجمعيات واشتغالها في الميدان
ظيم سياسي أو جمعية خارج والتي نصت صراحة بعدم إمكانية تأسيس أي تن 23هو المادة 

إطار حزب جبهة التحرير الوطني، مما طرح العديد من االلتباسات حول مبدأ االستقاللية 
والطوعية اللذان يعتبران عماد أي عمل ونضال جمعوي فعال، هذا التوجه والتضييق من 

سعا طرف السلطة على الفاعلين الجمعويين منح اإلدارة على اختالف مستوياتها هامشا وا
للمناورة، سواء من خالل رفض تسليم التصريح أو مراقبة جهات تمويل الجمعية، مما ساهم 
في عدم استقاللية هذه الجمعيات والحفاظ على منطق الحزب الواحد كفاعل أساسي في 

هذه السياسة تجاه الجمعيات هي نتيجة حتمية للتنظير القانوني والسياسي  .2المجتمع
يولوجي في المرحلة االشتراكية، لكن وبعد الحراك الذي عرفته الجزائر المشحون بالبعد اإليد

والذي تمخضت عنه إصالحات سياسية ترجمت فيما بعد في دستور  1988في أكتوبر
عرفت الساحة الجمعوية تغييرا ولو طفيفا تتويجا للتوجه الجديد الذي تبنته الدولة  1989

الجزائري في سياق التفاعل مع مقتضيات  الجزائرية، وكان من جملة ما جاء به المشرع
المتعلق  1990ديسمبر  4المؤرخ في  31-90المرحلة الجديدة صدور القانون رقم 

هذا  المولود التشريعي الجديد بالرغم من صدوره في فترة االنتقال الديمقراطي  3بالجمعيات
الميادين إال انه لم وهبوب رياح التغيير الشاملة وارتفاع سقف المطالب الشعبية في مختلف 

                                      
  .1971، الصادرة في سنة 105، المتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 1971ديسمبر  3المؤرخ في 79-71األمر  - 1
لتفعيل التمنية السياسية للجزائر، مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات موزابي بالل، الجمعيات المدنية كأساس  -2

 .135-134، ص ص 2015الدولية، العدد األول سنة 
  .1990سنة  53المتعلق بالجمعيات، ج ر ع   1990ديسمبر  4المؤرخ في  31-90القانون رقم:  - 3
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يعبر عن األدوار االجتماعية التي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني، وكانت معظم 
الضمانات التي احتوتها نصوصه رهن الطابع البيروقراطي الذي كان يميز العالقة التي 
كانت تجمع الجمعيات كجزء من المجتمع المدني مع السلطة الوصية، ناهيك  عن تلك 

الشديدة من طرف اإلدارة في مواجهة الفواعل الجديدة وبسط السيطرة عليها واحتوائها الرقابة 
فراغها من محتواها التمثيلي، وهذا السلوك بداهة يتعارض مع أدبيات التحول الديمقراطي  وا 

، كما يغاير تماما فلسفة النظام لنظام السياسي و مصداقية التشريعالجديد ويطعن في عدالة ا
جديد القائم على استرجاع حق الشعوب في إدارة أوطانها وتمكين األسرة العالمي ال

االجتماعية من الوصول إلى مواقع صناعة القرار والمشاركة  في منابر رسم السياسات 
فقد  لم يدم طويال، 1989العامة، ومما زاد الطين بلة أن االنتقال الديمقراطي للدولة بعد سنة 

تماعي بأزمة توقيف المسار االنتخابي وما رافقه من تراجع االجأصطدم المشهد السياسي و 
مراسيم تكبل ممارسة حرية في العديد من الحريات بدءا بصدور قانون الطوارئ ثم تاله عدة 

التعبير من أهمها مرسوم مكافحة اإلرهاب والتخريب، هذه الوضعية سجلت بالنسبة الرأي و 
ية ضعفا كبيرا عكس الديمقراطمية واألمن و عيات على مستوى التنلقياس درجة تأثير الجم
التي أقرها المشرع الجزائري في فصل الجمعيات عن الحياة  رغبة السلطة والتشريعات

لخدماتي، هذا النسق من التضييق كان له التأثير اياسية وحصر دورها فقط في الجانب الس
ة إيصال رأيها عبر الكبير على فعالية الجمعيات المدنية إال أنه لم يمنعها من محاول

 االحتجاجات تارة وعبر الحوار تارة أخرى .
د بين هذه الصورة في مرحلة التسعينيات شكلت ما يشبه الصراع الخفي و البار 

ي في طياتها قيم معسكر جمعوي اجتماعي يحمل أجندة تحو  ،معسكرين متباينين متناقضين
تلف القوى الفاعلة في بين مخ الفعل الجواري و صيغ التقارب والتكاملالعمل الجماعي و 

مؤسساتها التقليدية متشبع بثقافة االنغالق و يتجه ومعسكر سلطوي تقوده الدولة و  المجتمع ،
الحقيقة أن هذه المعادلة هي من بقايا ميزات النظام نحو تغليب ميزان القوى لصالحه، و دائما 
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ات الوطنية األخرى، بينما القطيعة بينه وبين المكونشمولي القائم على نظرية الصراع و ال
لتيارات الرسمية وغير اكثير، فهي مزيج يظم كل األطياف و حقيقة الدولة هي خالف ذلك ب

الدولة حسب الفقيه أنتونيو غرامشي هي المجتمع السياسي متحالفا مع المجتمع الرسمية، و 
ية، شاركالمدني وبالتالي فإن أطروحة غرامشي في هذا السياق هي جوهر الديمقراطية الت

هر مظا 31-90على هذا األساس كان ينبغي على المشرع أن يتبنى في القانون رقم و 
يصوغ النصوص التي تكرس التحالف الثنائي بين السلطة والمجتمع وفق النظرية الغرامشية و 

ال تقبل العكس، كما تأتي ألن الفكرة من بدايتها تشاركية و البعد التكاملي بين الطرفين 
تعاون ، ولكن هذا ما لم يكن، اللعالقة وتحديد مجاالت التنسيق و انونية لتنظيم االمنظومة الق

أستمر الحال على هذا المنوال إلى غاية استتباب األمن ودخول الفعل الجمعوي مرحلة و 
الذي كان ، و 1المتعلق بتأسيس الجمعيات 06-12جديدة أشرف على تأطيرها القانون رقم 

فتاحا خاصة أن صدوره صاحب هبوب رياح الحراك العربي من المفترض أن يكون أكثر ان
وانتشار موجات المد الديمقراطي القاضي بإرساء معالم الديمقراطية التشاركية، فهذا القانون 

دة على نشاطها سعى إلى تشديد اإلجراءات في تأسيس الجمعيات وفرض رقابة مشد
ف الجمعيات الدولية، وهذا بالطبع وعالقاتها باألحزاب السياسية ومختل ومواردها المالية،

يكون له تداعيات سلبية جدا على أداء الجمعيات وتفعيل التنمية السياسية التي من مكوناتها 
هو أنه عبارة  06-12عنصر الممارسة التشاركية، وبالتالي ما يمكن تسجيله على القانون 

د من النصوص المشتركة وامتدادا له، بدليل التطابق بين العدي 31-90عن إثراء للقانون 
ا، كما أن نصوصه احتوت على مجموعة من القيود تتعارض مع االتفاقيات والصكوك مبينه

الدولية التي تضمن حرية العمل الجمعوي، والتي وّقعت عليها الجزائر وضمنتها مختلف 
ى الدساتير، والمعروف أن هذه االتفاقيات أسمى من القوانين الداخلية، فبالعودة مثال إل

إجراءات تأسيس الجمعيات في هذا القانون نجد أن الموافقة المسبقة من السلطات العمومية 
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يعطيها الحق في قبول اعتماد الجمعية أو رفضها، وهذا الحق يفتح الباب لتعسف اإلدارة في 
شاءت، وهذه السلطة التقديرية لإلدارة تمس اد لمن تشاء من الجمعيات ورفض مامنح االعتم

ضل االكتفاء ية العمل الجمعوي وتعتبر من الشروط المجحفة حيث كان من األفباستقالل
بتأسيس الجمعية، كما أن  عنصر التشديد يظهر أيضا في المواد  باإلشعار أو اإلخطار

وكلها مشددة وقاسية وتحمل ألفاظا فضفاضة تحتمل عدة تأويالت وتعطي  46إلى  39من
ت بغض النظر عن المبررات حتى لو تعلق األمر الحق لإلدارة في تعليق أو حل الجمعيا

بإبداء الرأي في السياسة العامة للبالد ومساسا بالسيادة الوطنية للبالد، كما أورد شروط 
جراءات معقدة للتعاون والتنسيق مع الجمعيات األجنبية التي أبدى لها القانون الكثير من  وا 

 .1العداوة
يبشر بالخير نظرا للحصار الممنهج  ي الجزائر الفإن واقع العمل الجمعوي 

والمضروب على أنشطة الجمعيات الوطنية والمحلية على السواء، وكان من الضروري 
صياغة المنظومة القانونية المؤطرة للنشاط الجمعوي وفق أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية 

ستقل، لكن ما لحقوق اإلنسان التي صادقت الجزائر عليها من أجل ترقية مجتمع مدني م
يالحظ في ثنايا قوانين الجمعيات التي تم اعتمدها أنها تمثل تراجعا كبيرا في مادة الحريات 
وحقوق اإلنسان وتكرس ثقافة الحزب الواحد، وفي ظل مناخ جمعوي مثخن بالقيود 
البيروقراطية ومكبل بترسنة قانونية معيقة إلطالق الحريات ال يمكن الحديث عن شيء اسمه 

مقراطية التشاركية، الن هذه األخيرة وجودها مرهون بوجود فضاء جمعوي حقيقي وقوي الدي
تسنده مصداقية التشريع وشرعية التكامل الثنائي مع السلطة، ألن العمل الجمعوي هو محور 
المقاربة التشاركية وممثل قوافل المواطنين في التعاطي االجتماعي والتنموي مع مؤسسات 

 الدولة.
 لسياق وبناءا على ما سبق نقترح ما يلي:وفي هذا ا

                                      
د/ زغو محمد، حرية أنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مجلة األكاديمية للدرايسات االجتماعية واالنسانية/ قسم    -1
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الداخلية  رفع اإلدارة قيودها عن العمل الجمعوي واالمتناع عن التدخل في الشؤون  -
 ،للجمعيات
التي منحت اإلدارة حق تعليق نشاط  06-12من القانون  39إعادة النظر في المادة  -

 ،الجمعية أو حلها بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للبالد
 ،القضاء سلطة حل الجمعية أو تعليق نشاطها دون اإلدارةمنح  -
 16اإلسراع في إصدار منظومة قانونية للعمل الجمعوي تتماشى مع مقتضيات المادة  -

 ،القاضية بدسترة الديمقراطية التشاركية 2016من التعديل الدستوري األخير لسنة 
 ،باعتبارها فضاء طبيعي لهاالنص على الديمقراطية التشاركية في قانون الجمعيات  -
تضمين قانون الجمعيات بنصوص تجسد إطار للتشارك مع الجماعات المحلية على  -

 ،وجه االلزام
الجماعات المحلية باعتبارها ركن من  قانون النص على الديمقراطية التشاركية في  -

 أركان النظام المحلي.

