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 أوال: اإلطار العام لمدراسة:

إّف اإلشكاليات المرتبطة بالدكلة الحالية ك مستقبؿ الديمقراطية فييا يطرح أكثر مف معنى في سبيؿ      
عاني شيكعا فييا ىي "حكـ الشعب"، ، ك لعّؿ أكثر الم1ترسيخ مشاركة أفضؿ لممكاطنيف في رسـ القرارات

لكف الكثير مّمف يرل حكـ الشعب بالشعب لصالح الشعب يمثؿ غاية لمديمقراطية أكثر مف ككنو تعريفا ليا 
ك أّف الديمقراطية في نيجيا ك جكىرىا ىي "أسمكب إلتخاذ القرارات العامة مف قبؿ الممزميف بيا ك ىي 

جماعاتو"، منيج يقـك عمى مبادئ ف أفراد المجتمع ك منيج ضركرم يقتضيو التعايش السممي بي
اء ك تبايف المصالح بشكؿ سممي، مؤسسات تمّكف الجماعة السياسية مف إدارة أكجو اإلختالؼ ك اآلر ك 
 .2تمكف المجتمع بذلؾ مف السيطرة عمى مصادر العنؼ ك اإلستياء لدل العامةك 

لمؤسسات السياسية األكثر تشاركية، ال تتطمب فاإلجماع السياسي بأىمية تطكير الممارسات ك ا     
بالضركرة أف يككف ىناؾ تغيير حقيقي في الساحة السياسية، ككف أف الديمقراطية الكالسيكية لدل 
اليكنانييف أيف يتكاجد الشعب في مكقع مباشر يسمح لو بالمناقشة ك التأثير في الشؤكف العامة، اليكـ ىذا 

مقراطية التمثيمية التي أصبحت _ كمنذ السبعينات _ تنـ عف أزمة ال مف ليس بالمستطاع، بؿ ك حتى الدي
حيث ظاىرىا باعتبار تككيؿ طرؼ آخر لمنيابة عنو في شؤكف ك قضايا عامة، بؿ ك حتى في مضمكنيا 
ك التي لف تسمح لممكاطف في المجتمع أف ييتـ بصنع القرارات إال ضمف مكاسـ انتخابية ك فقط، فبات مف 

فعيؿ دكر المكاطف في المشاركة ك باستمرار _ ال انقطاع فييا _ حتى يستطيع تكجيييا لما الضركرم ت
يخدـ أفكاره ك طمكحاتو، ىذه األفكار القديمة ك المتجددة في نفس الكقت صنعت نمكذج لفاعمية أكثر 

: (Yves Sintomer)، كايفا سانطكمي  (Loïc Blondiaux)ضمف ما يسمييا كؿ مف لكيؾ بمكنديك 
“l’impératif Délibératif”  أيف القرارات المتخذة مف قبؿ السمطات السياسية 3أم فيو حتمية تشاكرية ،

 تمر عبر النقاش لتأميف مفيـك الشرعية كالتي أخفقت اإلنتخابات في تحقيقيا.

                                                           
1
 Claud sorbets, « Démocratie locale, Citoyenté et participation : des formes et des procéssus en quéstion », in : 

Annuaire de colléctivité locales. Tome: 22, 2002. P. 12. 
يكسؼ زداـ، دكر الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية اإلنسانية في الكطف العربي: مف خالؿ تقارير التنمية اإلنسانية العربية          2
 .63، ص. 2007، جامعة الجزائر، قسـ العمـك السياسية ك اإلعالـ، مذكرة ماجستير(، 2004 -2002)

3
 Loïc Blondiaux, Yves Sintomer, « L’impératif délibératif », in : politix, 57, 2002, p.p.17-36. 
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اليـك أصبحت المشاركة أكثر مف أم كقت مضى ك ضمف العديد مف الخطابات السياسية تعّبر عف     
التطكر الطبيعي لتكريس الشرعية السياسية كبديؿ عّما تكاجيو المؤسسات التمثيمية مف فقداف الثقة في  ذلؾ

الطبقة الّسياسية ك عزكؼ عف المشاركة في اإلنتخابات ك القدرة المحدكدة لمفاعميف السياسييف في حؿ 
يف ك اآلليات التشاركية ، لذلؾ كاف مف الضركرم البحث عف صيغة لتطكير المضام1المشاكؿ اإلجتماعية

أك ما يصطمح عميو بالديمقراطية التشاركية مف خالؿ ما اقترحتو كاركؿ باتماف  2بتأسيس نظرية معاصرة
3(Carole patemane) ،ك التي تعتبر مف بيف الكتاب المؤّسسيف لمنظريات الديمقراطية المعاصرة ،

مكف: بيف الديمقراطية المباشرة المضليؤسس بذلؾ سمطة رابعة يجّسدىا الشعب ضمف ازدكاجية في 
األخرل التي تعرؼ بالنيابية، مركزيف في المقاـ األكؿ عمى المشركطية المحمية لمتعبير الديمقراطي لحؿ ك 

، أيف التسيير الجماعي كالجكارم يكتسي فييا أىمية قصكل بالنظر 4األزمة المعاصرة لمديمقراطية التمثيمية
ك الفضاء النمكذجي الذم تمارس  5في العمؽ " مدرسة لتعّمـ الديمقراطية"إلى ككف الجماعة المحمية ىي 

فييا، ألنيا األكثر قربا مف المكاطنيف، ىذه الديمقراطية المحمية تستمـز بدكرىا مشاركة جميع المكاطنيف 
مشاركة حقيقية في العمميات السياسية التي تجرم في جماعتيـ ك في القرارات التي تؤثر في حياتيـ، 
 فبذلؾ فقط يصح القكؿ أف: الديمقراطية المحمية مبدأ أساسي مف المبادئ التي تقكـ عمييا التنمية المحمية. 

إف التنمية المحمية الفعمية تقكـ عمى قرارات يتخذىا الفاعمكف المحميكف مف أجؿ تحسيف أطر عيشيـ،      
، أم أّف إستراتيجية التنمية المحمية 6ك تحقيؽ كجكد أفضؿ، ك بناء مستقبؿ يستجيب لطمكحاتيـ ك آماليـ

ينبغي أف تنفذ مف طرؼ الّساكنة المعنية ك مف أجميا، فتربط بيف فاعميف مختمفيف أم بيف الّسياسييف 
أدكار محمي، حيث يضطمع كؿ طرؼ بكظائؼ ك كممثميف لمدكلة ك القطاع الخاص مع منظمات المجتمع ال

راؾ جميع الفاعميف المحمييف في عممية التنمية، أيف الساكنة محددة ك ىذا ما يعرؼ بالحككمة المحمية بإش
                                                           

1
 Stéphanie wojicik, « Délibération électronique et Démocratie locale : le cas des forums municipaux des régions 

aquitaine, Languedoc – Roussillon et Midi – Pyrénées », thèse pour le doctorat de science politique, Université 

des sciences sociales de Toulouse, 2005. P.8. 
2
 Walter B. mead, “Participatory Democracy”, in: Review of politics, Vol. 36, N°. 1, the new corporatism: social 

and political structures in the Iberian world (jan., 1974). P. 205. 
3
 Carole pateman, Participation and Democratic theory, Cambridge: Cambridge university press, 1970. 

4
 Claud Sorbet, Ibid, p. 13. 

5
 Talpin julien, Des écoles de Démocratie ?, formation a la citoyenté et démocratie participative. 

: " فبعد أف 2011أفريؿ  15في خطابو لألمة يـك  رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة ك ىك ما أشار إليو  6
السمـ ك األمف ك إطالؽ برامج تنمكية طمكحة، ك بعد رفع حالة الطكارئ قررت استكماؿ المسعى  –الجزائر  –استعادت 

تمكيف المكاطنيف مف مساىمة أكسع في اتخاذ ىذا ببرنامج إصالحات سياسية الغاية منو تعميؽ المسار الديمقراطي، ك 
 القرارات التي يتكقؼ عمييا مستقبميـ ك مستقبؿ أبنائيـ".
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ية كالصفقات العمكمية ك العقكد فييا لدييا الحؽ في اإلخبار ك الشفافية فيما يتعمؽ بالقرارات اإلدار 
اإلتفاقيات ك في اإلستشارات حكؿ القرارات التي تيميا مف خالؿ استشارات عامة محمية أك عبر تشكيؿ ك 

ية محمية، ليذا تحكلت األزمة إلى تغير في طبيعة الديمقراطية نفسيا خصكصا مع مجيء لجاف استشار 
 لتطكير مضاميف العدالة اإلجتماعية بأكثر إنصاؼ ك أكثر تشاركية.1 (John Rawls)أفكار جكف راكلز 

تستقر  تمؼ الفاعميف، ك شعبيتياحاليا مكضكع الديمقراطية التشاركية يعرؼ ركاجا كبيرا مف قبؿ مخ    
أمكف ليـ تكظيفيا في العديد  3ك التي تشكؿ في حّد ذاتيا "كتمة مفاىيمية" 2بشكؿ أكسع مع "ليكنة المفظ"ك 

مف المكاضع، كاستعماليا في الحقؿ السياسي مف قبؿ مرشحي اإلشتراكييف الفرنسييف خالؿ اإلنتخابات 
في الكاليات  6قبؿ إدارة الرئيس أكباما، ك كذلؾ مف 5ك اليسار المتطرؼ البرازيمي4ـ 2007الرئاسية لسنة 

الكاليات المتحدة األمريكية، كما أنو أصبح مطمبا معبر عنو مف قبؿ العديد مف فكاعؿ المجتمع المدني 
 .8، الكطني ك المحمي7سكاءا كاف ذلؾ عمى المستكل العالمي

ية ىذه الظاىرة ك التي تطكرت ك بشكؿ متسارع بسبب قصكر استعماؿ الديمقراطية الكالسيك   
لممجتمعات الغربية، سمحت بتشكيؿ أنماط جديدة لممشاركة ك النضاؿ في الحياة السياسية المحمية مف قبؿ 

                                                           
 : ىك أستاذ الفمسفة في جامعة ىارفرد ك مف بيف مؤلفاتو الرئيسية نجد:(Jean Rawls)جكف راكلز   1
 (.1993(، الميبرالية السياسية )1971النظرية اإلجتماعية) 

2
 Loic Blondiaux, le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative, paris, seil, 2008, p. 

25. 
3
 Ibid., p.38. 

ضمف مفيـك "المكاطنيف ـ 2007ضمف الحممة اإلنتخابية لسنة  (Ségolène royale)تناكلتيا سيغكليف ركياؿ   4
 المحمفيف"، ك ألكثر إيضاحا نجد:

 Syntomer yves, le pouvoir au peuple, jury citoyens, tirage au sort et démocratie  participative, paris, la 

découverte, 2007. P. 3-18. 
البرازيؿ لدييا تجربة خاصة بيا فيما يخص الديمقراطية التشاركية ك المتمثمة في الميزانيات التشاركية لمدينة بكرتك أليغر   5

 .ك المسّيرة مف قبؿ حزب العماؿ البرازيمي  (Porto Alegre)أليغر 
6
  Cypel sylvain, «  la démocratie participative » selon Barack Obama, le monde, 4 janvier 2009. 

تشير بعض التقارير عمى المستكل العالمي كالبنؾ العالمي ك صندكؽ النقد الدكلي ك البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة   7
(UNDP الى اإلستراتيجيات الجديدة لمكافحة الفقر ك التيميش ك اإلقصاء باإلستعانة أكثر فأكثر بالعناصر التشاركية )

الثركة الحقيقية لألمـ:  بعنكاف: "ـ 2010، ك تقرير التنمية البشرية لسنة ـ 2001لمختمؼ الفكاعؿ كتقرير البنؾ العالمي لسنة 
 مسارات الى التنمية البشرية ".