 الفرع الثالث: األحزاب السياسية
ن الذين يستبعدون األحزاب السياسية من مجموعة القوى يوجد العديد من المفكري

والعناصر التي يتشكل منها المجتمع المدني كما يفعل ذلك الري دايموند، لكن في مقابل هذه 
االتجاه يدخل بعض الباحثين األحزاب السياسية في قطاع المجتمع المدني عندما تكون خارج 

إلى المعارضة ويستثنونها من دائرة األحزاب  ، ولعلى أصحاب الرأي الثاني يميلون 1السلطة
السياسية كفاعل من فواعل المجتمع المدني لما لها من دور في تفعيل الديمقراطية التشاركية 
من خالل مراقبة العمل الحكومي والقيام بالنقد البناء وتقديم االقتراحات والبدائل بما يخدم 

وحة الفيلسوف غرامشي وفكره حول جدلية المصالح العليا للوطن، لكن وبالعودة إلى أطر 
العالقة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني نجده ال يضع مسافة بينها، بل يعتبرهما 
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مكونين ضروريين لقيام الدولة وال ينفك أحدهما عن اآلخر، سواء كانت هذه األحزاب 
ة تكمن في طبيعة السياسية كشريك في السلطة أو كانت في المعارضة، ألن الغاية والعبر 

الفعل التواصلي الذي يقوم به المواطن، هذا التطور في جانب العالقة التبادلية بين السلطة 
واألحزاب السياسية كطرف وجزء من المجتمع المدني يمكن قراءتها أيضا في فكر ونظرية 

سماه الفيلسوف عالم االجتماع األلماني هابرماس الذي طرح نوعا جديدا للفعل االجتماعي أ
الفعل التواصلي، مستدركا في ذلك على نظرية ماكس فيبر في هذا االتجاه، والفعل التواصلي 
عند هابرماس يعني تحقيق التفاهم عن طريق الحوار واالعتراف باآلخر، هذه العملية في 

الديمقراطية  زإطار التأويل السوسيولوجي للظاهرة نجدها تحتوي بعدا تغييريا ينادي بتجاو 
التقليدية وفسح المجال أمام صعود مؤسسات المجتمع المدني بما فيها األحزاب السياسية 
كمنعطف سياسي كبير يكرس االنتقال من أسلوب تمثيلي ضيق إلى أفق تشاركي يزيل 
الفواصل السميكة بين مختلف األطراف، سلطة ومعارضة والمجتمع المدني، هذا التحول وفق 

رك هو منطق العودة إلى األصل، أي اعتناق مبدأ الشورى كركن من أركان نظرية التشا
، ونظام الشورى 1(وأمرهم شورى بينهم  )النظام السياسي في اإلسالم المستمد من قوله تعالى

في اإلسالم يسع الكل وال يقصي أحدا خصوصا في األمور المهمة تأليفا للقلوب واجتماعا 
 ئثار بالرأي ويجافي االحتكار في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.للكلمة، كما أنه يجافي االست

أما بالنسبة لدور األحزاب السياسية في تفعيل البعد التشاركي، فهي تمثل إحدى قنوات 
المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات االتصال السياسي، فهي التي تقوم بالتعبير 

مة، وتعمل على تحقيقها من قبل الحكومة بفعل عن اهتمامات المواطنين ومطالبهم العا
الضغط الذي تمارسه على صناع السياسة العامة الرسميين، وكذلك نقل الرغبات وقرارات 
الحكومة إلى المواطنين، وتعمل على تعبئة الجهود والمواقف المتباينة إزائها، إما دعما 
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ما مواجهة ورفضا، كما أنها تعمل على تعبئة ال رأي العام لدفع السلطة باإلسراع في وتأييدا، وا 
 .1االستجابة لمطالب الشعب

ل أيضا مستويات معينة من النقاش الجماعي والتواصل العام لألحزاب أثناء سجَ يكما 
النشاط السياسي يعكس وجهات النظر المتبادلة حول قضايا المجتمع والمواطن عبر آلية 

أو فيما بينها وبين السلطة، يعبر من خاللها الحوار سواء كان هذا األمر فيما بين األحزاب 
األفراد والجماعات عن متطلباتهم لدى صانعي القرار، وهذه الخطوة تمثل أولى مراحل 
التحول السياسي والديمقراطي، فهي بمثابة جسر رابط بين المواطنين كحزب سياسي من جهة 

 .2والنظام السياسي من جهة آخرى 
ه نحو وجهة معينة هيسياسي لتشكيل الرأي العام وتوجوفي إطار إنتاجية المردود ال

يلعب االتصال السياسي والتسويق السياسي لدى األحزاب السياسية دورا محوريا في إبراز قيم 
نشاء المنابر اإلعالمية العامة  الممارسة التشاركية، وذلك من خالل فتح قنوات االتصال وا 

لبرامج والسياسات العمومية والتفاعل مع إلغراء الجمهور بضرورة اإلطالع على مختلف ا
األفكار واإليديولوجيات المتنافسة سواء كان ذلك بمناسبة الدعاية االنتخابية، أو كان ذلك في 
إطار مواجهة السلطة الحاكمة، ألن آلية االتصال والتسويق السياسي هي تقنية دبلوماسية إن 

بة الرابط بين األحزاب السياسية صحة العبارة يكون المواطن هو محورها، ألنها بمثا
والجمهور، يعبر من خاللها الشعب عن همومه وينقل بواسطتها كل انشغاالته واقتراحاته 
التي يراها في صناعة السياسة الوطنية العامة ونقد البرامج والمشاريع الحكومية  الفاشلة، 

ائل اإلعالم وتوظيف وهذا التفاعل التشاركي من قبل المواطنين ينبغي أن يتم بواسطة وس
حداث حركية  سماع صوت المواطن وا  تكنولوجيا االتصال الحديثة واإلعالم الحزبي إليصال وا 
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و عليه يمكن طرح السؤال التالي و شعبية واسعة النطاق على مستوى كل مكونات المجتمع.
 إلظهار قيم البعد التشاركي في النشاط الحزبي ؟ 04-12هو إلى أي حٍد ذهب قانون 

جزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة األحادية ال
كأبرز حدث  1989-07-05المؤرخ في  11-89الحزبية، حيث صدر أول قانون رقم:

المؤرخ في  09-97لالنفتاح السياسي تحت مسمى الجمعيات السياسية، ثم تاله األمر رقم:
لمتعلق باألحزاب السياسية، وبعد الحراك الذي المتضمن القانون العضوي ا 1997مارس 06

شهدته أغلب الدول العربية بادر النظام السياسي في الجزائر إلى تبني جملة من التغيرات 
-12أطلق عليها اإلصالحات السياسية، فصدر على أثرها قانون األحزاب السياسية الجديدة 

موزعة على سبع أبواب  مادة 84الذي جاء متضمنا  20121يناير  12المؤرخ في  04
جراءات  نظمت في مجملها حرية تكوين األحزاب السياسة من حيث شروط التأسيس وا 

 االعتماد وضبطت نشاطها في شقيه األساسيين السيرورة والتمويل.
إذا كانت وضيفة األحزاب السياسية في أدبيات الفكر الديمقراطي المعاصر تتجاوز 

ليدي قديم وتجتهد في تطوير وترقية أدائها السياسي من فكرة السلوك االنتخابي كمفهوم تق
خالل خلق فضاءات نوعية تسمح بتوسيع مجاالت النشاط الحزبي على نحو يضمن لهذه 
األحزاب اختراق الجبهة االجتماعية وتشكيل نوع من التدافع السياسي واالجتماعي بين 

ة التفاعلية بين المكونات واألطراف األجهزة الرسمية واألجهزة الغير الرسمية، هذه الديناميكي
والتي تمت اإلشارة إليها من شأنها المساهمة في صناعة التوازنات الكبرى بين الجماهير 

نتاج مناخ وبيئة ديمقراطية متوازنة يفتك من خاللها الشعب حقه  الشعبية والسلطة الرسمية، وا 
لشرعية، فهل كرست في ممارسة السلطة بالشكل المباشر كشريك استراتيجي ومصدر ل

المنظومة القانونية لألحزاب السياسية في الجزائر هذه المعاني والقيم السياسية المتداولة 

                                      
الصادرة في  02باألحزاب السياسية، جريدة رسمية يتعلق  2012يناير  12المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم:  - 1
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البرلمانية، أم أن المسألة ما زالت محفوفة بالتوجس  عالميا واعتبارها عنوانا للمشروعية 
 والخوف من الغير؟

إن القراءة األولية للمنطلق السوسيولوجي للهيئة التشريعية ال زال يوحي بأن هذه األخيرة 
ما زالت رهينة التقلبات اإليديولوجية وصراع األجنحة داخل النظام السياسي ودوائر صنع 

قرار، مما يفقدها عنصر االستقاللية كسلطة مستقلة عن باقي السلطات األخرى، وبالتالي ال
ريس التشريعي واإلنتاج القانوني غير مواكب لمقتضيات المرحلة الراهنة وغير يأتي التك

مساير للتطورات العالمية واإلقليمية في الشؤون التي ال تتعارض مع عناصر الهوية 
المتعلق باألحزاب السياسية ومدى انسجام هذا  04-12إلى القانون ،الجزائرية وبالعودة 

رية المتعلقة بحقوق اإلنسان والخيار الديمقراطي والتعددية األخير مع فحوى المبادئ الدستو 
السياسية نجد أن الطابع الدستوري يتميز بنوع من العمومية واالتساع في فهم المضمون، 
ومن ثم يأتي القانون العضوي مشحون بالعوارض والقيود التي تكبل النشاط الحزبي بل 

قة األحزاب السياسية بفواعل المجتمع المدني فبالنسبة إلى عال .وتفرغه من محتواه التشاركي
تمنع أي ارتباط سواء كان عضويا  04-12من القانون  50الوطني والدولي، نجد أن المادة 

أو تبعيا أو رقابيا ألي نقابة أو جمعية أو منظمة أخرى ليست ذات طابع سياسي، ويبدوا أن 
ظيمات األخرى يرتكز على مقاربة المشرع في تنظيمه للعالقة بين األحزاب السياسية والتن

المقاطعة التي تعود خلفيتها إلى نشأة فواعل المجتمع المدني التي كانت كرد فعل الستخدام 
أنظمة الحكم الديكتاتورية األحزاب السياسية كأدوات يحتفظ من خاللها بمقاليد الحكم وبالتالي 

مجتمع صحي هي التي تنبني في إطار  نشأ ما يشبه العداء بينهما، لكن العالقة األجدى
 .1على التفاعل والتقارب مع احتفاظ كل طرف بمقوماته 
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إن نشأة األحزاب تبدأ من النقابات والجمعيات وال يمكن بتر هذه العالقة بينهما تحت 
ذرائع واهية، بل يجب على المشرع دعم هذه الجسور واعتبارها أدوات تسهم في تفعيل قنوات 

 الفعل التشاركي . 
أن المشرع أثناء تنظيمه للنشاط الحزبي لم  04-12ومما يؤخذ أيضا على القانون 

يأخذ في الحسبان طبيعة الظرف الذي ولد فيه هذا القانون، ألن هذا األخير كما ال يخفى 
جاء في سياق جملة اإلصالحات التي أملتها ظروف الحراك اإلقليمي في كثير من الدول 

ية المطالب هو العودة إلى جوهر الديمقراطية المباشرة ولكن العربية، وكان على رأس أرض
بصيغ وميكانيزمات تكون أكثر حداثة وتطورا تتيح للشعب استرجاع حقه في السلطة باعتباره 
هو صاحب السلطان ومصدر السلطات والشرعية معا، وبالرغم من هذا فإن المشرع راح يقفز 

ولكن في صورة أحادية مقنعة، ألنه لم ُيلمس في  على الحبال ويتظاهر باالنفتاح الديمقراطي
أي أثر يتناغم مع فلسفة الحراك العربي ويساهم في عملية تأطير االنتقال  04-12القانون 

يعدد في المهام  04-12من القانون  11التشاركي، فقد ذهب المشرع من خالل نص المادة 
لعمومية وال ترقى إلى مستوى واألهداف التي تناط بالحزب السياسي يغلب عليها المسحة ا

الوظائف التي تعزز دور المؤسسة السياسة مواالة أو معارضة في إنتاج ثقافة المشاركة 
الشاملة والسلوك التشاركي المتطور، وبناءا على ما سبق ذكره من حيثيات حول منظومة 

اغ وسد األحزاب السياسة نقترح بعض الحلول التشريعية التي نراها ضرورية في ملئ الفر 
 النقص.
ضرورة اإلسراع في إصدار قانون عضوي جديد ينظم عمل األحزاب السياسية  -1

خصوصا المبادئ الدستورية  2016يتجاوب مع مقتضيات التعديل الدستوري األخير لسنة 
 التي تساهم في تكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى البعدين الوطني والمحلي.
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د المتعلق باألحزاب السياسية آليات عملية واضحة ودقيقة تضمين القانون الجدي -2
من  16تسمح بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بدسترة الديمقراطية التشاركية في نص المادة 

 المعدل. 1996دستور 
دراج ذلك  -3 ضرورة االستفادة من تجارب الغير في االجتهاد الدستوري والقانوني وا 

 ية في النشاط الحزبي.في تنظيم المقاربة التشارك
تطبيع العالقة بين األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودعم القواسم  -4

 المشتركة بينهما إلنجاح التوجه التشاركي الجديد.
التنصيص على مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون األحزاب واعتبار المبدأ من  -5

 مقومات الفعل السياسي المنشود.
 الديمقراطية التشاركية بين عزوف اإلدارة المحلية وطموح األحزاب السياسيةلرابع: الفرع ا

من وجهة نظر سوسيواجتماعية يمكن اعتبار األحزاب السياسية هي مصدر السلطة 
وهذا لسبب بسيط، ألنه بالرجوع إلى التركيبة العضوية . اإلدارة المحليةالمحلية على مستوى 

، حزاب سياسيةالعادة أنها منبثقة عن أنجدها من حيث األصل و  ة المنتخبةللمجالس المحلي
وبالتالي إذا تأكدت وجهة النظر هذه فإنه يقع على عاتق األحزاب السياسية وظيفة مزدوجة 
في ترجمة الديمقراطية التشاركية إلى واقع حقيقي، فالوظيفة األولى للحزب في ممارسة 

خبين الذين يأتمرون بأوامره في تنفيذ األجندة الديمقراطية تتجلى من خالل ممثليه المنت
السياسية التي ال تستثني البعد التشاركي من الممارسة، فاألعضاء المنتخبين وفق هذه 
الفلسفة والتصور يزداد انحيازهم لتوجيهات قيادة الحزب أكثر من امتثالهم للمرجعية القانونية 

ن كانت هذه المرجعية ت للجماعات المحلية، نص على إلزامية تطبيق الديمقراطية حتى وا 
التشاركية، وأما الوظيفة الثانية للحزب فإنه يمارس الفعل التشاركي من خالل وعائه 
االنتخابي المَشّكل من المناضلين والمتعاطفين الذين يصوتون لصالحه في االستحقاقات 

لذهنيات واألفكار السياسية، كما أن الوعاء االنتخابي للحزب السياسي هو مزيج وخليط من ا
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، فبعضه منخرط داخل جمعيات محلية، تماعيةالتي تتوزع على مكونات الساحة االج
والبعض اآلخر ينتمي إلى نقابات عمالية، وصنف آخر يصنف في دائرة الرأي العام الطليق 
والحر، وهكذا يتقاطع الجميع حول مفهوم مشترك هو حق المواطن في تقاسم السلطة مع 

تخبين، هذه المعادلة بأبعادها السوسيولوجية ومنطلقاتها التغييرية تجعل من الحزب ممثليه المن
السياسي الفاعل االستراتيجي في قلب الديمقراطية التشاركية، وبالتالي الضغط على اإلدارة 
المحلية وترويضها على قبول النمط التشاركي الجديد في التسيير المحلي، قد يبدوا أن هذه 

ية لحد ما، وهذا نظرا لعدم توفر مؤهالتها الحضارية بالشكل الالزم، فهي غير النظرية مثال
موجودة حتى على مستوى الدول المتقدمة والعريقة في النشاط الحزبي، فكيف نتصور 
وجودها في بلد من البلدان النامية كالجزائر مثال، هذه األطروحة ليست على درجة من 

ني من القيم اإلنسانية في العضو المرشح للقيادة المحلية، التعقيد، يكفي فقط اشتراط وعاء ذه
وهذه مسؤولية األحزاب السياسية في صناعة هذه النماذج المتشبعة بمبادئ العمل الجماعي، 
ومن ثم تتشكل وتنبثق إرادتين متصالحتين يؤدي التفاعل بينهما إلى تعميق ظاهرة فلسفية في 

رادة يمثلها المناضلون من األحزاب الضمير الجمعي، إرادة يقودها الجهاز  المنتخب وا 
السياسية، وبناءا على هذا التصور نستنتج أن الديمقراطية التشاركية قبل أن تكون ممارسة 

تزرع في الفكر ألنها ظاهرة مجتمعية، ثم يأتي التشريع في  تكون ثقافة سياسية يجب أن
 يفية تطبيقها.مرحلة الحقة ينظمها ويضع الشروط واآلليات التي تحدد ك

 : وسائل اإلعالمالخامس الفرع 

 1990إلى  1979تميزت األوضاع اإلعالمية في الجزائر منذ الفترة الممتدة ما بين 
ببروز عدة أحداث واتخاذ عدة قرارات اعتبرت األولى من نوعها منذ االستقالل، مثل الئحة 

وقانون اإلعالم لسنة ، 1979اإلعالم الصادرة عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني لسنة 
الذي كرس ألول مرة مبدأ التعددية  1990، وقرار السياسة اإلعالمية  الجديدة لسنة 1982

 اإلعالمية.
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تميز بتكريس التبعية اإلعالمية  1982إن المشهد اإلعالمي بعد االستقالل إلى غاية 
موروث عن الفرنسية، حيث أن اإلعالم الجزائري بقي يطبق قانون اإلعالم الفرنسي ال

، 19821-02-06االستعمار إلى غاية صدور أول قانون ينظم واقع الصحافة الجزائرية في 
ولألسف الشديد لم يرقى هذا القانون إلى مستوى االحتراف المهني وطموح األسرة اإلعالمية، 
فقد كرس روح األحادية الحزبية وطغيان الوالء، ألنه ولد في أحضان نظام الحزب الواحد 

كان يوجه الصحافة ويسيرها على طريقته تحت طائلة خدمة مصلحة الشعب وكانت الذي 
الممارسة اإلعالمية تتم على نطاق ضيق ال يسمح للصحفي بالنقد أو إعطاء الرأي، بل إبراز 
وا عالن كل ما يخدم السلطة بالدرجة األولى، وبالتالي تحول مشهد الصحفيين إلى مجرد 

أين عرفت الجزائر منعرجا أخر صدر أثره  1988مة إلى غاية أبواق إعالمية للسلطة الحاك
، حمل معه تنفس مؤقت في حرية التعبير نظرا 2متعلق باإلعالم 07-90مرسوم تنفيذي رقم 

للظروف الطارئة التي حملتها مرحلة المأساة الوطنية وانعكاسها على التعددية اإلعالمية في 
 الجزائر واألسرة الصحفية بشكل عام.

عهدا جديدا للتعددية والديمقراطية  1990وقانون اإلعالم لسنة  1989شكل دستور لقد 
اإلعالمية، بحيث شهدت فترة التسعينات انفجارا في مجال صدور العناوين من يوميات 
وأسبوعيات وصحف مستقلة وأخرى حزبية، باإلضافة إلى الصحف العمومية التابعة للقطاع 

عملية التحول في القطاع اإلعالمي بالرغم من أنها  العام، هذه الوضعية التي صاحبت
كرست وعززت حرية الصحافة في الجزائر ودفعت إلى إنشاء الصحف الخاصة ألول مرة، 
إال أنها أبقت على القطاع السمعي البصري محتكرا في يد الدولة، وهو األمر الذي يتنافى 

الن من مقتضيات هذا  1989من دستور  39مع المبدأ الدستوري المكرس في نص المادة 
المبدأ الدستوري تحرير اإلعالم الثقيل من قبضة السلطة ووضعه تحت تصرف الجمهور، 

                                      
 .1982الصادرة سنة  08 ج. ر. ع، المتضمن قانون اإلعالم، 1982فبراير  06المؤرخ في  01-82القانون رقم:  - 1
 .1990الصادرة سنة  14 ج. ر. ع، المتضمن قانون اإلعالم، 1990أفريل  03المؤرخ في  07-90القانون رقم:  - 2
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ألنه ملكية للجميع بدون استثناء، لكن المعهود والمألوف في أجندة السلطة التنفيذية هو دائما 
اإلعالم  ، والحق أنها و تطويعها لخدمة أغراض سلطويةفصل النصوص القانونية عن سياق

كان إعالما موجها  1989في الجزائر خصوصا قبل التعددية أي منذ االستقالل إلى غاية 
ومحتكرا من طرف الدولة، وحتى يتحول اإلعالم إلى فضاء عمومي يقتضى ذلك القطيعة 
خماد الرأي المعارض، بل يجب العمل عل ى مع الفكرة السائدة وهي تكريس الرأي المساند وا 

 لتعددي.العام الديمقراطي تفعيل الرأي ا

ومن أجل ضمان انتقال حقيقي يوسع من مستويات التقارب بين السلطة والمجتمع 
المدني و يعزز سبل الشفافية والمشاركة والمساءلة ينبغي تحجيم الممارسة اإلعالمية التي 
تجعل اإلعالم الحكومي جهازا حكوميا يحركه التوافق المصطنع الصانع لإلجماع، ألن 
اإلعالم الحر والنزيه يعكس توجهات الرأي العام بمفهومه الحقيقي، أما والء وسائل اإلعالم 

كما أن اإلعالم  ،ة عن الجماهير ويفقدها مصداقيتهاللسلطة السياسة فال يزيدها إال عزل
الحكومي يفترض فيه أن يكون في خدمة الدولة وليس في خدمة الحكومة أو السلطة كما هو 

دوليا، ألن الذي يموله هم دافعوا الضرائب بمختلف مشاربهم السياسية،   متعارف عليه
وبالتالي فإن  التعريف العام  األقرب والصحيح هو إعالم محايد يقف على مسافة واحدة بين 
السلطة و المعارضة ينقل المعلومات الصحيحة للمواطن دون تهويل أو تهوين ويتبنى 

 .1دني  ويخدم مشروع مجتمعهّ  انشغاالت المواطنين والمجتمع الم

 أوال: وسائل اإلعالم والتحول الديمقراطي

الحقيقة أنه بقدر ما يكون اإلعالم حرا في تقصي المعلومات واألخبار وكشف الحقائق 
ونقلها إلى الجمهور بكل موضوعية، وبقدر الضمانات التشريعية والمادية والعملية التي تجعل 

ي رعاية حقوق المواطنين وحرياتهم والكشف عن كل ما من اإلعالم قادرا على اإلسهام ف

                                      
 .22/10/0132اإلعالم الجزائري ماله وما عليه، مقال نشرته جريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم  - 1
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شأنه أن يعيقها ويتهددها، وفضح مرتكبي صور الفساد وأشكال التجاوزات، بقدر ما يسهم في 
 رعاية حقوق وحريات المواطن وتعزيز الثقة بالدولة.

إن حرية اإلعالم في الجزائر كمفهوم قانوني عرفت سلسلة من التعديالت التي تعكس 
بوضوح التغيير المفاهيمي الذي طال هذا المفهوم من الناحية التشريعية والقانونية، وتعكس 
أيضا التغيير في التوجهات اإليديولوجية والسياسية للنظام السياسي القائم في الجزائر منذ 

 2012وانتهاءًا بالقانون العضوي لإلعالم سنة  1982 صدور أول قانون لإلعالم في عام
 .1990نون اإلعالم عام مرورا بقا

فإن اإلعالم في الجزائر كان موجها من قيادة  01-82فبحسب قانون اإلعالم رقم: 
الحزب الحاكم )حزب جبهة التحرير الوطني( بحيث كان يعبر عن الشرعية الثورية، ويترجم 

 والتوجهات االشتراكية للدولة التي حددها الميثاقجه السياسي والحزبي واالختيارات التو 
 1982، وقد وقع التصريح بذلك في المادة األولى من القانون 1976الوطني وعززها دستور 

اإلعالم قطاع من قطاعات السيادة، يعبر اإلعالم بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني وفي )
، وبعد هبوب رياح (إطار االختيارات االشتراكية المحددة في الميثاق الوطني عن إرادة الثورة

عرف اإلعالم في  اإليديولوجي ودخول الجزائر مرحلة مفصلية في تاريخها النضاليالتغيير 
س بإقرار التعددية اإلعالمية رغبة من السلطة في كرَ الجزائر انفراجا وانفتاحا ولو جزئيا تَ 
وج بإقرار التعددية الحزبية وكذا تحرير قطاع اإلعالم من استكمال اإلصالح السياسي الذي تُ 

ة السياسية الشمولية ذات التوجه الحزبي واإلعالمي الواحد بموجب نص المادة احتكار السلط
، وال شك أن تحرير اإلعالم 1990أفريل  3المؤرخ في  07-90من قانون اإلعالم رقم: 4

من أي احتكار سياساوي غير مبرر يتيح للعمل اإلعالمي تقديم رسالته بصورة كاملة 
، 1تمع المدني والسياسي، ويخدم الصالح العاموموضوعية على نحو يحقق تطلعات المج

                                      
 عبد المنعم نعيمي، حرية اإلعالم في الجزائر كمتغير مفاهمي قانوني، شبكة ضياء . - 1
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باإلضافة إلى امتالكه القدرة على دمقرطة الرأي العام كخطوة أولى نحو تجسيد مشروع 
 الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني والمحلي.