ـ 2011ديسمبر  31يقدر عدد الجمعيات المحمية المعتمدة ك التي ىي في تزايد مستمر، ك كفقا آلخر إحصاء الى غاية   8

 جمعية. 92627: ـ 2011
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الجمعيات ك المنظمات ك اإلتحادات ك النقابات، محاكليف بذلؾ القضاء عمى ذلؾ اإلنفصاـ الذم تشكؿ 
أنيا دعامة أساسية  ، معتمديف عمى ثالثة دعامات ألجؿ ذلؾ، األكلى ىي1بيف الناخب ك المنتخب

لتطكير التسيير العاـ، ك الثانية فيي تسمح بتطكير السياسات العامة مف خالؿ إدماج فكاعؿ جديدة 
كالسكاف ثـ تقكـ ببعث ثقافة مشاركاتية مف خالؿ التجاكب اليكمي لألحداث كالمعطيات السياسية، ك بيذا 

، ك مف ثـ الرفع مف الشفافية ك المسؤكلية في 2يففيي تعتمد عمى تنمية النقائص التي يفتقر إلييا المنتخب
 .3عممية صنع القرارات ك فعاليتيا

ك عميو، فإف الجزائر منذ بداية األلفية الثالثة تحاكؿ أف تسعى إلى إشراؾ جميع الفكاعؿ ضمف عممية     
شير األكلى  التي أقرىا رئيس الجميكرية منذ األ 4التنمية، ك تجسد ذلؾ في إطار اإلصالحات السياسية

إلى "اإلستجابة النشغاالت الجزائرييف )مكاطنيف، أحزاب ك جمعيات( لتتجاكب مع ـ 2011لسنة 
الطمكحات المشركعة لمتغيير مف أجؿ جزائر جديدة، يساىـ في بنائيا جميع الفاعميف السياسييف كالمجتمع 

ك الممارسة الديمقراطية في المدني. ك انطالقا مف ىذا فيي تعد منعطفا حاسما في الحياة السياسية 
بإعطاء األكلكية  6، ك انتقمت بذلؾ اإلصالحات مف المشاكرات السياسية إلى التكريس القانكني5الجزائر"

لتكسيع الالمركزية حتى يصبح المكاطنكف طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتيـ اليكمية كبيئتيـ 
فة صالحيات المجالس المنتخبة ك تمكينيا مف الكسائؿ اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية، مع مضاع

                                                           
1
 Grunberg Gérard, Mayer nonna, « Démocratie représentative, Démocratie participative », in : pascal pérrineau 

2
 Sintomer yves, « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? », Dans : Raison politique, N°. 31, 2008, p.p.115 – 

133. 
3
 Manin Bernard, przeworski  Adam, Democracy, Accountability and representation, Cambridge, Cambridge 

university press, 1999, p. 3. 
ؽ عميو بالربيع العربي، فكجدت عدة تقارير تخص ىذا التحكؿ كتقرير التنمية ىذه اإلصالحات تزامنت ك ما يطم  4

حيث أكدت أف العديد مف اإلصالحات  ،العجز الديمقراطي: التمكيف ك الربيع العربيبعنكاف: ـ 2011اإلنسانية لسنة 
كاف المجتمع المدني ضعيفا كما الديمقراطية في المنطقة قابمتيا تدابير مضادة قيدت حقكؽ المكاطف في مكاقع أخرل، كذلؾ 

(: "مازالت المطالبة الشعبية بالتحكؿ الديمقراطي مف التطكرات 74)ص.ـ  2009أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربي لعاـ 
 الكليدة اليشة في البمداف العربية".

، السنة: 46، العدد: س األمةمجمجمسة مجمس األمة بعنكاف: " اإلصالحات ك ىيئة المشاكرات تباشر لقاءاتيا"، في:   5
 .5،  ص. 2011أفريؿ  -مارس

، مجمس األمةجمسة مجمس األمة بعنكاف: " اإلصالحات مف المشاكرات السياسية ... الى التكريس القانكني"، في:   6
 .7 – 6، ص.ص. ـ 2011، السنة: ديسمبر 49العدد: 
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، مع 1البشرية ك المادية الالزمة لممارسة اختصاصاتيا، ك ليذه الغاية تـّ مراجعة قانكني البمدية ك الكالية
في الساحة السياسية بصبغة تشاركية ك تجسد ذلؾ مف خالؿ مناقشات الجمسة  2إضفاء طابعيا الخاص
( مارس ألفيف ك إحدل عشر 13مس الشعبي الكطني ليكـ األحد الثالث عشر )العمنية ألشغاؿ المج

 عمى ما يمي:دحو ولد قابمية بتصريح مف كزير الداخمية ك الجماعات المحمي 

يكرس مشركع القانكف حؽ المكاطنيف في االضطالع عمى شؤكف بمديتيـ ك "    
سيير الجكارم. ىذه استشارتيـ حكؿ المسائؿ ذات اإلىتماـ المشترؾ في إطار لت

المتطمبات تقتضي بطبيعة الحاؿ إدراج ضمف مشركع القانكف األحكاـ التي 
تمكف المجمس الشعبي البمدم مف التكفؿ ك ترجمتو باألفعاؿ الديمقراطية في 
شكميا التشاركي، ك بالتالي المساىمة في ترقية الشفافية في تسيير شؤكف 

اؿ دائـ بيف المنتخبيف ك منتخبييـ خالؿ البمديات، يتعمؽ األمر ىنا بإرساء اتص
 3كؿ عيدة، ك ليس فقط أثناء اإلنتخابات ك الحمالت التي تسبقيا".

ك بيذا فاف اإلجراءات التي تدعـ مشاركة المكاطنيف مباشرة عمى المستكل المحمي مف قبؿ مكاطنيف غير 
أشكاؿ لمؤسسات سياسية لمتمكيف  منتخبيف )اإلستفتاءات شكؿ مف أشكاؿ التنمية المجتمعية(، فيي بذاتيا

السياسي ك التي انبثقت مف الديمقراطية التمثيمية ك التي تشكؿ بحؽ لبنة لديمقراطية تشاركية بالمعنى 
الدقيؽ المشار إليو، فالمفيـك يدمج األشكاؿ الكالسيكية لمحككمة التمثيمية باإلجراءات الديمقراطية المباشرة 

يؤسس لبركز جنيني لسمطة رابعة، ك ىـ المكاطنكف عندما يشارككف في ك غير المباشرة، ىذا التفكير 
اتخاذ القرارات مباشرة عبر المجالس العامة ك اإلستفتاءات ك مف خالؿ مجمكعات صغيرة أنشئت عبر 
القرعة كاألشخاص المحمفيف في برليف أك عبر مفكضيف مراقبيف كالميزانيات التشاركية في البرازيؿ، إذ 

الرابعة تأتي لتضاؼ إلى السمطات الكالسيكية )التشريعية، التنفيذية، القضائية(، ك بذلؾ فيي ىذه السمطة 

                                                           
 .ـ 2012ك  2011بآخريف في سنة  1990يؿ أفر  7تـ مراجعة قانكني البمدية ك الكالية المؤرخيف في   1
استعمؿ السيد عب القادر بف صالح رئيس ىيئة المشاكرات حكؿ اإلصالحات السياسية أكؿ جمسة ك قد كانت يكـ   2

: " فمتكف سنة الذكرل الخمسيف لإلستقالؿ الكطني سنة التجديد الديمقراطي"، ك لممزيد أنظر: ـ2011مام  21السبت 
 .13، ص. 46دد: ، العمجمس األمة

، الفترة التشريعية الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطنيالمناقشة العامة لمشركع القانكف المتعمؽ بالبمدية،   3
 .9، ص. 2011مارس  28، 205السادسة، الدكرة العادية الثامنة، السنة الرابعة، رقـ: 
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تتجو نحك بركز مؤسسة جديدة إلتخاذ القرارات في إطار حركية أكثر عمقا بالعالقة مع ثقؿ الجياز 
 التشريعي ك ىك ذاتو ما يصطمح عميو بمؤسسات الديمقراطية التشاركية.

 تيار الموضوع:ثانيا: مبررات اخ

في كؿ بحث إال ك تتضح مف خاللو مجمكعة مف المبررات ساىمت في بمكرتو، سكاءا كانت     
 مكضكعية أك حتى ذاتية منيا، نكردىا كما يمي:

 / المبررات المكضكعية:1

 تزايد أىمية إشراؾ المكاطنيف في العممية السياسية كصنع القرار. -
 ير األخيرة لمنظكمة األمـ المتحدة .تبني الحككمة المحمية مف قبؿ التقار  -
تبني العمكـ السياسية المفاىيـ الجديدة كالديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية كعناصر  -

 لمتحميؿ.
رئيس األمة عبد القادر بف صالح "فمتكف الخمسينية ىي عصر التجديد الديمقراطي"، قاليا  -

 ىك ما سيتـ دراستو بالشرح كالتحميؿ.ك 

 ات الذاتية:/ المبرر 2

رغبة الباحث في تناكؿ ىذا المكضكع نظرا ألنو يدخؿ ضمف اىتماماتو الخاصة كالمتعمقة  -
بقضايا الحككمة المحمية كمدل اشتراؾ المكاطنيف في الحياة السياسية اليكمية، كمحاكلة 
التعمؽ في مثؿ ىذا النكع مف الدراسات، كألجؿ تقديـ عدد مف التصكرات ك اإلقتراحات التي 

 ساىـ في تبسيط الظاىرة . ت

 ة الجزائر ك التي ىي في بدايتيا.التعرؼ عمى الظاىرتيف كاقعيا مع عرض تجرب -

 ثالثا: أىمية الدراسة:

ك تقميص أدكار الدكلة  (Governance)إف اإلتجاه المتزايد إلشراؾ المكاطنيف في عممية الحكـ      
عف ذلؾ  أيف عبرتأكبر في عممية التنمية،  كمنح القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني دكرا
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اىتمامات  البنؾ الدكلي عف التنمية في العالـ تحت العديد مف العناكيف مثؿ "جعؿ الدكلة أكثر قربا مف 
الناس" ك "التحكؿ إلى المحميات " كتحقيؽ "الالمركزية " باإلضافة إلى األزمة الخانقة التي شيدتيا 

اإلنتخابات فييا غير نزيية، كالعزكؼ عف المشاركة السياسية ...، كميا الديمقراطية التمثيمية، أيف 
ازدادت األىمية لبعث أنماط جديدة لمديمقراطية بإشراؾ أكثر لممكاطنيف  ومؤشرات لبمكغ ذركة األزمة ك من

في الشأف العاـ، كىي نفسيا مضاميف اإلصالحات السياسية التي تبناىا رئيس الجميكرية السيد "عبد 
زيز بكتفميقة " لتحقيؽ تنمية مستدامة تمّكف الفرد مف المشاركة بإيجابية كفعالية في بناء الصرح الع

 الديمقراطي.