في سياق  07-90لكن بالرغم من االنفتاح الجزئي والمؤقت الذي جاء به القانون 
الديمقراطي، إال أنه لم يرقى إلى مستويات السلطة الرابعة في القيادة اإلعالمية التحول 

للمجتمع، فقد وصفته األسرة اإلعالمية بأنه قانون مشحون باللبس والغموض، وبالتالي 
رفضته غالبية الصحفيين جملة وتفصيال، بالرغم من انه يتضمن عدة مكاسب وايجابيات، 

م ومساهمته في التحول الديمقراطي إنما يقصد به الصحافة وعليه فإن الحديث عن اإلعال
المكتوبة فقط، ذلك أن وسائل اإلعالم الثقيلة المتمثلة في الفضاء السمعي البصري كانت ال 
تزال مغلقة بإحكام من طرف السلطة  الحاكمة رغم القفزة الرائعة التي حققها هذا األخير في 

حوارية والندوات السياسية وحرية نقل وتحليل الخبر بداية االنفتاح، حيث كانت الحصص ال
في التلفزيون الجزائري محط أنظار الجمهور العربي، غير أن ذلك لم يدم طويال، وبدأ المناخ 
االيجابي يتراجع إلى الخلف، حيث ارتسمت في األفق صعوبات جمة ارتبطت بالتحوالت 

، ثم تلتها في 1991ر االنتخابي لسنة الخطيرة التي عرفتها الجزائر قبل وبعد إلغاء المسا
موجة االعتقاالت في صفوف الصحفيين وعمليات توقيف الجرائد وتصفية رجال  1992سنة 

 .1اإلعالم في ظروف غامضة أحيانا
أيقنت السلطة أنه ال مناص من  07- 90سنة  من صدور القانون  22وبعد مرور 

أن االنفتاح م دون استثناء أو إقصاء، و اإلعالإقرار التعددية اإلعالمية في جميع قطاعات 
قرار التعددية الحزبية ال يكتمال إال بتحرير اإلعالم وفتح جميع عناوينه وأجهزته  نالسياسي وا 

على التعددية اإلعالمية، ومن ثم َتَقرر مراجعة اإلصالحات اإلعالمية التي وعدت بها 
بي التي ألقت بضاللها هي ، باإلضافة إلى ظروف الحراك العر 1990السلطة في قانون 

األخرى على المشهد السياسي واإلعالمي في الجزائر مما اضطر النظام السياسي الحاكم 
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اإلعالن عن إصالحات جديدة في مواجهة المرحلة الراهنة، كان من جملتها صدور القانون 
في سياق تعزيز مكسب  20121يناير  12المؤرخ في  05-12العضوي لإلعالم رقم: 

تضمن أنشطة اإلعالم على وجه  )دية حيث نصت المادة الرابعة منه ما يلي :التعد
 الخصوص عن طريق:

 ،وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي -
 ،وسائل اإلعالم التي تنشئها هيئات عمومية -
 ،وسائل اإلعالم التي يملكها أو ينشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة -
و ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري وسائل اإلعالم التي يملكها ا -

، وفي السياق (ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية
نفسه وحتى تستدرك السلطة تقصيرها في فتح قطاع السمعي البصري وتستكمل ما وعدت به 

، تعززت حرية اإلعالم 1990من التعددية اإلعالمية التي كرسها قانون اإلعالم لسنة 
من قانون  61المكتوب بتحرير اإلعالم المسموع والمرئي وفتحه كما صرحت بذلك المادة 

 يمارس النشاط السمعي البصري من قبل: )بقولها:  05-12اإلعالم 
 ،هيئات عمومية -
  ،مؤسسات وأجهزة للقطاع العمومي -
 ،المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري  -

                                                                                                      .( القانون العضوي والتشريع المعمول به هذا ويمارس هذا النشاط طبقا ألحكام
المتعلق بالنشاط  04-14تمت المصادقة على القانون رقم:  2014فبراير 24وبتاريخ 

                                      
 .2012، الصادرة سنة 02، المتعلق باإلعالم، ج ر ع  2012يناير 12المؤرخ في  05-12ن رقم: القانو  -1
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الذي بموجبه تم استحداث األرضية القانونية لتفعيل وسائل اإلعالم الثقيلة  1السمعي البصري 
 .2ودمجها في عملية التحول الشامل

 الصحافة بين ترويض الحريات والتحدي الديمقراطيثانيا: 
لقد أدت الصحافة الوطنية المكتوبة دورا مهما في حماية المتاح من الحريات 
والديمقراطية من خالل الجرأة الكبيرة في تناول األحداث ومقاومة محاوالت إخراسها أو 

السياسية في كثير من  استعمالها أو توجيهها، ومقاومة االنهزامية التي تظهر بها الطبقة
األحيان، إذ ال يوجد في الجزائر أجرأ على النقد ومتابعة تصرفات المسؤولين ومختلف 
المؤسسات ومراقبة المال العام في الجزائر مثل الصحافة المكتوبة، وقد تفننت في ذلك 
وأبدعت بل وفي بعض األحيان بالغت حتى لم يسلم منها احد مهما كان مركزه ومقامة، 

ستعملت لذلك مختلف األدوات والمقاالت والتحقيقات والتسريبات والصور وغيرها، وقد وا
دفعت بعض الجرائد  ثمن ذلك، كما وجد كثير من الصحافيين أنفسهم أمام مالحقات 

خصوصا في الفترة التي تم فيها إقرار حالة الطوارئ بموجب المرسوم  3قضائية مرهقة
الذي جّمد العمل بالدستور وقانون اإلعالم  19924ري فيف 09المؤرخ في  44-22 الرئاسي

وذلك بإعطاء صالحيات واسعة لوزارة الداخلية لتطويق كل من شأنه أن يهدد األمن العام 
والنظام العام للمجتمع، وبالتالي كان المستهدف من هذا اإلجراء هو مصادرة الرأي وتقييد 

ع عاد إلى زمن الثمانينات أين كان الحريات وحجز الصحف وتكميم األفواه، وكأن الوض
الذي اعتبرته األسرة الصحفية قانون للعقوبات أكثر  1982قطاع اإلعالم تحت وطأة قانون 

 مادة تتضمن أحكام جزائية. 40منه قانون ينظم مهنة الصحافة لكونه احتوى على 

                                      
 .2014، الصادرة 16المتعلق بنشاط السمعي البصري، ج ر ع  2014مارس  23المؤرخ قي  04-14القانون رقم:  - 1
 عبد المنعم نعيمي، المرجع السابق. - 2
 .32-31ص ص عبد الرزاق مقري، المرجع السابق،  - 3
الصادرة  10المتضمن إعالن حالة الطوارئ، ج ر ع  1992فيفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم:  - 4

 .1992سنة 
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أن إن اإلعالم خالل وبعد المراحل االنتقالية خصوصا الصحافة المكتوبة استطاع 
يرسم الدور المهني واالحترافي الالئق في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط 
الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية من خالل خلق فضاءات في النقاشات وفق هيكلة 
شبكية بين قطاعات وفواعل ومستويات متعددة، ومن مزايا اإلعالم المكتوب أنه وقف في 

حمل همومه وانشغاالته مَشكال في ذلك ثنائية للحوار تعكس قيم  خندق المواطن من خالل
 ومبادئ الديمقراطية التشاركية.

 ثالثا: اإلعالم الجديد وآليات الديمقراطية التشاركية
لعلى الصورة المرسومة في األفق اإلعالمي تبدوا متذبذبة وغامضة نوعا ما، ومحاولة 
تقييمها ووضعها في إطارها الصحيح تستلزم العودة إلى مفردات النسق اإلعالمي وتحديد 
هوية الرسالة اإلعالمية، وال شك أن جوهر الفعل اإلعالمي المثالي قديما وحديثا هو صناعة 

ي داخل بيئة تعج بالتنوع الفكري والثقافي واإلثني، هذا النوع من التوافق التوافق االجتماع
عّبر عليه هابرماس وهو أحد المنظرين للديمقراطية التشاركية بالتوافق العقالني الذي من 
مستلزماته الوعي التام والفهم المشترك لالختالفات والتباينات في إطار التواصل والنقاش 

وال يمكن طرح هذا التصور الفلسفي للظاهرة في منئ عن وسائل  الديمقراطي التداولي،
اإلعالم، ألن العالقة بين هذه األخيرة والمقاربة التشاركية قائمة على ثنائية متالزمة، ومن ثم 
فإن القطاع اإلعالمي بمختلف أنواعه يعتبر المتنفس الرئيسي للديمقراطية التشاركية، ذلك أن 

لسياسي واالجتماعي واالقتصادي بين مختلف مكونات الوطن كل هذا حرية التعبير والتدافع ا
يتم نقله وتسويقه عبر المنابر اإلعالمية خصوصا تلك المرتبطة باالنفجار التكنولوجي 
كشبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وهنا يمكن لإلعالم الجديد بحكم المسؤوليات 

يتميز بها أن يطور دوره وأدائه في ظل مقاربات الجديدة والطبيعة التشاركية التي بات 
الحوكمة المحلية والوطنية من خالل خلق التنسيق بين األفراد والجماعات والمؤسسات والدولة 
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على أساس الثقة والتعاون والمشاركة والتفاوض وتأسيس ترابط متشابك بين الجهات والفواعل 
 المختلفة.
اإلعالم الجديد في العمل الجماعي والبعد االستراتيجي ة النوعية التي يحققها ز هذه القف   

ستفرض ال محالة قواعد ثابتة نحو تحقيق رؤية للحكم النظيف وتشجع على تطوير نموذج 
 .1جيد للشراكة بين الجماهير في إطار الديمقراطية التشاركية

جديد يتيح واإلعالم ال، تتم عن طريق التداول فالعالقة بين الفرد والمجتمع كما أسلفنا
لكل شخص يمتلك أدوات بسيطة أن يكون ناشرا يرسل رسالته إلى اآلخرين، وعلى أساس 
هذه الممارسة وفق نظرية اإلعالم الجديد تتبلور عدة آليات لتفعيل المقاربة التشاركية، منها 
آلية االطالع على الخبر في أي لحظة من اللحظات، وكذلك آلية المساءلة واالستجواب 

اض، وآلية اقتراح اآلراء ورفع االنشغاالت، وآلية التضامن واالحتجاج وغيرها.من واالعتر 
اآلليات التي يمكن لوسائل اإلعالم الحديثة أن تساهم في بعثها وترقية مردودها بما يخدم 
الظاهرة التشاركية، يبقى فقط دور التشريع القانوني في تنظيم هذه اآلليات وتوفير الحماية 

 .القانونية لها
 المعمول بهرابعا: الديمقراطية التشاركية في ضوء التشريع اإلعالمي 

قد كرس حرية التعبير وحرية الصحافة  1996من المقرر أن التعديل األخير  لدستور 
حيث تم رفع مستوى آليات تأطير وتحصين هذه الحرية إلى المستوى الدستوري من خالل 

من الدستور،  51و 50ي والتعبير في المواد التنصيص على األحكام التي تكفل حرية الرأ
وقد تم بموجب هذه المواد منع أي تقييد لحرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى 
الشبكات اإلعالمية، وهذا االنجاز يعتبر من المكاسب الجديدة التي تحققت للقطاع اإلعالمي 

رة إليه هو أن التعديل الدستوري بفضل برنامج اإلصالحات السياسية، لكن ما يمكن اإلشا

                                      
تقالية، مقاربة في الديمقراطية د/ عبد الكريم هشام، اإلعالم الجديد وآليات تحقيق جودة الديمقراطية في المجتمعات االن - 1
 .   144-143ص ص ، 2015ية، مقال منشور في مجلة المفكر العدد الثاني عشر، تشاركلما
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المتعلق  05-12األخير جاء الحقا على المنظومة القانونية لإلعالم والمتمثلة في القانون 
المتعلق بنشاط السمعي البصري، وبالتالي الحديث عن  04-14باإلعالم والقانون 

يتماشى وينسجم مع الديمقراطية التشاركية يقتضي مراجعة وتعديل القوانين المذكورة أعاله بما 
من الدستور القاضية بدسترة الديمقراطية التشاركية، ألن فلسفة هذه  16أحكام نص المادة 

األخيرة أي الديمقراطية التشاركية يجب أن تستوفي مدلولها االصطالحي ومحتواها التشاركي 
يس الميداني وبعدها اإلنساني والحضاري سواء أثناء وضع التشريع المنظم لها، أو أثناء التكر 

لمضامينها، وأن تتحلل أيضا من جميع القيود والشكليات البيروقراطية التي عادة ما تختزل 
ممارستها في شكل أنماط وأساليب صورية معيقة للنهوض التنموي واالنتقال الديمقراطي، لقد 
تضمن التعديل الدستوري األخير كما أسلفنا في مجال اإلعالم نصوصا هي من حيث الشكل 
والصياغة القانونية تعتبر مبادئ سامية ومرجعية في مجال حرية الصحافة واإلعالم، لكن 

 04-14وقانون نشاط السمعي البصري رقم: 05-12من حيث مقارنتها بقانون اإلعالم رقم:
ن كانت على مستوى معين من االنفتاح والديمقراطية اإلعالمية إال  نجد أن هذه القوانين وا 

من  51و 50ى خطوط المستوى اإلعالمي المحترف الذي كرسته المواد أنها ال ترتقي إل
مثال جاء مشوبا بمجموعة من القيود ولم يخلوا  05-12التعديل الدستوري األخير، فالقانون 

من الثغرات كما عبر عن ذلك الكثير من رجال المهنة اإلعالمية، بل هناك من وصفه بأنه 
مادة  32يير الدولية لحرية التعبير، كما أنه يحتوي على قانون يخنق الحريات وال يفي بالمعا

على األقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير، وتتسم عدة مواد منه بالغموض وتفرض 
قيودا غير ضرورية على إمكانية الوصول إلى المعلومة، وفي ذات السياق عبر هؤالء عن 

رية التعبير ويحرر المشهد ضرورة وضع قانون للصحافة من شأنه أن يوسع هامش ح
البصري في الجزائر الذي مّثل  المنضم للسمعي 04-14اإلعالمي، وبالعودة إلى القانون 

-12من قانون  61تكار السلطة عنه بموجب نص المادةة نوعية تم من خاللها رفع احز قف
سنة ليفسح المجال أمام الجمهور ورجال األعالم  50والذي جاء بعد انتظار طويل دام  05
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والقطاع الخاص لالستثمار في أهم قطاع استراتيجي بالنسبة للدول والشعوب في العالم، لكن 
مادة هو تقييده للسمعي البصري في  113ما يمكن مالحظته حول هذا القانون الذي تضمن 

خصصة تل االستثمار واالنفتاح، أي ال يسمح إال بإنشاء القنوات الموضوعاتية أي الممجا
فقط، دون إمكانية إنشاء قنوات عامة، بمعنى استبعاد الحكومة الجزائرية للقنوات اإلخبارية 
واقتصار التراخيص على الفضائيات الموضوعاتية التي تبث برامجها في مجال معين 

و الدين وال تتعداها إلى قضايا أخرى، وهذا في رأينا يشكل تهديد كبير كالرياضة أو الطفولة أ
للمكاسب الديمقراطية التي أحرزها الشعب في نضاله الطويل من أجل الحرية، وتحرير البث 
التلفزيوني واإلذاعي بما يحقق مشاركة الجمهور هو إضافة نوعية الستكمال مشروع 

ذنا بعين االعتبار توجه المؤسس الدستوري في الديمقراطية التشاركية، خصوصا إذا أخ
التعديل األخير ومدى اهتمامه الكبير بموضوع المشاركة الجماهيرية من خالل وضعه لعدة 
قواعد ومبادئ دستورية تكرس الشرعية المطلقة لفلسفة العمل الجماعي، وال شك أن هذه 

، وتحد من كفاءة 04-14انون المعاني تتنافى مع فكرة القنوات المتخصصة التي جاء بها الق
العمل الجواري، ألن البث المباشر عبر التلفزيون واإلذاعة يعتبر من األدوات الرئيسية 
 للديمقراطية التشاركية، وبالتالي فهو صوت المواطن في ممارسة الحق الدستوري المضمون.

وبناءا على هذه المعطيات نخلص في األخير إلى أن وسائل اإلعالم وخصوصا 
لفضاء السمعي البصري هو الجسر الممدود ببين الحرية والسلطة، وبين الحكومة والشعب ا

في تفعيل أحدث شكل من أشكال الفعل الديمقراطي وهو الديمقراطية التشاركية، وعليه نقترح 
 في هذا السياق ما يلي: 

لية تفعيل دور الفضائيات الخاصة كقناة النهار والشروق مثال على مستوى المحلي كآ -
 في استغالل الوسائط اإلعالمية لترسيخ قيم المقاربة التشاركية في اإلدارة المحلية.

وضع اإلذاعة المحلية تحت تصرف الجمهور وتمكين هذا األخير من الوصول  -
 بصوته إلى المؤسسات المحلية الرسمية بما يحقق ويضمن مشاركته في إدارة الشأن العام.
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بما ينسجم مع التعديل الدستوري الجديد  05-12إدخال تعديالت على القانون  -
على الديمقراطية التشاركية في هذا  مع ضرورة النص 16والمادة  51و 50خصوصا المواد

 القانون.
و إلغاء الجزء المتعلق بالقنوات  04-14إعادة النظر في القانون السمعي البصري  -

امة تماشيا مع المعايير الموضوعاتية و السماح للشركات الخاصة من إنشاء القنوات الع
 الدولية في تكريس الديمقراطية التشاركية .

 : القطاع الخاصسادسالفرع ال
ال يختلف اثنان في أن القطاع الخاص يعتبر فاعل استراتيجي في صياغة المقاربة 
التنموية، ومكون أساسي  من مكونات الحكم الراشد، وبالتالي يصبح إدماجه في المعادلة 

خصوصا بعد فشل المؤسسات العمومية في تدبير المرافق  أكثر من ضرورة،التشاركية 
عن طريق أنماط وتوجهات غير صائبة، كما أن الهدف من اعتماد الديمقراطية  العمومية
السماح لناجمة عن قصور القطاع الحكومي و هو تصحيح االختالالت التنموية ا التشاركية

اون في التعاركة في إدارة الشأن االقتصادي و بالمشألطراف أخرى من الفاعلين الغير رسميين 
خراج هذه األخيرة من ضيق الدوائر الرسمية إلى فضاء التداول رسم السياسات التنموية، و  ا 

المجتمعي، ومن هنا يظهر بوضوح مختلف األبعاد التي تنطوي عليها المقاربة التشاركية 
تماعي يكرس نها مفهوم سياسي واجكركن من أركان النظام المحلي، فهي باإلضافة إلى كو 

كونات األساسية، فهي المجتمع في ترقية التعايش الوطني بين جميع المالعالقة بين السلطة و 
االزدهار االقتصادي، ومن ثم فإن عملية النهوض جتماعي و منطلق الرفاه االأيضا دليل و 

مية واإلدارة المحلية  بأعباء التنمية المحلية تستوجب احتكاك القطاع الخاص باألجهزة الرس
 من أجل ضمان مشاركة فعالة في البناء التنموي.

إن ثقل القطاع الخاص وتجربته الطويلة في ميادين االستثمار والتنمية االقتصادية 
دارتها وتنفيذها بما يحقق  ترشحه كمرجعية محلية في اقتراح المشاريع ذات المردودية العالية وا 
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متنوعة وخلق المزيد من تكافئ الفرص الرامية إلى صناعة التوازن استقرار السكان ورغباتهم ال
 االجتماعي ما بين األفراد والجماعات.

ولكن بالرغم من هذه األهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في ميزان الحكم 
ا الراشد وأطراف المعادلة التشاركية، إال أننا لم نجد في ثنايا البحوث والكتابات حول هذ

الموضوع من يتطرق إلى ذكر اإلطار القانوني ومجموعة اآلليات واألطر التنظيمية التي من 
شأنها أن تنظم العالقة التشاركية والتبادلية بين اإلدارة المحلية والقطاع الخاص في سياق 

 تبادل وجهات النظر حول إعداد وصياغة القرار التنموي.
ستراتيجية النظا  م المحليأوال: القطاع الخاص وا 

ازدهر دور القطاع الخاص في إطار التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 
شهدها العالم في أواخر القرن العشرين والتي انعكست على دور الدولة، حيث تم االنتقال من 
نظام حكم محلي تسيطر عليه وتسيره المجالس المنتخبة إلى نظام حكم يشارك فيه إلى 

 الس المنتخبة القطاع الخاص.جانب المج
وفي إطار هذا التغيير ظهرت مصطلحات جديدة بديلة عن مصطلح اإلدارة المحلية 

 كالحكم المحلي والحوكمة على اعتبار دخول فواعل جديدة في السياسة المحلية.
ونتيجة لإلختالالت الكبيرة التي عرفها التسيير العمومي للمرفق العام، وعدم قدرة الدولة 

تقديم خدمات نوعية، حّتم عليها االستعانة بالقطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية  على
الشاملة عن طريق ما يسمى بالخصخصة التي عرفتها الجزائر تطبيقا للتوجه نحو اقتصاد 
السوق والتخلي عن نمط االقتصاد الموجة، وقد كان لهذه السياسة الجديدة انعكاس على 

م على البلدية أن تتعايش مع الوضع الجديد، وأن تنفتح على الغير المستوى المحلي، إذ َتحتّ 
بدءا من إنجاز مشاريع مشتركة بين البلديات في إطار تطوير االستثمار المحلي وعقد شراكة 

 حتى مع البلديات األجنبية في إطار ما يسمى بالتوئمة.  
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نهما لم يعطيا مساحة فإ 10-11والقانون الجديد  08-90وأما بالنسبة لقانون البلدية 
من  138هامة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية باستثناء ما نصت عليه المادة 

فيما يتعلق بمنح عقد االمتياز، وقد أورد  10-11من القانون  155والمادة  08-90القانون 
مؤسسات  المشرع منح عقد االمتياز كحل تلجأ إليه البلدية في حالة عدم قدرتها على إنشاء

وهو نفس االتجاه الذي سلكه المشرع بالنسبة لقانون  1عمومية لتقديم الخدمات للمواطنين
وبالرغم من أن عقد االمتياز يدخل في إطار المناقصات إال أن المشرع لم  07-12الوالية 

وظل االمر على هذه الحال الى غاية صدور ينص عليه في قانون الصفقات العمومية.
الذي كرس من خالله  2د المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالقانون الجدي

المشرع تعديالت عميقة في مجال الصفقات العمومية عززت من حضوض وامتيازات القطاع 
 الخاص سواء على مستوى عقود االمتياز او تفويض المرفق العام بصفة عامة  .

ذا كان عقد االمتياز هو أهم صورة إلشراك  القطاع الخاص في التنمية المحلية، فإن وا 
هناك صورا أخرى لهذه الشراكة مع القطاع الخاص تختلف باختالف واقع كل نظام سياسي 
وتَكّيفه مع ضرورة التوجه إلى تبني هذا األسلوب في إدارة التنمية المحلية، لكن العامل 

في معظم الدول، المشترك أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسي في التنمية المحلية 
وأصبح يؤثر حتى على الناحية السياسية من خالل فرضه أو رفضه بعض التشريعات وهو 

 .3ما يجسد الشراكة الفعالة لعنصر المجتمع المحلي في اتخاذ القرار
 ثانيا: تجربة القطاع الخاص في إدارة التنمية المحلية في الجزائر

                                      
بوحنية قوي، محمد طاهر غزيز، دور الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية في التنمية المستدامة: مدخل اإلدارة  - 1

ارية في الدول المغاربية، ص: المحلية، مقال منشور في كتاب الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية واإلد
146. 