 رابعا: أىداف الدراسة:

 تنطكم الدراسة عمى مجمكعة مف األىداؼ، يمكف إجماليا فيما يمي:

يف أك أكثر فإف الدراسة إذا كانت الفرضية تحاكؿ دراسة العالقة السببية بيف متغير  / أىداؼ عممية:1 
تحاكؿ اإلجابة عف ذلؾ بطرحيا لمتغيريف، أكالىما ك المتمثؿ في ذلؾ النمط الجديد لبعث مفيـك 
الديمقراطية في الجزائر بتأسيس لسمطة رابعة مف شأنيا تفعيؿ الحككمة في سياقيا المحمي، ك لف يتـ ذلؾ 

لمعمكمات المتعمقة بعناصر ىذا البحث ػ أداء إال مف خالؿ تتبع مسار ىذا التغيير بجمع المعارؼ ك ا
 كظيفة تراكمية في البحث العممي ػ

تحاكؿ ىذه الدراسة إلفادة الممارسيف ك المقرريف حكؿ مكضكع الديمقراطية التشاركية  / أىداؼ عممية:2 
ـ يكضح باعتباره نمط جديد مف العالقات داخؿ المؤسسات التمثيمية ك بيف الناخبيف ك المنتخبيف ك مف ث

 تمؾ العالقات اإلتصالية بيف كؿ ىتو األطراؼ لتكضع مكضع تنفيذ.

تمنح الدراسة نظرة استشرافية لكاقع التنمية المحمية فييا، مف خالؿ تمؾ األنماط  / أىداؼ تطمعية:3  
ؿ الجديدة لتفعيؿ الحككمة المحمية ك التي يطمؽ عمييا بالديمقراطية التشاركية، ك ىك الذم يتجسد مف خال

 كضع عنكاف تحت الرىانات المستقبمية لتفعيؿ الحككمة المحمية في الجزائر.
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 خامسا: إشكالية الدراسة:

في إطار تفعيؿ الديمقراطية التشاركية لتمكيف المكاطنيف مف المشاركة السياسية الفعمية ك تدبير الشأف    
رت الجزائر منذ اإلستقالؿ الى فرض مفيـك العاـ محاكليف بذلؾ إيجاد الحمكؿ لمعضمة التنمية المحمية، باد

الالمركزية في شاكمة ما يعرؼ بالبمدية ك الكالية، ثـ ليتعزز ذلؾ بمجمكعة مف اإلصالحات ك التي تكممت 
أيف بمغت حؽ اليقيف ألجؿ تفعيؿ مضاميف ىتو  2012ك  2011بصدكر قانكني البمدية ك الكالية لسنتي 
ة محمية فاعمة لحؿ األزمة الخانقة التي تشيدىا الساحة السياسية المشاركة األكسع متجييف نحك حككم

الى أي مدى تسيم الديمقراطية التشاركية في تفعيل الحوكمة فييا، فمف ىنا تتبمكر اإلشكالية التالية: 
 .؟المحمية في الجزائر 

 سادسا: تساؤالت الدراسة:

 الفرعية:مف خالؿ ىذه اإلشكالية، سيتـ تناكؿ مجمكعة التساؤالت    

ما معنى الديمقراطية التشاركية ؟، ك ىؿ ليا معنى كاحد أـ معاني مختمفة ؟، ىذا ما يدفعنا  -1    
 لمبحث عف عالقة المفيكـ بالمفاىيـ األخرل.

 ما ىي آليات تفعيؿ الحككمة المحمية ك أسس ترسيخ الديمقراطية التشاركية ؟. -2    

 كية ك القيكد المفركضة عمى الحككمة المحمية في الجزائر؟.ما ىي حدكد الديمقراطية التشار  -3    

 ما ىي رىانات تفعيؿ مشاركة المكاطف في صنع القرارات المحمية في الجزائر ؟. -4    

 سابعا: فرضية الدراسة:

 تساعد الديمقراطية التشاركية في تفعيؿ الحككمة المحمية في الجزائر.        

 ية مجمكعة أخرل مف الفرضيات المساعدة ك ىي كاآلتي:ك يكجد مع الفرضية الرئيس   

 ػػػ ترتبط الديمقراطية التشاركية بمكضكع الحككمة المحمية.1     

 ػػ إف تفعيؿ الحككمة المحمية يرتيف بترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية.2     
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 ػػ يرتبط اقتساـ السمطة في الجزائر بتطبيؽ الديمقراطية التشاركية.3     
 ػػ تعزيز الديمقراطية التشاركية يساعد عمى تحقيؽ الحككمة المحمية في الجزائر. 4      

 ثامنا: اإلطار المنيجي لمدراسة:
تتحكـ طبيعة الدراسة كاألىداؼ المحددة ليا في اعتماد الباحث لمنيج أك اقتراب دكف غيره في تحميؿ      

 كتناكؿ مكضكع الدراسة.
عمى كصؼ الظاىرة بؿ يتعدل ذلؾ إلى  الذم يقكـ 1المنيج الكصفيتماد عمى ففي البداية تـ اإلع     

الكشؼ عف الحقائؽ كآثارىا كالعالقات التي تتصؿ بيا، كتفسيرىا كالقكانيف التي تحكميا كمف ثـ يصمح 
يستخدـ في ل المنيج التاريخي ، ثـ يأتيالجزائر كالقكانيف التي تحكميا لمكشؼ عف حقيقة الديمقراطية في

دراسة الماضي بمختمؼ أحداثو كظكاىره ككذلؾ التحدث في مجمؿ حياة البشر الماضية كما تشتمؿ عميو 
مف عالقات بيف األحداث كالمتغيرات في الفترات الزمنية المختمفة ك بالذات عف العالقات السببية 

التطكر التاريخي  المسؤكلة عف تطكر كتغير ىذه الظكاىر ك األحداث عبر الزمف كمف ثـ كمحاكلة لمعرفة
التي مرت مف خاللو عممية إشراؾ المكاطنيف في الحياة السياسية بالنسبة لمجزائر ك الجماعات المحمية 

 فييا. 
 المساعدة في التحميؿ ك منيا نجد: 2كما تـ اإلعتماد عمى مجمكع المقاربات ك المداخؿ   
يتـ بالدراسة النقدية لممعرفة كالبحث في ت يثكاف ليا نصيبيا مف الدراسة ح 3:ةاإلبستيمكلكجي معرفةال    

كيفية تشكؿ البردايمات، كقد تـ استخداـ ىذا المدخؿ لمعرفة تشكؿ بردايـ الديمقراطية التشاركية كدكرىا في 
 تفعيؿ الحككمة المحمية مف خالؿ البحث في:

                                                           
، لسياسية: دراسة في المفاىيـ، األدكات، المناىج، ك اإلقتراباتاألساس في منيجية تحميؿ النظـ ابكمديف طاشمة،   1

 .96، ص. 2011الجزائر، كنكز لمنشر ك التكزيع، 
المدخؿ أك المقترب: ىك تمؾ المعايير التي تنتقي مف خالليا األسئمة ك البيانات المالئمة، كما يمكف تعريفو عمى أنو: ما   2

ة في انتقاء األسئمة التي تطرح ك الضكابط التي تحكـ اختيار مكضكعات ك يستخدـ لإلشارة الى المعايير المستخدم
المنيجية في التحميؿ السياسي: المفاىيـ، المناىج، معمكمات معينة أك استبعادىا مف نطاؽ البحث، أنظر: محمد شمبي، 

 .14، ص. 1997، الجزائر، دار ىكمو، اإلقترابات ك األدكات
بمعنى نقد،  logosبمعنى المعرفة، ك  epistimeركع الفمسفة ك يتككف مف مقطعيف ىما: : ىي أحد ف اإلبستيمكلكجيا  3

النمكذج  -ابستيمكلكجيا السياسة المقارنة أم أنو نظرية أك مدخؿ نقدم لممعرفة، ك لممزيد أنظر الى: نصر محمد عارؼ، 
 .22ص. النظرية، المنيج،  -المعرفي 
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يمقراطية كيفية التكصؿ إلى نكع مف اليقيف بتفسير الديمقراطية التشاركية كحؿ ألزمة الد -
 التمثيمية.

ػػػ البحث في النظرية التشاركية ك في الفرضيات األساسية، أم البحث عف ماىية القيمة         
)التشاكر ( كعف ماىية الحقيقة )المشاركة(؟، كما تـ اإلعتماد عمى المقارنة المرجعية ك التي تساعد في 

ككف كاجية البحث في سعي الجزائر، ك ىك ما البحث عف التجارب الرائدة في الديمقراطية التشاركية لت
مثؿ البرازيؿ ك ماليزيا ك مصر  سكؼ يتضمنو المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ بأخذ تجربة المناطؽ

المغرب ك األردف، إضافة الى ذلؾ تـ اإلستعانة بمدخؿ شبكات تحميؿ السياسات العامة لما لو مف ك 
مقكل الفاعمة في المجتمع ك مدل تأثيرىـ عمى صناع القدرة عمى التعرؼ عمى الكحدات الحاضنة ل

السياسة العامة، ك ىذه القكل تتسـ بالدينامية ك مشكمة في الكقت ذاتو شبكة مف العالقات يتسع نطاقيا 
مف عدمو بحسب طبيعة القنكات اإلتصالية لمختمؼ األنظمة السياسية، ك مدخؿ ادارة الجكدة الذم 

رىا في تحسيف الخدمة العمكمية، ك كذا نظرية الخيار العقالني ك ة ك ديساعد عمى فيـ عممية المشارك
الذم يساعد عمى فيـ عممية اتخاذ القرار عبر عممية المشاركة، أما العنصر األخير فيتناكؿ مدخؿ تقييـ 
األداء المؤسسي ك الذم يساعد عمى التحقؽ مف مدل قدرة الكحدة المحمية عمى تحقيؽ أىدافيا ك مدل 

الستغالؿ مكاردىا المتاحة عمى اعتبار أف انتياج أسمكب تقييـ األداء المؤسسي يسمح بترابط  كفاءتيا
 في المتغيرات ألجؿ تحسيف مستكل األداء بصكرة عممية ك عقالنية.

 تاسعا: أدبيات الدراسة:

لبحثو إف استعراض البحكث ك الدراسات السابقة يزكد الباحث بالعكف الالـز لكي يضع أساسا سميما     
ككؿ، فاستعراض ىذه الّدراسات يؤدم إلى إثراء فكر الباحث، فيالحظ الثغرات في المعرفة كالنتائج 
المتضاربة، كذلؾ فإف أعماؿ غيره مف الباحثيف تكقفو عمى طريؽ التصدم لمشكالتو ك عمى زيادة كفاية 

تشاركية بعالقتيا بالحككمة عممو ك تحسيف نكعيتو، لذلؾ سيتـ تقديـ الدراسات السابقة لمديمقراطية ال
بالمقارنة مع نظيرتيا الكطنية  المحمية، ك ىي في الغالب دراسات أجنبية ك متخصصة في المجاؿ

 Jaune piérre)المحمية. بالنسبة لمدراسات األجنبية نجد عمى سبيؿ المثاؿ دراسة جكف بيار جكداف ك 
gaudin) "اب تطرح مجمكعة مف التساؤالت حكؿ طبيعة ، ففي ىذا الكت1بعنكاف "الديمقراطية التشاركية

                                                           
1
  Jean pierre gaudin, la démocratie participative, paris, Armand colin, 2007. 
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الديمقراطية التشاركية ؟ ك عف كيفية تنظيـ المناقشات العامة ؟ ك في أم إطار؟، كذلؾ يحاكؿ أف يحمؿ 
 بعض التجارب المنتقاة مف بعض الدكؿ.

ىك اآلخر مف خالؿ العمؿ الذم قاـ بو تحت  (Loïc blondiaux)كذلؾ ىنالؾ دراسة لكيؾ بمكنديك  
 كاف:عن

« le nouvel ésprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative ».1 

أيف يؤكد عمى مستقبؿ األنظمة السياسية ك تحكالتيا، مع تثميف ىذا النكع مف المشاركة، ك ىي بذلؾ    
السياسية الى أف  استجابة عف التحكؿ العميؽ لممجتمع بدءا مف سنكات الستينات مع مفاىيـ المشاركة

يدىا عمى المنتديات ك النقاشات تكسعت الى تمؾ األنماط الجديدة مف التعبير لدل المجتمع المدني بتأك
اآلراء حكؿ القضايا ذات الشأف العاـ ك بذلؾ تبرز معيا الديمقراطية التشاركية خالؿ العشريف سنة ك 

 الماضية.