 يتضمن تنظيم صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، 2015سيبمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم :-1

 .  2015، سنة 50ر، عدد  -ج

 .147محمد طاهر غزيز، المرجع نفسه ، ص: و  بوحنية قوي -2
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فتح المجال  1989عديل الدستوري في شملت التحوالت التي شهدتها الجزائر بعد الت
االقتصادي للمنافسة ضمن قواعد اقتصاد السوق، بحيث ُسمح للقطاع الخاص بالمساهمة 
إلى جانب الدولة في التنمية عن طريق عدة آليات منها الخوصصة  بمختلف طرقها، حيث 

، غير أن أن الدولة رفعت يدها عن عدة مجاالت كانت تحتكرها وتكّفل بها القطاع الخاص
سياسة الخوصصة أثبتت فشلها باعتراف رئيس الجمهورية نفسه في لقائه مع رؤساء البلديات 

سنوات من  09في جلسة تقييميه ألداء المجالس المحلية بعد  2008-07-26بتاريخ 
تطبيق الخوصصة، وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص ال تعني اللجوء إلى الخوصصة، 

نما ينبغي أن تتجس  د عن طريق عقود التسيير أو منح االمتياز.وا 
وفي هذا السياق لم يشذ المشرع الجزائري عن باقي األنظمة القانونية ونص على عقد 
دارة المرفق العام لدعم التنمية  االمتياز كأهم وسيلة إلشراك القطاع الخاص في تسيير وا 

ن كانت التجربة األولى لعقد االمتياز تعود إلى قا نون المياه من خالل المرسوم المحلية، وا 
الذي كّسر  08-90، فإن االنطالقة الحقيقية كانت بعد صدور قانون البلدية رقم: 83-17

القيود التي كانت تحول دون االعتماد على القطاع الخاص، ثم سار على نفس المنوال 
العميقة التي بالرغم من التحوالت  10-11وبدون تغيير أو تعديل القانون الجديد للبلدية رقم: 

عرفها القطاع الخاص في النظم المقارنة، لكن الغريب في األمر أن قوانين البلدية المذكورة 
أعاله لم تختلف نظرة المشرع فيها عما كانت عليه البلدية في ظل النهج االشتراكي بالنسبة 

 24-67للقطاع الخاص، بحيث كان اللجوء إلى عقد االمتياز في قانون البلدية رقم: 
منه بعد تعذر االستغالل المباشر للمرفق  220استثناءًا عن األصل بموجب نص المادة 

العام أو اللجوء إلى المؤسسة العمومية، ألن أسلوب النظام االشتراكي فرض على البلدية أن 
تركز أكثر على القطاع العام، وبالتالي يبدو أن سيطرة الفكر االشتراكي التي ال تحبذ القطاع 

، غير أن ثمة 1ا زالت تلقي بضاللها على مضمون كثير من النصوص التشريعيةالخاص م

                                      
 .153-152المرجع نفسه، ص ص  بوحنية قوي ومحمد طاهر غزيز، - 1
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مالحظة تجدر اإلشارة إليها في هذا السياق، هي أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة  
الداخلية ورئاسة الحكومة بدت وكأنها استدركت األمر فبادرت بإصدار التعليمة األولى عن 

تنفيذا لتعليمة أخرى صادرة عن رئاسة الحكومة  842-03-94وزارة الداخلية تحمل رقم: 
تحت عنوان: امتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها موجهة للوالة  1994-07-07في 

ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات على شكل نظام قانوني يحدد كيفية منح االمتياز وشروطه 
قيمة هذه التعليمة في سلم الهرم القانوني، ومدته وأهدافه، لكن يبقى التساؤل المطروح عن 

-11فهي أوال ال ترقى إلى درجة القوانين، واألمر الثاني أن قانون البلدية الالحق لها رقم: 
، وبالتالي فأنها غير مستساغة 08-90استنسخ نفس الصورة المعمول بها في القانون  10

لمطلوب، ألن األصل أن المجاالت من حيث التشريع، كما أنها غير منتجة لألثر القانوني ا
 10-11من قانون البلدية  149التي يشارك فيها القطاع الخاص والمحددة بنص المادة 

ينبغي أن يشرف على تأطيرها مرسوم تنفيذي الحق عن القانون يوضح بدقة دور القطاع 
عة الخاص إلى جانب الجماعات المحلية كشريك فعال في إدارة المصالح العمومية التاب

للبلدية، ويسمح بإنجاز الكثير من المشاريع التنموية، خصوصا على مستوى البلديات ذات 
 اإلمكانيات الضعيفة والموارد المالية المحدودة.

 10-11أما في مجال االستثمار المحلي فإن المشرع الجزائري من خالل القانون 
الجماعات المحلية مسؤولية المتعلق بالوالية قد وضع على عاتق  07-12للبلدية والقانون 

اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار وترقيته، وتذليل كل السبل المعيقة 
لألنشطة االقتصادية والمبادرات ذات التوجه التنموي، وذلك من خالل منح الوعاء العقاري 

لبلدي والوالئي وتخصيصه كأولوية للبرامج المتعلقة باالستثمار االقتصادي ضمن المخطط ا
للتنمية، كما يمكن للجماعات المحلية في هذا السياق أن تستعين بالمنظومة القانونية 
لالستثمار التي شهدت تطورا قانونيا منذ االستقالل إلى يومنا هذا، فقد عرف القطاع 

ثم توالت التشريعات والقوانين تترى على  1963االقتصادي أول قانون لالستثمار سنة 
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يديولوجية كل مرحلة إلى أن وصل التشريع ذروته بصدور قانون القطاع  حسب طبيعة وا 
المتعلق بترقية االستثمار، وعليه فإن ما يستوجب التنبيه إليه هو أن  2016يوليو 

الديمقراطية التشاركية كمقاربة عصرية مرتبطة أساسا بموضوع التنمية، وخاصة التنمية 
ص كمكون من مكونات الحكم الراشد يعتبر طرفا فعاال في المحلية، وبالتالي فإن القطاع الخا

وضع أسس البناء االستراتيجي إلنجاح المقاربة التنموية في المجتمع المحلي، وهذا الدور قد 
ال يرقى إلى مستوى الممارسة الفعلية واألداء الجيد إال بوجود تضامن حقيقي بين النخب 

ي هذا الصدد كمالحظة عاكسة للواقع التنموي المحلية وشركاء التنمية، وتبقى المحصلة ف
الضعيف وهي هل يمكن أن يشجع النظام المحلي في الجزائر القطاع الخاص وتنظيمات 
المجتمع المدني والمواطن المحلي على المشاركة في وضع معالم المخططات التنموية 

 وتفعيل آليات تنفيذها على أرض الواقع؟
لألحداث التي ستسفر عنها التحوالت المنتظرة في  اإلجابة عن هذا التساؤل متروكة

وقبل اختتام هذا الفرع ال بأس أن  .غمار التفاعل االجتماعي والحراك االقتصادي في البالد
نذكر بعض النقاط على شكل اقتراحات نراها من الضرورة بمكان حلول مكملة  للتصور 

 التنموي المنشود.
ك تنموي في قانون البلدية والوالية محدود التشريع المخصص للقطاع الخاص كشري-1

جدا وال يعكس المكانة الالئقة للقطاع الخاص في مفهوم المعادلة التشاركية والمقاربة 
 ،التنموية
إحداث نصوص تشريعية جديدة تكرس الشراكة الحقيقة للقطاع الخاص بما ينسجم -2

 ،مع المبدأ الدستوري القاضي بدسترة الديمقراطية التشاركية
استحداث صيغ أخرى من العقود على غرار صيغة عقد االمتياز المكرس في  -3

قانون البلدية من أجل توسيع حظوظ القطاع الخاص في العملية التنموية وخلق مناصب 
 ،الشغل
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تفعيل قانون االستثمار بما يعزز تطلعات الخواص في ترقية التنمية المحلية وربط -4
 بأهداف الديمقراطية التشاركية.جميع المبادرات في هذا الشأن 

قد أثبتت التطورات االقتصادية والسياسية منذ ستينات القرن العشرين ف وكخالصة
قليدي معين إلى شكل وجاهة الديمقراطية التشاركية، وأصبح االنتقال من نمط ديمقراطي ت

ومستلزمات النمو أكثر انفتاحا وأقوى مرونة من متطلبات العولمة الديمقراطية  ديمقراطي آخر
االقتصادي الشامل، ولقد اتضح من خالل التجربة التشاركية في سياقها التاريخي أن هذه 
األخيرة بإمكانها أن ترقى إلى مستوى اإلجماع الوطني واإلقليمي والدولي في حالة ما إذا 
استوفت كل مقومات البديل المطروح، ولذلك يمكن في تصورنا أن أهم شيء يساهم في 

يخ ركائز الديمقراطية التشاركية هو وجود مستويين اثنين يسيران في نفس االتجاه، أما ترس
ة السياسية يالمستوى األول فيكمن في بلورة الغطاء القانوني الذي يمنح صفة المشروع

في البالد، وأما المستوى  ةالمحلي االدارةوالقانونية للمقاربة التشاركية كركن من أركان نظام 
تمثل في تحديد وحصر الجهات واألجهزة الرسمية والغير رسمية التي ُتنتدب لعملية الثاني في

 التأطير الفعلي والمباشر للفضاء الجواري والتشاركي عبر آليات تطبيقية محددة سلفا.
والجزائر كغيرها من الدول ال يسعها في هذا المجال إال ركوب موجة الحداثة 

انونية وفق المعايير الدولية التي ال تصطدم مع هوية والديمقراطية وتكييف منظومتها الق
شراك الشعب في إدارة  المجتمع في بعده اإلسالمي والعربي، ومسألة الديمقراطية التشاركية وا 
الشأن العام هي من جوهر اإلسالم وال تتناقض مع أصوله وفروعه، فقط يحتاج األمر إلى 

ضفاء سياج قانوني على المشهد االستعانة بعنصر االختصاص من أجل ضبط المفاه يم وا 
الجديد يكرس االنتقال إلى الحوكمة المحلية والوطنية، وبالتالي تسليم السلطة إلى الشعب 
باعتباره هو وارثها وصاحبها األصيل، وفي هذا المعنى يمكن القول مرة أخرى أن 

إلسالم، وما دامت الديمقراطية التشاركية والمباشرة هي التطبيق األعلى لمبدأ الشورى في ا
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عناصر الهوية الوطنية ومقومات الشعب الجزائري ال تصطدم مع هذا الخيار الجديد فينبغي 
 أن ال يخشى الساسة تقاسم السلطة مع الشعب.

ذا كانت المنظومة القانونية في المرحلة تستبطن  االشتراكية بدساتيرها وقوانينها وا 
كثير من نصوصها التشريعية ولم تنص عليها  إرهاصات ومالمح الديمقراطية التشاركية في

يديولوجية كما أسلفنا، فإن مرحلة االنفتاح والتعددية السياسية  صراحة العتبارات تاريخية وا 
جاءت هي األخرى مثخنة بالجراح الغائرة التي امتد نزيفها إلى عمق الهرم القانوني في 

دليل على عدم استقرار النظام القانوني البالد، وما حالة التعديالت الدستورية المتكررة إال 
والسياسي في الدولة، ومن ثم كانت النتيجة استبعاد المؤسس الدستوري للديمقراطية التشاركية 

سنة منذ انهيار اإليديولوجية االشتراكية، ولم ترى المقاربة  27من المنظومة الدستورية طيلة 
من خالل  2016مارس  06ر المؤرخ في التشاركية النور إال بعد التعديل الدستوري األخي

منه، لكن بالموازاة مع النظم القانونية المقارنة فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم  16المادة 
يخصص للديمقراطية التشاركية إال مادة واحدة فقط، بينما نجد في المقابل المؤسس الدستوري 

استغرقت فصوال عديدة في  كيةن مساحة ثرية للمقاربة التشار المغربي والتونسي يخصصو 
 الدولية من هذه الدراسة.التجارب  الدستور كما بسطنا ذالك في موضوع
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 خاتمـــــــــــة
الديمقراطية التشاركية بشقه النظري والتطبيقي ومحاولة من خالل دراستنا لموضوع 

الوقوف على أهم المحطات البارزة في أدبيات التنظير الفلسفي والتجريب العملي لمقتضيات 
الظاهرة التشاركية عبر مسارات تاريخية متشعبة، أستجلينا من خاللها مكمن الخلفيات 

قف وراء عودة المواطن إلى مفاصل الدولة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي كانت ت
 واإلدارة ومزاحمته للمؤسسات الرسمية.