 2ك آخركف: (Marie Hélène bacqué)الف باكي الى جانب ىتو الدراسات ىناؾ دراسة لمارم ىي   

« La Démocratie participative inachevée : genèse, adaptation, et diffusion ». 

أيف يحاكؿ ىذا الكتاب مناقشة إخفاقات الديمقراطية التشاركية ك بالخصكص إخفاقات الميزانيات التشاركية 
ر فرنسا باإلستعانة بالقرعة كسند لمديمقراطية التشاركية فييا، في أكربا أك داخؿ البمد الكاحد أك حتى تأخ

 في حيف سبقتيا كؿ مف ألمانيا، بريطانيا ك اسبانيا.

 Yves) ك ايفا سانطكمي  (Marie héléne bacqué)دراسة أخرل تحت إشراؼ مارم ىيالف باكي  -
Sintomer)   :بعنكاف 

« la Démocratie participative : histoire et généalogie »3 

                                                           
1
 Loïc Blondiaux, le nouvel ésprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative, seuil, col. « la 

république des idées. », 2008. 
2
 Marie Hélène bacqué et d’autres, La Démocratie participative inachevée : genèse, adaptation, et diffusion, 

paris, Adels – revue territoires , 2010.  
3
 Marie Hélène bacqué, Yves Sintomer, la Démocratie participative : histoire et généalogie, paris, la Découverte, 

2011.  
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ك ىي عبارة عف مجمكعة مف المقاالت تكضح التطكر المقارف لمديمقراطية التشاركية كفرنسا ك الكاليات 
 المتحدة األمريكية ك تصنيفيا ضمف مراحؿ ميمة مف تشكؿ ىتو األنماط الجديدة لممشاركة.

ؿ العاـ ك الديمقراطية بعنكاف: "حككمة، الفع (fweley Diangitukwa)دراسة فيمي دياف جيتيككا   -
، ك التي يبيف مف خالليا تعريفات لبعض المفاىيـ 1التشاركية: نحك أنماط جديدة لمتنظيـ اإلجتماعي"

المتعمقة بالمكضكع كالحككمة، الديمقراطية التشاركية ك السياسات العامة مع إبراز تمؾ المفاىيـ الحديثة 
عد في تحميؿ مكضكع الدراسة خصكصا منو في الجانب كالحككمة التشاركية ك بالتالي فيذا الكتاب يسا

 النظرم ك لكف ما ينقصو ىك عدـ تخصيصو إطار تطبيقي يساعد في التحميؿ.

ػ مسعكد شييكب ك الذم تحدث عف اإلدارة المحمية في مؤلفو: " أسس اإلدارة المحمية ك تطبيقاتيا عمى 
يو مفاىيـ اإلدارة الالمركزية ك أسس اإلدارة المحمية نظاـ البمدية ك الكالية في الجزائر"، ك الذم يتناكؿ ف

كتطبيقيا عمى أجيزة البمديات ك الكاليات في الجزائر، ك ما إذا كاف فيو تكافؽ بيف الالمركزية ك المبادئ 
 الديمقراطية أـ أنيا تعكس ترجيح أحدىما عمى اآلخر.

 / التقارير:2

كم مجمكعة مف المقاالت ك البحكث مقدمة عبر يح 2006ػ تقرير صادر عف البنؾ العالمي في سنة 
مجمكعة مف الباحثيف لدراسة مجمكعة مف التجارب في دكؿ العالـ، ك الكتاب تحت إشراؼ أنكر شاه 

(anwar shah) :ك بعنكاف ،« local Governance in Developing contries ».  

 عاشرا: تقسيم الدراسة:

مقدمة ك خاتمة ك أربعة فصكؿ،  في  ىية قسمنا الدراسة الشكالاالفي إطار السعي لإلجابة عمى    
الفصؿ األكؿ بعنكاف الحككمة المحمية ك الديمقراطية التشاركية كإطار مفاىيمي أيف تـ فييا تناكؿ مجمكعة 
المفاىيـ الخاصة بمكضكع الدراسة كالحككمة المحمية ك الديمقراطية التشاركية باإلضافة الى مجمكعة 

احبة ليما كالتنمية المحمية ك السياسة المحمية، ك مف جانب آخر سيتـ التعرض ضمف المفاىيـ المص
مبحث ثاني الى المقاربات النظرية في دراسة الديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية كمقاربة الخيار 

                                                           
1
 Fweley Diangitukwa, Gouvernance, action publique et démocratie participative : chemins vers de nouveaux 

modes de régulation sociale, éd. 2, Allemagne, Dictus publishing, 2012. 
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ىذا الفصؿ  العقالني ك إدارة الجكدة، تقييـ األداء المؤسسي ك المقارنة المرجعية، ثـ كمبحث أخير ضمف
 ليزيا ك دكؿ عربية.مثمما ىك مكجكد في البرازيؿ ك ماسيتـ التعرض الى نماذج عف المكضكع 

أما في الفصؿ الثاني يأتي كمحاكلة لمعرفة آليات تفعيؿ الحككمة المحمية ك أسس ترسيخ الديمقراطية     
كية أك في نشأة ك آليات التشاركية مثؿ معرفة كيفية اقتساـ السمطة في اطار الديمقراطية التشار 

الديمقراطية التشاركية ك كمبحث ثالث تـ تناكؿ الحككمة المحمية في ظؿ إعادة صياغة دكر الدكلة 
 كاألدكار الجديدة لمدكلة ك عالقة الجماعات المحمية بالمؤسسات غير الحككمية.

في الجزائر ك الذم يتـ ك في الفصؿ الثالث جاء بعنكاف التنظيـ المحمي ك الديمقراطية التشاركية    
الجماعات اإلقميمية مف بمدية ك كالية عبر مراحؿ الى غاية تبني في بمكجبو كضع تطكر المشاركة 

استراتيجية الديمقراطية التشاركية كخيار في العممية التنمكية ك التي تمر عبر مجمكعة مف المراحؿ بدءا 
 اسات المحمية.مف الحؽ في المعمكمة الى غاية المشاركة في صنع السي

ك في الفصؿ الرابع يشير الى ذلؾ اإلرتباط المكجكد بيف الديمقراطية التشاركية ك مفيكـ الحككمة    
المحمية في إطار التفاعؿ المكجكد بيف مختمؼ العناصر المشكمة لمعممية السياسية في مستكاىا المحمي 

حككمة المحمية في الجزائر كاإلىتماـ مف خالؿ عنكاف نحك تفعيؿ الديمقراطية التشاركية ك تحقيؽ ال
 بالثقافة التشاركية ك أساليب اصالح التنظيـ اإلدارم مع المجتمع المدني ك القطاع الخاص.

 إحدى عشر: صعوبات الدراسة:

فككف أف المكضكع حديث فمف الصعكبة أف تتناكؿ مكضكع الديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية    
ي تـ اإلعتماد عمى المراجع مف المغة األجنبية ك محاكلة ترجمتيا الى المغة العربية ك في الجزائر ك بالتال

مف تـ تحميميا ك مناقشتيا مع ما ىك مكجكد في الجزائر، ثـ مف جية ثانية أف الصعكبة المنيجية تكمف 
التساؤؿ  في التطمع الى النمكذج الحقيقي التي تسير عميو ىتو الرؤيا الجديدة في الجزائر مف خالؿ

أما النقطة الثالثة فيي ، ؟ الجكىرم ىؿ فيو إصالحات جادة أـ فقط تبقى مجرد شعارات يستخدميا الساسة
تتمخص في مكضكع البحث ك أصالتو بإيجاد األدكات الكفيمة لمتطمع نحك أحسف السبؿ لمجزائر مف خالؿ 

  لممقارنة ؟.النماذج المكجكدة ك التجارب المنتقاة ك فيما إذا كانت صالحة أـ ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 التأصيــل النظري لمفهوم الديمقراطية التشاركيــة و الحوكمة المحليــة.                    



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

16 
 

 مقدمة الفصل األول:

في عمميات  مكاطنيفكي مف تراجع في نسبة مشاركة الشتت ياكضع الديمقراطية اليكـ كما لك أنيبدك     
، في حيف أف تمؾ النسبة المتضائمة مف المشاركيف في العممية السياسية، تتجو في التصكيت ك اإلنتخابات

أكثر مف بمد الى تسميـ السمطة لمشعب، لذلؾ ظير مصطمح الديمقراطية التشاركية لإلجابة عف بعض 
ا اإلرىاصات السياسية ك التي لطالما أرقت الساسة لحؿ عقدة العممية السياسية باستحداث آليات مف شأني

أف تبعث المشاركة ضمف الحياة المحمية، ك لكف ىذا المصطمح الجديد ال يزاؿ مبيما ك يحتاج لمكثير مف 
اإلجابات، فماذا يقصد بالديمقراطية التشاركية ؟، ك ما ىي المفاىيـ المصاحبة ليا ؟، خصكصا ك العالقة 

ؿ مف الديمقراطية النخبكية الى الكطيدة التي تربطيا بمفيكـ الحككمة المحمية ؟، ك كيؼ يمكف اإلنتقا
 الديمقراطية التشاركية ؟.

لذلؾ يتناكؿ الفصؿ األكؿ تحديد المفاىيـ كالديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية ك التنمية     
المحمية، ثـ كشؽ ثاني تطرح مسألة التحكؿ اإلبستيمكلكجي مف الديمقراطية النيابية الى أخرل أكثر 

 تشاركية.
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 المبحث األول: تحديد المصطمحات و المفاىيم:

ك التي تعد كخطكة منطقية لفيـ ما يدكر حكؿ الحككمة المحمية ك الديمقراطية التشاركية، كما انتاب    
ىذه المصطمحات مف خمط ك غمكض جعؿ منيا غير مستقرة في بعض األحياف، لتثار معيا مجمكعة 

ة التشاركية؟، ك ما مفيكـ الحككمة المحمية؟، باإلضافة الى ذلؾ مف التساؤالت: ماذا يقصد بالديمقراطي
 فيي تتداخؿ ك مجمكعة مف المفاىيـ األخرل كالسياسات المحمية ك التنمية المحمية..

 المطمب األول: الديمقراطية التشاركية: إشكالية المفيوم ؟:         

مكضة لدل الساسة، جعؿ منو في غمكض إف تكسع مصطمح الديمقراطية التشاركية لدرجة أف أصبح     
 أكثر فأكثر، لذلؾ تكجب معرفة دالالتو، ك ما ىي اإلشكاالت المفاىيمية التي قد تعرقؿ مساره؟.

 الفرع األكؿ: تيمكلكجية اصطالح الديمقراطية التشاركية:        

 حك ىك تعريؼ الديمقراطية التشاركية مف خالؿ أبرز التطكرات التي عرفيا المصطم  

 أوال: تثمين مفيوم الديمقراطية التشاركية:              

إف أسطكرة الديمقراطية ظيرت مع مشاركة المكاطنيف في اتخاذ القرارات العامة خاصة لّما تأكد     
نجاحيا عند اليكنانيكف القدماء بعدما أبدعكا في كضع أنجع النظـ مالءمة في حياتيـ السياسية كبيذا منح 

ز ألف تككف طالئعية كلكف كألسباب مكضكعية تتعمؽ بحجـ الكثافة السكانية كالبيئة المختمفة ليا اإلمتيا
أصبح مف المحاؿ تطبيؽ ىتو الديمقراطية، لتبدأ محاكالت جديدة إلعادة بعث المضمكف التشاركي كالتكقيع 

ألجؿ  1970-1960عمى مكاصمة فكرة الديمقراطية المباشرة فابتدأت لدل اليسار األمريكي في سنكات 
، كما تكاصؿ ظيكره في الحقؿ 1التعبير عف مدنية جديدة مف قبؿ الحركات اإلجتماعية ك الجمعيات

 La)( بالمكازاة مع ديمقراطية الجكار 21السياسي الفرنسي مع بداية القرف الكاحد ك العشركف )ؽ. 
Démocratie de proximité)ريف، كمكيؾ بكلنديك ، خصكصا بعد التنكيو مف قبؿ العديد مف المفك

                                                           
1
 Nonna mayer, Sociologie des comportements politiques, France, Armand colin, p. 18. 
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Loïc Blondiaux)  (1  بأىمية اإلستعانة بقكاعد إجرائية لمديمقراطية  التشاركية ك اعتباره كمطمب
 ( فرضيات رئيسية:6أساسي استنادا لستة )

 المجتمعات ستككف معقدة مستقبال. -1            

 المجتمعات ستككف مقّسمة . -2           

 ستككف تأممية. المجتمعات -3           

 المجتمعات ستككف عاصية كصعبة المراس. -4           

 المجتمعات ستككف في ريبة كاحتراس. -5           

 المجتمعات ستككف ال محككمة مستقبال. -6           

كبيذا فالمجتمعات ستككف غير ميددة باإلندثار في ظؿ كجكد إستراتيجية لمحكار مع جميع األطراؼ       
لمشكمة ليتو المجتمعات، اليدؼ كراء ذلؾ ىك تقسيـ العمؿ باستحداث مؤسسات تشاركية كسمطة رابعة ا

مساعدة لمديمقراطية التمثيمية، لذلؾ لقي مصطمح الديمقراطية التشاركية تثميف كمدح مف قبؿ الباحثيف 
 حكؿ المسائؿ الديمقراطية.

 ن غير متجانس: ثانيا: الديمقراطية التشاركية: مضمـو             

إف ركاج فكرة الديمقراطية التشاركية كالميكنة االصطالحية فييا حتـ عمى  الباحثيف أف يطكركىا      
باستخداـ العديد مف المصطمحات الّدالة عمى قدرتيا في التكّيؼ مع بيئات مختمفة ، كضمف مستكيات 

 آكاديمية عديدة كمف بيف ىتو المصطمحات نجد:

                                                           
، ك لديو العديد مف المؤلفات مف بينيا (Lille)لسياسية في جامعة ليؿ لكيؾ بمكنديك : ىك أستاذ في معيد الدراسات ا  1

 نجد:

La fabrique de l’opinion : une histoire sociale des sondages, 1998. 

Le nouvel ésprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative, 2008. 
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مف قبؿ مارم ىيالف باكي ك آؿ  2005( في سنة paradigmنمكذج معرفي ) -               
(Baqué & Al) 1. 

مف قبؿ لكيؾ بمكنديك ك ايفاس ساف  2002في سنة   (l’impératif)مأمكرية تشاركية  -    
 .2 (Blandiaux & y. sintomer)طكمي 

 (le bart & le febre)فيبر مف قبؿ بارت ك  2005في سنة  (Grandeur) رفعة  -               

 & Blandiaux)يك ك ساف طكمي دمف قبؿ بمكن2002في سنة    (l’esprit ) ركح -               
sintomer)  .  

إذف المصطمحات كالتعبيرات متعددة كلكف المكضكع كاحد حكؿ كيفية إشراؾ المكاطنيف في الحياة      
ما صنفيا المنظركف األنجمكسكسكنيكف تحت قيادة جكىف العامة كالتي ىي عبر مستكيات أك درجات مثم

 :3( درجات لممشاركة5بػخمسة )  John Dryzek et Robert Godin )  (درايزؾ ك ركبيرت جكداف 

 المشاركة المباشرة في الفعؿ العاـ . – 1           

 المشاركة في صنع القرار . – 2           

 إيضاح النقاش. – 3           

 التأثر في السياسات. – 4           

 التأثير في مضمكف التشريع . – 5           

كلكف تحت ركاج الفكرة تبرز تعددية المضمكف بتكاجد إجراءات مختمفة تتالءـ كطبيعة المشاكؿ       
ت، كالنقاشات الكبرل حكؿ النقؿ، كتييئة اإلقميـ، حكار كطني لمشباب، ممتقيات لجاف األحياء، استفتاءا

 تقييـ السياسات العامة أك المحمية، صبر اآلراء، الحؽ في المعمكمة ،الحؽ في االعتراض...

 كؿ ىذا يسمح بالقكؿ بكجكد مصطمحات متعددة لمتعبير عف مكضكع كاحد بمضاميف غير متجانسة.
                                                           

1
 L. Blondiaux, Y. sintomer, l’impératif délibératif, Dans, politix, N°. 57, p.p. 17 – 35. 

2
 Marie Héléne bacqué et al, la démocratie participative : un nouveau paradgme de l’action publique ?, Dans : la 

découvert «  recherche », 2005, p.p. 9- 46. 
3
 Alice mazeaud, la fabrique de l’alternance. La « Démocratie participative » dans la recomposition du térritoire 

régional ( poitou-charentes 2004 - 2010), thése doctorat, université de la Rochelle, laboratoire LASAPE, 2010, p. 

17. 



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

20 
 

 الفرع الثاني: تعريف الديمقراطية التشاركية:            

نسة بسبب تعددية المشاكؿ المراد حّميا فإف األىداؼ كراء تطبيؽ إذا كانت المضاميف غير متجا     
 الديمقراطية التشاركية يمكف تبكيبيا ك تجميعيا ضمف شقاف كبيراف:

 البحث كراء تقميص الفجكة بيف الحاكميف كالمحككميف مف جية.  -1     

 البحث عف فعالية أكبر ك نكعية القرار المتخذ مع تنمية ركح المكاطنة. - 2
 فيتاف النقطتاف تتيحاف رؤية كاضحة لفيـ بعض التعريفات:   

 أوال المنظمات و التقارير الدولية:
 ػػػ تعريؼ البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة:   

عمى ما يمي "لف تأتي مسارات التنمية البشرية عمى الصعيد  2013جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 
مشاركة حقيقية في األحداث لف تتحقؽ االستدامة مالـ يشارؾ األفراد  الكطني بالنتائج المنشكدة ك

اإلجراءات التي تؤثر في حياتيـ ك يجب أف تككف لألفراد القدرة عمى تكجيو عممية صنع السياسة العامة، ك 
 بالتالي فمشاركة المكاطنيف ىي الزمة ضركرية ك ال تقؼ فقط أثناء المناسبات  1ك التأثير عمى نتائجيا"،

ألف اإلحتجاجات تندلع عندما "يشعر المكاطنكف أنيـ مستبعدكف عف دائرة التأثير السياسي، ك عندما 
 2يشعركف أنيـ لـ يعد لدييـ ما يخسركنو إذا دخمك في ىتو الحركات في ظؿ تدىكر الحالة اإلقتصادية"،

إعالء صكت الناس الذم  بأف الديمقراطية التشاركية ىي 2002كما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 
تشجيع إعالـ حر ك مسؤكؿ   ،يتطمب تقكية مؤسسات الحكـ المحمي ك تحرير منظمات المجتمع المدني

اجتماعيا" ك التي دكنيا تخمد الصكت الحقيقي ك تحبط مشاركة المكاطنيف الخالقة في الحكـ عمى جميع 
 تأكيد عمى أف الفرد ك المكاطف ىك خبير. المستكيات، ك عندما يتـ التصريح بإبداعات المكاطنيف فإنيا

 فيي بذلؾ تؤكد عمى كجكد ثالثة عناصر أساسية:    
ػػػ الحصكؿ عمى المعمكمة: ك ذلؾ باتخاذ كؿ التدابير التي مف شأنيا أف تككف المعمكمة حرة ك فيو     

 سيكلة حصكليا مف قبؿ المكاطنيف.
 ذا مف خالؿ ضماف مشاركة أكثر فعالية لمناس.ػػػػ تشجيع المشاركة في الحكـ المحمي: ك ى    

                                                           

كاشنطف،  ،2013تقرير التنمية البشرية  ،"لـ متنكعنيضة الجنكب: تقدـ بشرم في عا"، لبرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدةا 1 
 .6، ص. 2013اإلكسكا، 

 المكاف نفسو.  2
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القابؿ عي ك ػػػ تنمية العمؿ الجمعكم: ك ذلؾ عبر تسييؿ آليات انتشارىا ألجؿ العمؿ اإلجتماعي، الجما    
 لإلستمرار بالمكارد الذاتية.

 ػػ تعريؼ البنؾ الدكلي:  
، عمؿ 1995في ككبنياجف في عاـ منذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية اإلجتماعية الذم عقد    

البنؾ عمى جعؿ أنشطتو أكثر إشراكا ك فعالية لفيـ األسس اإلجتماعية لمتنمية، ك مف تـ قامت بمساندة 
ك األكضاع اإلجتماعية لكؿ بمد، المبادرات التي ترتكز الى البشر ك تتسـ بنيج تشاركي ك تحتـر الثقافة 

ركية في تصميـ المشركعات ك تنفيذىا، فيعرفيا بناءا عمى ذلؾ يدمج البنؾ العمميات ك األساليب التشاك 
 1بأنيا األعماؿ التنمكية ك المبادرات التشاركية المتركزة عمى الناس.

 :(OCDE)ػػػ تعريؼ منظمة التعاكف ك التنمية اإلقتصادية 
لشفافية المتاف ىي المشاركة الفعالة في صنع القرارات، ك التي تتطمب عناصر أخرل مدعمة كالثقة ك ا   

ك اإلستدامة في المدل البعيد،  تعتبراف كشرط أساسي لالستدامة المؤسساتية التي تسيؿ بعد التشارؾ
لطالما أف مفيكـ الديمقراطية التشاركية جاء كسند لمتنمية المستدامة، فإف المكاطنيف يشارككف بشكؿ كبير ك 

 2اعة القرار.في القضايا ذات البعد البيئي ك ىك ما يتطمب اقتساـ صن
 ثانيا: اسيامات المنظور الغربي  في تحديد المفيوم:    

 :(Anthony Gidens)ػػػ تعريؼ أنتكني جيدنز          
يـ الحككمات عالقات أكثر مباشرة مع المكاطنيف، كيمكف لممكاطنيف أف ق"مف خالليا يمكف أف ت         

قراطي، ك الديمقراطية المحمية المباشرة، اإلستفتاءات يقكمكا بنفس الشيئ، ك ذلؾ مف خالؿ التجريب الديم
اإللكتركنية، ك ىيئات المحمفيف مف المكاطنيف، ك غير ذلؾ مف اإلحتماالت. ك ليس اليدؼ مف ىذه 
األساليب أف تحؿ محؿ اآلليات اإلنتخابية العادية في تككيف الحككمة المحمية ك المركزية، ك لكنيا يمكف 

فيك بذلؾ يرافع لكجكد ديمقراطية اجتماعية ليا دعامتاف رئيسيتاف ك المتمثمتاف في:  3أف تككف مكممة ليا."