لقد ظهر جليا من خالل الدراسة أن معظم التحديات ومظاهر القصور واالختالل التي 
كانت تعتري الحياة اليومية للدولة والمجتمع هي عوامل ناجمة عن غياب وتغييب مكونات 

القيادة الجماعية للسياسات والشؤون العمومية، ولذلك أصبح المجتمع المدني عن المشاركة و 
البديل الديمقراطي التشاركي عند الشعوب واألمم هو عنوان للتحرر والمصالحة مع الذات، 
وأن نهج المشاركة الغير المباشرة هي مرحلة يجب أن ُتطوى صفحتها ألنها ال تعبر بشكل 

ت، وبالتالي فإن المسافة بين ديمقراطية حقيقي وعميق عن مبدأ الشعب هو مصدر السلطا
طعان، ذلك أن االتمثيل والنيابة وبين فلسفة المشاركة المباشرة هي مسافة بين جسرين ال يتق

سناد الشرعية  الديمقراطية التشاركية ال تعني في جوهرها ضجيج المناسبات االنتخابية وا 
ب أن يكون المواطن هو صانع المعطوبة لألغلبية في الحكم والوصاية على الشعب، بل يج

مة التي السياسات العامة ومنفذها ألنها ببساطة هي لب احتياجاته ومتطلباته الطبيعية والدائ
 .الستغناءعنهاا اليمكنها

لقد أثبتت تجارب كثيرة من الدول وجاهة وعمق الثنائية القائمة بين الدولة والمجتمع 
وهابرماس منذ عقود من الزمن، وهي ثنائية التي كان يدعوا إليها لوك وغرامشي وروسو 

تقوم على كسر الفواصل والعوازل بين مختلف األطراف والمكونات واالنضواء تحت مظلة 
وسقف المجال العام الذي ال ُيقصي أحدا ويتسع لكافة وجهات النظر المطروحة حول 

 الشأن العام المحلي والوطني.
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لقد تأكد بوضوح عزم المجتمع الدولي في تبني نهج الديمقراطية التشاركية وترقيتها إلى 
مستوى األركان التي يقوم عليها النظام السياسي في أي بلد من البلدان، وقد عّبر على ذلك 

ا تلك المتعلقة بمفهوم الكثير من تقارير هيئة األمم المتحدة في مناسبات عديدة خصوص
نجاح مسارات التنمية الشاملة.  الحكم الراشد وترشيد المال العام وا 

والجزائر كدولة تنتمي إلى المجتمع الدولي ال يسعها الخروج عن معادلة الصراع الدائر 
بين األفكار والبرامج واإليديولوجيات، والتحوالت العالمية من طبيعتها أنها سريعة ومحايدة في 

يانها وال تستثني شعبا من الشعوب وال دولة من الدول، ومن هذا المنطلق حاولنا في هذه جر 
الدراسة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التي يتمحور حولها موضوع بحثنا وهي إلى أي 
مدى يمكن اعتبار أن الجزائر تبنت مقاربة الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي؟ 

تساؤالت فرعية لعلى أهمها هو البحث عن معرفة موقف المؤسس الدستوري يضاف إليها 
الجزائري والمشرع الوطني من طبيعة النظرية التشاركية، وهل للنظام السياسي وفلسفته في 

 الحكم تأثير على ذلك؟
لقد توصلت الدراسة من خالل اإلطار التطبيقي للبحث أن فكرة المواطن كشريك 

ر بجوار المؤسسات الرسمية للدولة لم تكن مطروحة ال على مستوى سياسي واجتماعي مباش
أجندة النظام الحاكم كسلطة سياسية وال على مستوى المنظومة القانونية بمراحلها التاريخية، 

في هذا السياق فقط بعض الترميمات التي أطلقها مشروع اإلصالحات السياسية  ىويستثن
، لكن كل هذا بقي 2016ة الظاهرة التشاركية سنة وصوال إال دستر  2011المعلن عنه سنة 

كإطار عام ال يمكن أن ُتصدقه الممارسة العملية نظرا لعدم وجود أرضية قانونية واضحة 
رادة سياسية تساهم في نجاح المشروع، وال يمكننا وضع هذه الخلفية إال في خانة توجس  وا 

 ره الرسمية.النظام السياسي من أي مزاحمة تر د عليه من خارج دوائ
لكن بالرغم من هذا فإن الدراسة أثبتت من خالل تتبعها ألطوار المرحلة االشتراكية أن 
رهاصات عكستها بعض التطبيقات العملية في مراحل تاريخية  للظاهرة التشاركية جذور وا 
محددة كتجربة التسيير الذاتي وتجربة التسيير االشتراكي وغيرها من المحاوالت التي أجبرت 
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نظام الحاكم تحت ضغط الحاجة االقتصادية واالجتماعية إلى تغيير فلسفته األحادية ال
واالقتراب من المواطن، لكنها في األخير تبقى تجربة جديرة بالحفظ والتثمين، ويجب أن ُتزال 
عنها شوائب االنطالق والدوافع العالقة بها، وتصلح كمرجعية تاريخية على شاكلة تجربة 

 .20دة األمريكية في أواخر الستينات من القرن الواليات المتح
لكن هذه التجارب واإلرهاصات للديمقراطية التشاركية بالرغم من ثبوتها التاريخي فإنها 

توظف كمخرج سياسي وقانوني في مرحلة االنفتاح والتعددية السياسية واالستفادة منها  مل
إلى المجال السياسي تماشيا على كنموذج يمكن تطويره ونقله من محيطه االقتصادي األول 

ومن ثم يبدوا من خالل االستنتاج  أن  .خطى وهدي الدول العريقة في هذا المضمار
السلطات الحاكمة بعد االنفتاح ظلت حبيسة الحنين إلى الموروث اإليديولوجي القديم المتمثل 

 سيع مساحةتسويق سلوك التظاهر بتو في الرؤية االحتكارية وسياسة اإلقصاء الممنهج و 
الحريات أمام المجتمع الدولي، وما يؤيد هذا اإلدعاء هو ما انطوت عليه حزمة القوانين 
المؤطرة للجماعات المحلية بعد االنفتاح، وكيف ظهر فيها المشرع على وجه يقدح في 
استقالليته المكرسة دستوريا، وأن مساحة القوانين واألحكام التشريعية المخصصة للمشاركة 

ة والديمقراطية التشاركية جاءت فارغة من محتواها السياسي وبعدها الشعبوي، بسبب الشعبي
ضعف اآلليات المتاحة وعدم كفاءتها في تأطير الظاهرة التشاركية، ومجمل ما ورد ذكره في 

الجماعات المحلية الجديد هو استنساخ القديم من اآلليات المعتمدة في ظل الديمقراطية  قانون 
 التمثيلية.

 :نتائج الدراسة
 :يتالالن جملة من النتائج هي كلقد اسفرت الدراسة ع

اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية ال يعني إلغاء النظام النيابي واالستغناء عنه،  -1
ألن وجود هذا األخير يعتبر أكثر من ضرورة لضمان التوازن والقضاء على الفوضى 

 ،المحتملة عند االقتضاء
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التشاركية تقوم على أساس عمود فقري يتمثل في وجود مجتمع مدني قوي الديمقراطية  -2
 ،متماسك ومنظومة قانونية تعزز الدور وتوفر الحماية

الديمقراطية التشاركية قضية تتعلق بالعقليات وهي ظاهرة اجتماعية من إنتاج الضمير  -3
قبولها، ثم الجمعي، ونجاحها يقتضي تنشئة سياسية واسعة النطاق وترويض العقول على 

 ،يأتي القانون في آخر مرحلة لتنظيمها
التشاركية بالشكل المطلوب في ظل االختصاصات  ال يمكن تطبيق الديمقراطية -4

 ،والصالحيات الممنوحة للجهات الالمركزية
النظام البرلماني هو أقرب األنظمة السياسية المنتجة لمناخ الديمقراطية التشاركية  -5

والتواصل بين النخب الحاكمة ومكونات المجتمع المدني، وكون وتفعيل سياسة الحوار 
السلطة التنفيذية منبثقة عن األغلبية الفائزة في البرلمان مما يسمح بالتداول على السلطة 

 ،وقطع الطريق أمام االحتكار الخانق للشعب
مستوى المحلي أصبح قناعة دولية ارتبطت بقصور النمط الديمقراطية التشاركية على  -6

 وفشل الديمقراطية النيابية في مواجهة تحديات العولمة.

ما سبق ذكره نكون قد أجبنا على الفرضيات العلمية األربعة التي ُوضعت وعلى ضوء 
 .لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية محل الدراسة والبحث

 :واالقتراحاتأهم التوصيات 
المحلية واشتراط المؤهل إعادة النظر في شروط الترشح للعضوية في المجالس   -1

العلمي من أجل رفع كفاءة الجهاز المنتخب وتسهيل عملية التطبيع مع أخالقيات الديمقراطية 
 ،التشاركية

صدار ميثاق جديد للجماعات المحلية يكرس مقتضيات  -2 إلغاء قانون البلدية والوالية وا 
 المبدأ الدستوري الخاص بالديمقراطية التشاركية.



 

 

237 

 

ترقية الديمقراطية التشاركية إلى المستوى الوطني من خالل تفعيل المؤسسات  -3
من خالل تنزيل نصوص  األخيراالستشارية المنصوص عليها في التعديل الدستوري 

 ،تشريعية لهذا الغرض
توظيف وتسخير اإلعالم المحلي في التنشئة السياسية للمواطن، والتشجيع على إنشاء  -4

 ،الشباب في كل بلدية لجان األحياء ومجالس
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يتضمن تنظيم  2015سيبتمبر  16المؤرخ في  247 -15مرسوم رئاسي رقم : -28

 .2015، سنة 50صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،جريدة رسمية عدد 

 واألطروحات: المذكرات رابعا

 األطروحات :  -أ

 -استعمال نظري وتطبيقي لمنطق هابرماس-عبد القادر مالفي، الديمقراطية والتواصل -1
-2009 ،العلوم االجتماعية، قسم الفلسفة أطروحة دكتورة في الفلسفة، جامعة وهران، كلية

2010 . 
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التعددية سعيدي الشيخ، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء  -2
السياسيةـ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 2007-2006 ،جامعة جياللي ليباس/سيدي بلعباس

 المذكرات :  -ب

ابتسام قرقاح، دور الفواعل الغير الرسمية في صناعة السياسة العامة في الجزائر،  -1
ي العلوم السياسية، تخصص: السياسات العامة ، مذكرة ماجستير ف1989-2009

 .2011-2010والحكومات المقارنة، 
أداة  08-90بوشامي نجالء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  -2

للديمقراطية المبدأ والتطبيق، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع: المؤسسات السياسية 
قسم  كلية الحقوق والعلوم السياسية،-منتوري، قسنطينة واإلدارية في الجزائر، جامعة اإلخوة

 . 2007 – 2006 ، الحقوق 
حريزي زكرياء، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية  -3

ماجستير مقدمة بجامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية الحقوق والعلوم  ذكرةمالتشاركية، 
 .2011-2010السياسية، قسم العلوم السياسية، 

علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم اإلداري الجزائري،  -4
وق مذكرة ماجستير في قانون اإلدارة المحلية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحق

 . 2012 – 2011 ، والعلوم السياسية،قسم الحقوق 
عليواش أمين عبد القادر، أثر تأهيل المؤسسات االقتصادية على االقتصاد الوطني،  -5

مذكرة شهادة ماجستير في علوم التسيير، بجامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
 .2007-2006التسيير، قسم علوم التسيير، 

لمير عبد القادر، الضرائب المحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية،  -6
دراسة تطبيقية لميزانية بلدية أدرار، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص: 



 

 

245 

 

دارة أعمال، جامعة وهران، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية  ،اقتصاد وا 
2013 – 2014 . 