                                                           
 .76، ص. 1998التقرير السنكم لمبنؾ الدكلي، كاشنطف،   1

2
 Yannick rumpala, Développement durable, gouvernance et démocratie : des assemblages discursifs aux 

repositionnements institutionnels, politique et sociétés, vol. 28, N° 2, 2009, p.p. 79 _80. 
، ترجمة: أحمد زايد، محمد محي الديف، القاىرة، الييئة الطريؽ الثالث: تجديد الديمقراطية اإلجتماعيةأنتكني جيدنز،   3

 .114، ص. 2010المصرية العامة لمكتاب، 
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أف ال حقكؽ دكف مسؤكليات. ك الثانية ىي أف ال سمطة دكف ديمقراطية بالذىاب نحك نزعة فردية جديدة 
 1ال تؤدم الى تآكؿ السمطة ك لكنيا تستمـز أف تتأسس السمطة عمى مبدأ الفاعمية أك المشاركة.

 :(Loïc Blondiaux, Yves sintomer)ػػ تعريؼ لكيؾ بمكنديك ك ايفاس سانطكمي    
الديمقراطية التشاركية تعظـ شأف المكاطف بدؿ الناخب ك تجعؿ منو قادرا عمى التعبير في شتى قضايا 

ىذا غير  المجتمع"، ك كأنما يتحدثاف عف عقالنية المكاطنيف ك الذيف يفقيكف في القضايا السياسية، ك لكف
 دقيؽ إلعتبار أف شرائح كاسعة مف المجتمع ليس لدييا اىتمامات في مثؿ ىذا النكع مف القضايا.

 ,Marie hélén bacqué, Yves sintomer)ػػػ تعريؼ مارم ىيالف باكي ك ايفاس سانطكمي، رم    
Rey) : 

اجراءات الديمقراطية المباشرة  معالديمقراطية التشاركية ىي ترابط األشكاؿ الكالسيكية لمحككمة التمثيمية 
غير المباشرة. فمف خالؿ ىذا التعريؼ فيـ يقيمكف عالقة بيف الديمقراطية التمثيمية ك الديمقراطية ك 

المباشرة التي كانت مكجكدة عند القدماء اليكنانييف ك ىك األقرب في الصحة نظرا ألف الديمقراطية 
 ال أف تمحكىا. التشاركية جاءت لتتـ الديمقراطية النيابية

 Cécil Blatrix) (حتى كاف كاف فيو بعض التحفظات مف قبؿ بعض الباحثيف كسيسيؿ بالتريكس    
، إال 2الذم أكد بأف مف يبحث في ىذا المصطمح يجد أنو ليس ىنالؾ تعريؼ رسمي لمديمقراطية التشاركية

 Barry)بارم تركيػف  ك (Bruce Carrington)انو فيو بعض المحاكالت مف قبؿ بركس كارينغتػف
Troyna):عندما قاال بأف 

"الديمقراطية التشاركية تتفكؽ نظريا عمى كؿ النظـ الشمكلية  
كأنيا الكحيدة التى تحفظ كرامة كقيمة الفرد، كما تقـك  بمساعدة 

                                                           
 .103، ص. المرجع نفسو  1

2 cécile Blatrix, la  « Démocratie participative », de Mai 68 aux mobilisations 

ANTI-TGV, V. 2, Doctorat, université paris 1 – patheon sorbonne, centre de 

rechérche politique, 2000, p. 6. 
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الحككمة عمى إيجاد الحمكؿ لألزمات عف طريؽ المكاطنيف في 
 . 1صنع القرار"

ف عدـ الدقة في المصطمحات باعتبار أف الديمقراطية التشاركية ىي آلية ىك تعريؼ يشكبو نكع م     
 جديدة لتفعيؿ مشاركة المكاطنيف في صنع القرار كليس نكع مف األنظمة السياسية .

فرأت بأف الديمقراطية التشاركية الكاممة  النسوية والمواطنةفي كتابيا  )  (Rian Voetكأّما رياف فكت 
را كبيرا جدا مف العمؿ التطكعي مف كؿ مكاطف عادم، كليس بإمكانيا أف تفسح كما كصفتيا تتطمب قد

أف المكاطنيف العادييف ال  (Rian voet)مجاال لقرار سريع ك فّعاؿ كاألكثر مف ىذا فحسب رياف فكت 
يممككف تقسيما ذا كفاءة في كؿ المجاالت، كلكف حتى يككف القرار مالئما كرشيدا، ينبغي عمى صناع 

 . 2ر استشارة الناس المعنييف ليذه السياسةالقرا

أف يستشيرىـ بعبارة أخرل كما لك أنيا تنتقؿ بنا مف المكاطف العادم إلى المكاطف الخبير الذم البد     
ية بيا  كلكف اإلشكالية التي كقعت فييا رياف فكت ىي: ىؿ في إطار الديمقراطية ار في أمكرىـ عمى د

ذلؾ بتعزيز مزيد مف  أكبر مفك إبداء الرأم أـ تتطكر إلى د االستشارة التشاركية يتـ الكقكؼ فقط عن
 الصالحيات لممكاطنيف في اتخاذ القرارات ؟.

 :ثالثا: المنظور العربي و اإلسالمي   

المفكر مطاع الصدفي لما يتكمـ عف الديمقراطية التشاركية فانو يقكؿ بأنيا جاءت بالتصحيحيف النظرم    
، أصبحت الديمقراطية التمثيمية كالعممي الذيف اف تقرت إلييما كثيرا الديمقراطية التمثيمية، فمف جية المفيـك

تشكك مف صيغة التمثيؿ أصال مف جراء اختزاؿ المجمكع العددم األكبر مف الناخبيف في القمة القميمة مف 
ف اآلخر حتى أمست النكاب، مما يجعؿ كال مف طرفي العممية التشريعية في حاؿ مف العزلة المتفاقمة ع

 المجالس النيابية أشبو بمؤسسات مستقمة ترعى مصالح أفرادىا .
                                                           

 . نقال عف:35، ص. مرجع سبؽ ذكرهحريزم زكرياء،  1

Bruce carrington and Barry  troyna, children and controvercial issues, 

stratigies for the early and middle years, the falmer press, 1988, p. 43. 

 
 .36، ص. المرجع نفسو  2
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ىذا التعريؼ يبقى تكصيفي لمعمؿ الذم جاءت بو الديمقراطية التشاركية مكازاة مع الديمقراطية     
، التمثيمية. إال أنو ال يك  طنيف في إشراؾ المكا ك لكف إجرائيا تعمؿ عمىجد تعريؼ شامؿ يحدد ىذا المفيـك

عممية صنع القرار ك بالتالي فيي تنتقؿ مف الديمقراطية التمثيمية كصكال إلى الديمقراطية التشاركية كمكّمؿ 
كغ أقصى حد ك التي ىي تمثؿ في حّد ذاتيا مراحؿ لبم 1لألكلى مف خالؿ المركر بمجمكعة مف المراحؿ

معمكمة ثـ اإلتصاؿ، مركرا بالمسائؿ الذم لف يتـ إال مف خالؿ الحصكؿ عمى المف إشراؾ المكاطنيف ك 
  2التشاكرية الى غاية تحقيؽ اليدؼ النيائي ك المتمثؿ في صناعة قرار مشترؾ مع المكاطنيف.

بينما المنظكر اإلسالمي جاء بدالالت عميقة مف خالؿ مصطمحات: التشاكر، الشراكة، المشاركة،     
لمتداكؿ عند عامة المسمميف أف الشكرل ىي ففي إطار المفيكـ األكؿ يتجمى ضمف السياؽ العاـ ا

استطالع الرأم مف ذكم الخبرة فيو لمتكصؿ الى أقرب األمكر، حتى أنو يكجد سكرة تمقب بيا، أم سكرة 
 الشكرل، ك مف بيف ما جيئ في القرآف الكريـ مف آيات نجد:

 3ىـ ينفقكف"" ك الذيف استجابكا لربيـ ك أقامكا الصالة ك أمرىـ شكرل بينيـ ك مما رزقنا

ف حكلؾ فاعؼ عنيـ ك استغفر ليـ "فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ ك لك كنت فظا غميظ القمب النفضكا م
 4شاكرىـ في األمر".ك 

                                                           

 يكضح أشكاؿ إدماج المكاطنيف في صنع القرار مف خالؿ الديمقراطية التشاركية. ( الذم1الشكؿ رقـ )  1 
أف النصكص القانكنية تطكرت في فرنسا لحد بمكغيا الى اشراؾ المكاطنيف عبر  (loic blandiaux)يرل لكيؾ بمكنديك   2

 مرحمتيف أساسيتيف:
 المرحمة األكلى: ىي مرحمة تأسيس المبدأ:

 ) التشاكر الزامي في المدينة(. 1991قاكف تكجيو المدينة  -1                     
 )حؽ السُّكاف في لمعمكمة ك التشاكر(. 1992رة اإلقميمية لمجميكرية قانكف اإلدا -2                     
 .1995 (Barnier)قانكف بارنييو  -3                     

 المرحمة الثانية: فيو معايير الزامية.
                              يؤسس لمجالس التنمية.    1999سنة  (voynet)قانكف فكينيو  -1                      

 .2000قانكف التضامف ك التجديد الحضرم في سنة  -2                       
ك تتمثؿ في اجبارية كضع لجاف األحياء في التكتالت  2002 (vaillant)قانكف فايكف  -3                       
 نسمة. 80000السكانية التي تزيد عف 

 .38، اآلية سكرة الشكرل القرآف الكريـ،  3
 .159، اآلية سكرة آؿ عمرافالقرآف الكريـ،   4



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

25 
 

. ك بالتالي فإف مفيكـ التشاكر 1"قالت يا أييا الممؤا افتكني في أمرم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشيدكف"
اإلسالمي، كما ال يتكقؼ اإلسالـ في التعبير عف الشكرل بؿ يأتي في عمؽ اىتمامت التكجو في المنظكر 

 ىي البحث عف شراكة حقيقية بيف األفراد مف خالؿ قكلو تعالى:

"لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الكالداف ك األقربكف ك لمنساء نصيب مما ترؾ الكالداف ك األقربكف مما قؿ منو أك 
عف أبي ىريرة، عف النبي )ص( فيما يركيو عف ربو  ، أما عف السنة النبكية ما جاء2كثر نصيبا مفركضا"

، ك عميو فإنو 3عز كجؿ قاؿ: أنا ثالث الشريكيف ما لـ يخف أحدىما صاحبو، فإذا خانو خرجت مف بينيما"
 يتضح أف الشراكة في اإلسالـ مكجكدة ك لكف يعززىا ك يدعميا بالصدؽ ك المصداقية بدؿ الخيانة.

ك التي تستقر في إشراؾ المكاطنيف في صنع القرارات سكاءا عمى فمف خالؿ كؿ ىذه التعاريؼ    
 المستكل المركزم أك المحمي، يكجد تعريؼ إجرائي يتعمؽ بالدراسة:

" الديمقراطية التشاركية ىي اقتساـ السمطة بيف المكاطنيف ك ممثمييـ مف خالؿ كجكد آليات تسمح بصنع 
 تمرة".القرارات المركزية ك المحمية بصفة دائمة ك مس

 المطمب الثاني: الحوكمة المحمية.    

إف تشابؾ المصطمحات ك اختالؼ المعاني في بعض األحياف يحتـ عمى الباحث أف يتناكؿ الدالالت    
، مثؿ الحككمة المحمية، فما ىك الجديد الذم جاء بو ىذا اإلصطالح؟، لتثكر معو  الحقيقية لممفيـك

 مجمكعة مف التساؤالت: 

 ىذا المفيكـ ؟ما ىك تعريؼ  -
 ما ىي الرؤيا الجديدة التي أحاط بيا المصطمح؟ -
 تمكضع ضمف أدبيات الفكر ك السياسة؟.يك كيؼ كاف لو أف  -
 
 

                                                           
 .32، اآلية سكرة النمؿالقرآف الكريـ،   1
 .12، اآلية سكرة النساءالقرآف الكيـ،   2
ركاه أبك داككد، إلياس عبد اهلل أبك الييجاء، تطكير آليات التمكيؿ بالمشاركة في المصارؼ اإلسالمية " دراسة حالة   3

 .42، ص. 2007، جامعة اليرمكؾ، اآلكاديمية العربية لمعمـك المالية ك المصرفية، رسالة دكتكراهاألردف"، 
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 الفرع األول: تعريف الحوكمة.          

إف مفيكـ الحككمة كفكرة كاصطالح شاع استخداميا ك بشكؿ كاسع مع بداية التسعينات مف قبؿ      
تحقيؽ التنمية المجتمعية في الدكؿ النامية نتيجة لقصكر القطاع الحككمي عف تحقيؽ المنظمات الدكلية ل

، كأصبح شائعا مف قبؿ خبراء اإلدارة، 1الفعالية المرجكة منيا ليزداد بعدىا تكسعا مع نياية عقد التسعينات
قميمية كغيرىا مف المنظمات اإل  (UNDP)كبشكؿ خاص مف قبؿ البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة 

 .2كالمحمية

 : أوال: مفيوم الحوكمة لغويا            

يعتبر لفظ الحككمة مستحدث في قامكس المغة العربية، كىك ما يطمؽ عمية بالنحت في المغة، فيك      
لفط مستمد مف الحككمة، كىك مايعني االنضباط كالّسيطرة كالحكـ ك لكف ضمف أدبيات السياسة نجد 

بالمغة  Governanceكبالخصكص في الكاليات المتحدة األمريكية يستخدمكف لفظ الباحثيف الغربييف 
كأصؿ لمكممة إال أف ترجمتيا إلى المغة العربية  Gouvernanceاإلنجميزية أك حتى بالمغة الفرنسية لفظ 

تنمية يصادفيا مجمكعة مف العراقيؿ كالتي قد تضع مف ىذا الّمفظ بعيدا عف معناه الذم أريد لو لتقرير ال
الذم ترجمو إلى لفظ الحكـ أك بعض المفاىيـ المصاحبة كالحاكمية كالحكـ  ـ2002اإلنسانية العربية لسنة 

 كسيتـ اإلستعانة بمفظ الصالح أك الراشد، الحكمانية، المحككمية، الحكامة كغيرىا مف تمؾ الترجمات
 ضمف العديد مف الجكانب منيا:  باعتبارىا تت Governanceلمكممة بالمغة اإلنجميزية  كأصؿ 3الحككمة

 الحكمة: ماتقتضيو مف التكجيو كاإلرشاد.  -أ                  

                                                           
 .119، ص. 2009، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ، مذكرة ماجستيررضكاف بركسي، الدمقرطة ك الحكـ الراشد في إفريقيا،   1
، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ ك كرة ماجستير، مذحسيف عبد القادر، الحكـ الراشد في الجزائر ك إشكالية التنمية المحمية  2

، القاىرة، إدارة شؤكف الدكلة ك المجتمع.نقال عف: سمكل الشعراكم جمعة ك آخركف، 18، ص. 2012العمـك السياسية، 
 .4، ص. 2001مركز دراسات ك استشارات اإلدارة العامة، 

بالمغة اإلنجميزية، حيث تنطكم عمى معاني الحكـ  إلف لفظ حككمة عمى كزف فكعمة تككف األقرب الى مفيـك المصطمح  3
ك الرقابة، ك تجدر اإلشارة الى أف ىذا المصطمح قد تـ اقتراحو مف قبؿ األميف العاـ لمجمع المغة العربية ك قد استحسنو 

فمف المقترح  عدد مف متخصصي المغة العربية ك منيـ مف مركز دراسات المغة العربية بالجامعة األمريكية بالقاىرة. ك لذا
األمر ذاتو حتى بالنسبة لمتخصصات األخرل كاإلقتصاد ك الذم أصبح  Governanceاستخداـ حككمة كمرادؼ لمفيكـ 

حككمة الشركات ... سبيؿ التقدـ مع إللقاء الضكء عمى التجربة فييا المدلكؿ شائعا كما ىك الشأف لدل نرميف أبك العطا، " 
 .2003ت الدكلية الخاصة، ، كاشنطف، مركز المشركعاالمصرية
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الحكـ: ك ما تقتضيو مف السيطرة عمى أمكر بكضع الضكابط كالقيكد التي تتحكـ  -ب                  
 في السمكؾ .

ت تاريخية كثقافية كالى خبرات تـ االحتكاـ: كما تقتضيو مف الرجكع إلى مرجعيا -ت                  
 في البرازيؿ. (Porto Alegre)الحصكؿ عمييا مف خالؿ تجارب سابقة كتجربة بكرتك أليغر

التحاكـ: طمبا لمعدالة خاصة عند انحراؼ سمطة اإلدارة ك تالعبيا بمصالح  -ث                  
 . 1الشعب

 ثانيا: مفيوم الحوكمة اصطالحا:      

طية اصطالح الحككمة كاستعمالو مف قبؿ العديد مف المتخصصيف سكاءا في اإلقتصاد أك إف مطا     
ؿ في كثير مف األمكر التنظيمية اإلدارة أك السياسة جعؿ مف المفيكـ تنكعا في التعاريؼ إلى التداخ

 اإلقتصادية كالمالية ك اإلجتماعية ك مف بيف التعاريؼ التي أدرجت ضمف ىذا اإلطار نجد:ك 

: كالذم يرل في الحككمة عمى أنيا الطريقة التى مف خالليا تتـ ممارسة السمطة تعرف البنك الدولي     
 . 2في مجاؿ تسيير المكارد االقتصادية كاالجتماعية في بمد مف أجؿ التنمية

ارة : ىك ممارسة السمطة اإلقتصادية كالسياسية كاإلدارية إلدتعريف البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة     
شؤكف الدكلة في كؿ المستكيات كىك يتضمف اآلليات كالعمميات كالمؤسسات التي مف خالليا يعّبر 
المكاطنكف كالجماعات عمى اىتماماتيـ، كيمارسكف حقكقيـ المشركعة، كيقكمكف بأداء كاجباتيـ، 

 .3كيتكسطكف لتسكية خالفاتيـ

                                                           
، ك كذلؾ أنظر: نادر فرجاني، " 102، ص. 2002برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية،  1

، جكيمية 256، العدد: 23، سنة: المستقبؿ العربيالحكـ الصالح: رفعة العرب في صالح الحكـ في البمداف العربية"، في: 
 .7، ص. 2000

2
 Daniel Kaufman, Repenser la bonne gouvernance : dialogue sur la gouvernance et développement au Moyen – 

Orient et en Afrique du nord, Paris, Beyrouth, Rabat, Wachignton : AC. 21 Novembre 2003. P. 3. 

ntréal, Editions de l’institut international de , Mo: théories et Pratiques GouvernanceDorval Brunelle,  -

Montréal, 2010, p. 29.   

3
 Demba Niang, Gouvernance locale, Maitrise d’ouvrage communale et stratigies de Développement local au 

Sénégal : l’éxpérience de la ville de Saint – louis, Doctorat, université de Toulouse, Département de Géographie 

et aménagement, février 2007, p. 26.       
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ت العمكـ السياسية معنى بعد أف كاف اقتصاديا ىذا التعريؼ يسمح لمفيـك الحككمة أف يعطي لتحميال     
بالدرجة األكلى ضمف تقرير البنؾ الدكلي ىذا بإضافتو لمبعد السياسي مع كضع طابع المشركعية عمييا 
دارم،  كعمى األعماؿ التى يقكمكف بيا لتسكية خالفاتيـ. كىي بذلؾ تجمع بيف ما ىك اقتصادم كسياسي كا 

كالتقاليد كالتي تتحدد عبر كيفية ممارسة السمطة ككيفية اتخاذ القرارات  تتفاعؿ ضمف اليياكؿ كالعمميات
كتعبير المكاطنيف كمف ييميـ األمر مف كجيات نظرىـ، لذا فإنيا تتعمؽ بالسمطة، عالقات المسػاءلة لمف 
ي لو التأثير، ك مف يتخذ القرار، ككيؼ يتـ مساءلة متخذم القرارات، لذا مف الممكف استخداـ الفكرة ف

 مضاميف مختمفة عمى المستكل الدكلي، الكطني ك المحمي.

في كتابيـ عف الفساد كالحكـ الصالح في البالد العربية عمى أف  اسماعيل الشطي وآخرونكما يرل 
 مف خالؿ البحث في التنمية أك إدارة السمطة لمحكـ ك المجتمعؿ مجمكعة المحاكر المفيـك يتحدد مف خال

قة بالديمقراطية ألف قناعة الغربييف تكمف في إحالؿ المنظكر الميبرالي الذم يتبنى أك حتى المسائؿ المتعم
يبحث المفيكـ في المؤشرات مع مراعاة  فمسفة سياسية ك اقتصادية تساعد عمى ايجاد حمكؿ لمفقر كما

سية ك المدنية تحديد الحقكؽ السيا بما في ذلؾ ،افية ك مستكيات التطكر االجتماعيتكييفيا كفقا لمتقاليد الثق
، كما أف فكرة الكـ الراشد تساعد في فيـ الفكاعؿ الرئيسية ط المؤسسية في النظـ الديمقراطيةك الضكاب

 1المياـ المطمكبة منيا. ك المساىمة في العممية التنمكية

ؼ التعريفات التى تتناكؿ المفيكـ في األدبيات أف يصنّ    (R. A. Rohdes)كما حاكؿ ركدز      
انب بيف آليات الّسكؽ مف جالمكجكدة العالقة  ( محاكر ك يمكف تمخيصيا في6ستة )فة إلى المختم

اتجاه ، ك ىـ عامالف ال يمكف اإلستغناء عنيما، كما تنبع الفكرة في كالتدخؿ الحككمي مف جانب آخر
المنظمات التركيز عمى  يتـك عبرىا  اإلدارة الحككمية الجديد بإشراؾ العماؿ في إدارة شؤكف المؤسسة

، فيي إذف تربط الجكانب السياسية كيفية إرضاء العميؿالخاصة ك عمى مطالب المعنييف بالمنظمة ك 
باإلدارية، أما المحاكر األخرل فيي تنبني إما عمى تفاعالت في مختمؼ المراكز سكاءا مف األعمى الى 

                                                           
إف كتابات الحككمة في إطار تطكرىا التاريخي فقد مرت بأكثر مف مرحمة بداية مف ترجمة المفيـك ك تعريفو ك تحديد   1

ستكييف المكتبي ك الميداني، لذلؾ ال يمكف مؤشراتو مركرا بمالءمة ىذه المؤشرات لمحاالت العربية، ك تطبيقاتيا عمى الم
تقسـ الكتابات تقسيما صارما يحكؿ دكف انتقاليا مف محكر آلخر، اذ تناكلت بعض الكتابات المفيـك مف كؿ جكانبو، في 

 حيف ركز بعضيا عمى جكانب بعينيا،لذا فإنو سيتـ التعرض لبعض الكتابات في أكثر مف محكر.
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المنظمة في عدد مف األجيزة جسد إدارة مجمكعة مف الشبكات األسفؿ أك ضمف اتجاه أفقي بمعنى أنيا ت
 الحككمية.

 الفرع الثاني: الحوكمة المحمية: نحو رؤية جديدة.         