ملياني صاليحة، الجماعات المحلية بين االستقاللية والرقابة، دراسة في ظل قانون  -7
البلدية والوالية الجديدين، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة 

 . 2015 – 2014 ، بوضياف، مسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 

 االت :قا: المخامس      

سليمان، الديمقراطية التشاركية من أجل تفعيل دور الجماعات المحلية في اعراج  -1
 .2012، أفريل 29التنمية، مقال منشور في مجلة الفكر البرلماني، العدد 

األمين شريط، الديمقراطية التشاركية األسس واآلفاق، مداخلة ضمن الندوة المنظمة  -2
 .2008الوسيط، العدد السادس، من قبل وزارة العالقات مع البرلمان، مجلة 

بوحنية قوي وهبة لعوادي، إصالح قانون األحزاب السياسية في الجزائر، مقال منشور  -3
 .2015، جانفي 12في مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

عشر، د/ على الدين هالل، الديمقراطية التشاورية، مجلة النهضة، المجلد الثالث  -4
 .2012العدد الثاني، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أفريل 

زغو محمد، حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مجلة األكاديمية للدراسات  -5
 2016، جوان 06االجتماعية واإلنسانية، العدد

مجلة الباحث  زهرة زرقين، أزمة الديمقراطية في الجزائر بين الفكر والممارسة، -6
 .2010، سبتمبر 10االجتماعي، العدد 

عباس الطاهر، المجتمع المدني والحكم الراشد، مقال منشور في مجلة القانون،  -7
 المجتمع والسلطة، تصدر من مخبر القانون بكلية الحقوق، جامعة السانيا، وهران.
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المجتمعات  عبد الكريم هشام، اإلعالم الجديد وآليات تحقيق جودة الديمقراطية في -8
االنتقالية، مقاربة في الديمقراطية التشاركية، مقال منشور في مجلة المفكر، العدد الثاني 

 .2015عشر،
عبد الناصر جابي، العالقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر، الواقع  -9

، 05واآلفاق، الوسيط مجلة دورية تصدرها وزارة العالقات مع البرلمان، الجزائر، عدد 
 .2008السداسي الثاني من سنة 

عياد محمد سمير، زروقي إبراهيم، الديمقراطية ومنطق ترقية حقوق اإلنسان، مجلة    -10
 ، الكويت.2014أكاديميا، العدد الثاني، 

موازي بالل، الجمعيات المدنية كأساس لتفعيل التنمية السياسية بالجزائر، مجلة جيل    -11
 .2015ولية، العدد األول، الدراسات السياسية والعالقات الد

 ملتقيات واأليام الدراسية.السا: ساد

الحكومة اإللكترونية عوامل البناء والمعوقات في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن   -1
أشغال اليومين الدراسيين حول مستقبل الحكومة اإللكترونية في الجزائر، من إعداد 

، كلية الحقوق والعلوم 2لبليدة األستاذين: شاللي عبد القادر وقاشي عالل، جامعة ا
 السياسية.

ذابح عادل، مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلدية، نحو الديمقراطية التشاركية،   -2
)واقع  مداخلة في إطار فعاليات الملتقى الوطني حول اإلدارة المحلية والخدمة العمومية

 وآفاق( جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
 ا: المواقع اإللكترونيةبعسا

 .2015-11-07بحث حول الديمقراطية، تم تصفح الموقع في  -1

www.starris.co/f.aspx?=3292307 
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الدكتور نبيل عكيد محمود، الديمقراطية في المجتمع اليوناني القديم، تم تصفح الموقع   -2
 .2015-12-02في 

drnabiler.blogspot.co/.../blog.post 

طشطوش، الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم، تم تصفح الموقع هابل عبد المولى  -3
 .2015-12-05في 

www..ahewar.orgls.asp?aid:94705 

تم تصفح الموقع  -من الليبرالية إلى الماركسية -خليل سامي أيوب، مفهوم الديمقراطية -4
 .2015-12-05في 

www..ahewar.orgls.asp?aid:286015 

 .2015-12-06اإلسالمي المعاصر، تم تصفح الموقع في الديمقراطية في الفكر  -5

www.elbassair.net 

د/ صبري، مفهوم الديمقراطية المباشرة في الفكر السياسي المقارن، تم تصفح الموقع  -6
 .2015-12-08في 

https://drsabrikhalil.wordpress.co/.../ 

 .2015-12-08وكيبيديا، الموسوعة الحرة، تم تصفح الموقع في  -7

https://ar..wikipedia.org/.../ 

 .2015-12-08الديمقراطية النيابية، وكيبيديا، تم تصفح الموقع في   -8

https://ar..wikipedia.org/.../ 

 .2015-12-09الديمقراطية النيابية، جامعة بابل، تم تصفح الموقع في  -9

www.https://uobobylon.edu.ig/.../lecture.aspx? 
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للمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية، تم تصفح محمد بن شريف، أي دور   -10
 .2015-12-10الموقع في 

ns1.alothaqaf.co/index.../882934 

-12-20آليات الديمقراطية التشاركية ومقاربة المندمجة، تم تصفح الموقع في   -11
2015. 

pdf:c.ouveent al rernarives.org/.../ 

الديمقراطية التشاركية، تم تصفح الموقع في محمد شريف، العدل الجمعوي وآفاق   -12
23-12-2015. 

www.ajala.educa.a/.../344-2012-09-02 

نجيب المصمودي، المقاربة التشاركية في التجربة المغربية، تم تصفح الموقع في   -13
30-04-2016. 

latacheonline.co/.../1807-2014-31 

، <<الجزائر نموذجا  >>النامية  صخر المحقد، أزمة المشاركة السياسية في البلدان  -14
 .2016-04-15تم تصفح الموقع في 

doc.www.sy.co/.../ 

حاتم دمق، مفهوم وآليات الديمقراطية التشاركية وفرص تطبيقها في تونس، تم تصفح   -15
 .2016-04-20الموقع في 

www.jasne-foundarion.org/ar/?p=1474 

رات اإلدارة المحلية في الجزائر، تم بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قد  -16
 2016-11-29تصفح الموقع في 
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www.univ-chlef.dz/.../co-dic-2008-29 

-12-26محمد مصطفى حابس، صحيفة الوطن الجزائري، تم تصفح الموقع في   -17
2016. 

www.elwatandz.co/divers/24219.ht/ 

بالمغرب...آلية عالقة؟ تم خليل سعدي، المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية   -18
 2016-12-27تصفح الموقع في 

www.al-waran.co/news-details/.../41800 

الموازنة التشاركية في تونس: استغالل فرص التفاعل بين المجتمع...تم تصفح الموقع   -19
 .2016-12-28في 

 /.../www.tadaoun.info الموازنة التشاركية

 بسبب خالفات ما بعد...تم تصفح الموقع في لم يعمر طويال 1963جزايرس: دستور   -20
15-01-2016. 

. www.djazairess.co/70534 

-02-12مدونة عمار عباس، القانون الدستوري الجزائري، تم تصفح الموقع في   -21
2016. 

aarabbes.blogspot.co/.../blog-post 

-01-20 ... تم تصفح هذا الموقع فيonelأيمن سالمة، القراءة في ديباجة الدستور  -22
2016. 

onaeg.co/?p=1323706 
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القانون ومدى انطباقها في الجزائر، تم تصفح الموقع في  ةأبو عبد، مقومات دول  -23
20-01-2016. 

www.statries.co/?t=16218593 

 .2016-02-16مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات، تم تصفح الموقع في   -24

www.sttarries.co/?t=17769262 

، جامعة ورقلة، تم تصفح 2014-1962التجربة الحزبية في الجزائر األمين سويقات،   -25
 .2016-05-25الموقع 

revues.unive-ourgla.dz/.../768-1962-20 

سمير بارة وسالمة ليمام، تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف، نحو مؤسسة   -26
 .2016-10-25سياسية للبرلمان الجزائري، تم تصفح الموقع في 

anifest.unv-ourgla.dz/.../ 

نور الدين حاروش، تطور العالقة البرلمان بالمجتمع المدني... البرلمان المدني، تم   -27
 .2016-12-01تصفح الموقع في 

anifest.unv-ourgla.dz/.../  

-12-01تم تصفح الموقع في -كنانة أونالين-أحمد السيد كردي، النشر اإللكتروني  -28
2016. 

kananaonline.co/users/.../20506 

 .2016-11-01، تم التصفح الموقع في docالتعريف بالنشر اإللكتروني   -29

www.wara.cc/.../1723-1209297399.doc 
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مرزوقي عمر، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر: إشكالية الدور، تم   -30
 .2016-11-03تصفح الموقع في 

www.caus.org.lb/hoe/down.php?... 

-11-10دور األحزاب السياسية في الجزائر، تم تصفح الموقع في عالء جميلة،   -31
2016. 

www.aspolitiques.co/.../index.php?... 

عبد المنعم نعيمي، حرية اإلعالم في الجزائر كمتغير مفاهيمي قانوني، شبكة ضياء،   -32
 .2016-11-19تم تصفح الموقع في 

diae.net/21086 

-19، تم تصفح الموقع في pdfعبد الرزاق المقري، التحول الديمقراطي في الجزائر   -33
11-2016. 

boulekahel.yalasite.co/.../... 

محمد محمود الطعامنة، نظام اإلدارة المحلية) المفهوم الفلسفة األهداف( الملتقى   -34
-12-02موقع في ، تم تصفح الpdfالعربي األول، نظم اإلدارة المحلية في الوطن العربي 

2016. 

unpap1.un.org/.../unpano14889.pdf 

-12-02دراسة مقارنة، تم تصفح الموقع في  -الميثاق الوطني لديمقراطية التشاركية  -35
2016. 

www.debat-deocratique.co/.../23-210 

 2016-12-22هل الديمقراطية التشاركية هي الحل؟ تم تصفح الموقع في   -36
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ssharif.blogspot.co/.../neral-0-fais 

-12-28، تم تصفح الموقع في alwatane -رشيد خشانة، ديمقراطية التشاركية  -37
2016. 

details/.../41800-watan.co/news-www.al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-watan.co/news-details/.../41800
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 117.................................أواًل : أهداف و محاسن الديمقراطية التشاركية •

 118.................................وب و نقائص الديمقراطية التشاركيةثانيًا : عي •
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 120...................الفرع الرابع: عوائق تطبيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر •
الفصل الثاني: الديمقراطية التشاركية بين واقع النصوص القانونية وجدلية التطبيق  •

 124..................................................................الفعلي لها.
 125.المبحث األول: واقع الديمقراطية التشاركية في ظل النظام التشريعي الجزائري. •
المطلب األول: المنظومة القانونية في العهد االشتراكي وقضية المقاربة  •

 126....................................................................التشاركية
 ..الفرع األول: التكريس الدستوري والقانوني إلرهاصات الديمقراطية التشاركية. •

.............................................................................127 
 127.....................................................أوال: التكريس الدستوري. •

 127..............................1963فلسفة التصور التشاركي في ضوء دستور  .1

 133..............................1976فلسفة التصور التشاركي في ضوء دستور  .2

 141.................1989-1962ثانيا: التكريس القانوني للفعل التشاركي ما بين  •

 141...............................................تجربة نظام المندوبية الخاصة. .1

 145...................................1966.-1962مرحلة نظام التسيير الذاتي  .2

 148...........................1989-1971مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسسات  .3

 150...........................................األجهزة االستشارية فضاء للتشاور. .4

 153.............................ميثاق الجماعات المحلية ومعادلة البعد التشاركي. .5

المطلب الثاني: المنظومة القانونية في عهد التعددية السياسية ومسألة المقاربة  •
 161...................................................................التشاركية.

 161.......................الفرع األول: مدى التكريس الدستوري والقانوني للمقاربة. •

 161.....................................................أوال: التكريس الدستوري. •

 162.....................................1989معالم االتجاه التشاركي في دستور  .1
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 165.....................................1996اركي في دستور معالم االتجاه التش .2

 171...........................في مرحلة التعددية السياسية ثانيا: التكريس القانوني •

 171.........................قانون الجماعات المحلية وموقفه من الفعل التشاركي. .1

 171..........................(09-90-08-90) الوالئيالقانون  القانون البلدي و .أ

 173..................................(.07-12-10-11) القانون البلدي والوالئي .ب

 177..الفاعلة ودورها في تكريس الديمقراطية التشاركية. مؤسساتالمبحث الثاني: ال •

 178....كية.الرسمية في تكريس الديمقراطية الشار  مؤسساتالمطلب األول: دور ال •

 178.............................................الفرع األول: السلطة التشريعية. •

الفرع الثاني : بعض التجارب العالمية للتواصل بين المجتمع المدني و  •
 184...................................................................البرلمان

 187...............................................التنفيذية.: السلطة الثالفرع الث •

 192.........................)الحكومة اإللكترونية( : اإلدارة اإللكترونيةرابعالفرع ال  •

الرسمية في تكريس الديمقراطية مؤسسات غير المطلب الثاني: دور ال •
 196...................................................................التشاركية.

 197................................................الفرع األول: المجتمع المدني. •

الفرع الثاني: التجربة الجزائرية وفلسفة التفاعل مع المجتمع  •
 201.....................................................................المدني.

 206.............................................الفرع الثالث: األحزاب السياسية. •

الديمقراطية التشاركيةبين عزوف اإلدارة المحلية و طموح األحزاب الفرع الرابع: •
 212.....................................................................السياسية

 213................................................وسائل اإلعالم الفرع الخامس: •

 224..............................................القطاع الخاص.الفرع السادس : •
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 233....................................................................الخاتمة. •

 239 .............................................................جع.اقائمة المر  •

 253..................................................................الفهرس •
 