ظيرت الحككمة في البداية كبنية سياسية ممثمة مف قبؿ الدكلة متدخمة في تحقيؽ التنمية        
الخاص آخذيف بعيف  اإلقتصادية المحمية ك بمعية جميع الفاعميف بإشراكيـ في صنع القرار كمنيا القطاع

الديمقراطية كمعتمديف في ذلؾ عمى الحركية في التحميؿ بتركيزىـ عمى األشكاؿ المحمية  المبادئاالعتبار 
لتجنيد الفاعميف ضمف مايسمى بالحككمة اإلقميمية أك الحككمة المحمية محاكليف بذلؾ اإلجابة عف 

 : 1مجمكعة مف التساؤالت

 فضاءات االقتصادية المحمية ؟ما ىك البعد السياسي لحركية ال -
 كما ىك دكر الفكاعؿ المحمية فييا ؟  -

كإجابة أكلية ىك أف مكضكع الحككمة المحمية يمثؿ بحث ألنماط جديدة لمتنظيـ اإلقميمي، فيك إذف     
مفيكـ معاصر لمتسيير المحمي بربطو لمجمكعة مف المفاىيـ كالتنمية المحمية، التسيير الجكارم، السياسة 

مية، لتزيدىا أكثر تناسقا مع مجيء الصيغ التعاقدية لمعايير الديمقراطية التشاركية. ىي إذف التقاء المح
 . 2لمجمكع المقاربات المشكمة لمختمؼ التخصصات بما فييا مف اإلقتصاد كالسياسة

 أوال: الحوكمة المحمية كعامل لفيم اآلليات االقتصادية.    

، 3في الحككمة المحمية عمى أنيا مفيكـ مأخكذ مؤخرا مف اإلقتصاد ىذه الزاكية مف التحميؿ ترل     
كيأخذ نقاشيف: األكؿ ىك إنتاجي كالثاني فيك يأخذ الفضاء كعامؿ ليذا اإلنتاج، أم أّف المجاؿ أصبح 
عامؿ مؤّسس لمعالقة التنافسية بيف الكحدات، كىك بذلؾ يضبط األفعاؿ المكجية لجمب النشاطات أك 

( أنماط حسب نكعية المشاكؿ التى 3المحمية، ثـ أنو أمكف   ليتو المقاربة أف تساير ثالثة ) تعبئة المكارد
 تكاجييا:

 تركز عمى خصائص اإلنتاج اإلقميمي . -1            
                                                           

1
  Nathalie Bertrand, Patrick Moquay, la gouvernance locale, un retour a la proximité, Dans : Economie rurale, 

N°. 280, 2004, p. 78. 
2
  Ibid. p. 79. 

3
  Ibid. p. 80. 
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 تركز عمى اإلستراتيجيات. -2            

 تؤسس لعممية الشراكة بيف مختمؼ المؤسسات . -3            

لنيائية لزاكية التحميؿ االقتصادية ىي أف اإلقميـ ىك المقدرة عمى النمك الداخمي لمتنمية ك المحصمة ا      
بيف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بتكافؽ بيف العمالء فيما بينيـ ك بيف العمالء كالمؤسسات مف جية 

 1أخرل.

 ثانيا:  الحوكمة المحمية كنمط لمحكم :    

مة المحمية ىي مأخكذة مف تحميؿ الحكـ المحمي كبالخصكص مف في عمـ السياسة مفيكـ الحكك     
الحكـ الحضرم، إذ  يظير المصطمح في البداية عمى أنو يحمؿ أنماط الحكـ كلكف يتعّداه إلى نمط مف 

بكضعو لركابط مكحدة بيف متخذم القرار ك فكاعؿ  2التعددية بيف الفاعميف المشاركيف في السياسة المحمية
ألف االنتخابات ال تفي لكحدىا إلتخاذ القرارات الصائبة كالتي تخص مجتمع بأكممو، ىذه القطاع الخاص، 

  3القدرة البد ليا أف تككف مجتمعة مع الفاعميف.

 الفرع الثالث: الحوكمة المحمية: البدايات األولى والتأسيس .      

دية، اإلدارية في التسيير كفي إذا كانت الحككمة المحمية ىي ممارسة السمطة السياسية، االقتصا      
مختمؼ المستكيات، متضمنة آليات، عمميات، عالقات كمؤسسات معقدة ، أيف المكاطنكف كالجماعات 

ترل في أف المفيـك  (Fenn)يستطيعكف أف يعّبركا عف مصالحيـ، ممارسيف حقيـ ككاجبيـ فإف فاف 
 يشمؿ عناصر أساسية كىي المشاركة، المسؤكلية ك الفّعالية .

مف خالؿ ىذا التعريؼ ىؿ يمكف لنا أف نعتبر الجماعات المحمية في الدكؿ النامية عمى أنيا قادرة      
التنمية االقتصادية عمى تبني الحككمة المحمية مف خالؿ إمكانياتيا بتحمؿ مسؤكلياتيا اتجاه 

 ؟.ةكاالجتماعي

                                                           
1
 Nathalie Bertrand, Patrick moquay, Op cite, p.79. 

2
 Ernesto d’albergo, governance, participation and in between : inclusion in policy making and policies for 

inclusion in four western European metropolises, Métropoles, N° 7, 2010, p. 4. 
3
 Bernard jouve, « la démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenté », revue française de 

science politique, N°2, vol. 55, 2005, p. 334. 
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اسة معّبرة تتجو نحك عمميات إدارية يشير إلى أف الالمركزية ىي سي : (Richard stren)ريتشارد ستريف 
 ك تسييرية مرىكنة بالدكر الجديد لممحميات كالتي تذىب شيئا فشيئا نحك الحككمة المحمية. 

بعنكاف:  ـ 1986إف تتبع أكلى الخطابات التي تتعمؽ بالحككمة أتت مف البنؾ العالمي لسنة      
 أصبح ببعده السياسي.  أف المصطمح كىك يتطكر إلى"استراتيجيات التنمية في افريقيا "، فمنذ بداية ىذا 

    1 (Governance and Development)  جاء عنكاف: "الحككمة كالتنمية "ـ 1992في سنة     
أيف ظير التقرير بعنكاف "الدكلة في عالـ  ـ1997 تطرؽ إلى مقاربة اقتصادية لممفيكـ إلى غاية سنة

كعامؿ ميـ في مفيكـ الحككمة ثـ بتعرضيـ لالمركزية مف  متحكؿ" كالذم تطرؽ إلى العامؿ السياسي
 . 2ـ2000-1999خالؿ الفصؿ الخامس مف تقرير التنمية في العالـ لسنة 

Government                        Decentralization : rethinking 

 الالمركزية كبيذا يفتح المجاؿ باالنتقاؿ مف الحككمة اإلقتصادية إلى الحككمة الديمقراطية ك 

 المطمب الثالث: السياسة المحمية:    

إف المشاكؿ اليكمية التي تطرح ضمف الشأف المحمي سكاءا تعمقت بالمياه أك الكيرباء..، تمزميا حمكؿ    
تختمؼ بطبيعة السياسات المنتيجة، لذلؾ كاف لزاما عمى الباحث أف يتعرض الى المفيـك بنكع مف 

لمقدرة عمى التحميؿ ك بناء نتائج ك خالصات، فما معنى السياسات العمكمية اإلسياب ألجؿ أف تككف لو ا
 ك خصكصا ضمف مستكاىا المحمي؟، ك في أم خانة يمكف ليا أف تتمكقع ضمف مستكيات التحميؿ؟.

 الفرع األول: تعريف السياسة العامة:        

اضحة عنو مف خالؿ استعراض إف تقديـ تعريفات لمصطمح السياسات العامة يسمح بإعطاء صكرة ك    
العالقة بيف السياسات العامة ك السياسة كعممية مف شأنيا أف تتكرر كمما استدعت الضركرة، أم ما 

 يصطمح عميو بالتغذية اإلسترجاعية ك معاكدة المشكؿ مف جديد. 

 

                                                           
1
 thomas roca, La gouvernance a l’heure du consensus post-washington : les limites théoriques et 

méthodologiques d’un concept protéiforme, Doctorat, université Montésquieu– Bordeaux 4, sciences 

économiques, 2011, p. 29. 
2
 Ibid, p. 30. 
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 أوال: السياسة العامة لغة:              

ألكلى مشتقة لغة مف ساس، يسكس، كسياسي التي تكحي عامة فا فيي مككنة مف كممتيف سياسة ك       
بأنيا عمى ما يفعمو أكيشتغؿ بو السياسيكف أك المنتمكف لألحزاب السياسية أما بربطيا بالثانية أم العامة 
فإنيا تأتي شاممة لمفعؿ المراد تحقيقو مف ذلؾ كفي حقيقة األمر فإف الباحثكف في العمؿ السياسي يظمكف 

رغـ مف الب (Policy, Politics, Political)الذم يتعمؽ بترجمة المصطمحات الثالثة  1في ذلؾ الغمكض
، (Policy)بترجمتيا في الشكؿ التالي السياسة   2المحاكالت المقدمة في مؤلؼ عامر خضير الكبيسي

مط ( مع استخدامو لمجمع أم السياسات بدؿ المفرد لمكممة "سياسة" كذلؾ تجنبا لمخPoliticsالتسييس )ك 
رغـ أنيما مشتقاف   ، ( Politics  الذم قد ينشأ بيف المصطمح المقصكد ىنا كالمعنى السمبي  لكممة )

 .3لغكيا مف مفردة كاحدة

 ثانيا: السياسة العامة اصطالحا :              

تفتقر السياسة العامة إلى إطار مرجعي محدد، حيث تختمؼ التعريفات باختالؼ الدارسيف كمف         
بيف ىذه التعاريؼ نجد جيمس أندرسكف الذم يرل فييا عمى أنيا: "نمط محدد مف نشاطات كسمكؾ 

، أما ىاركلد السكيؿ فعرؼ السياسة العامة عمى أنيا: " 4الحككمة بشأف مكضكع ما لتحقيؽ ىدؼ محدد"
ألجيزة مف يحصؿ عمى مذا ؟ متى؟ ككيؼ؟ ثـ د. ايستكف فيعرفيا غمى أنيا :"ىي تمؾ التي تطكرىا ا

الحككمية مف خالؿ مسؤكلياتيا عمما أف بعض القكل غير الحككمية أك غير الرسمية قد تسيـ أك تؤثر  
 .5في رسـ كتطكير بعض السياسات العامة كتستمد خصكصيتيا مف ككنيا متخذة مف السمطات المخكلة"

                                                           
عربي، القاىرة، دار العمـك  -حساـ الديف جاد الرب، معجـ المصطمحات السياسية ك الدبمكماسية ك اإلقتصادية: انجميزم  1

 . (policy, political)، أكردىا ضمف كممتيف مترادفتيف 210، ص. 2011لمنشر ك التكزيع، 
 .8، ص. مرجع سبؽ ذكره عامر خضير الكبيسي،  2
 .9 ، ص.المرجع نفسو  3
 .14 ، ص.2002، عماف، دار المسيرة، 2، ترجمة، عامر الكبيسي، ط. ، صنع السياسات العامةجيمس أندرسكف  4
 .15، ص. المرجع نفسو  5
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مف خالؿ التعريؼ  1يرا "."ىي سمسمة مف األنشطة المترابطة قميال أك كث ): (roseتعريؼ رجارد ركز     
تأتي فكرة الترابط لتعطي معنى لمتشابؾ الحاصؿ بيف مختمؼ الفكاعؿ نظرا لمحاجات المكجكدة ك المصالح 

 المتداخمة ك بالتالي فعالقات التأثير ك التأثر ىي التي تجعؿ مف ىذا الترابط قائما.

برنامج عمؿ مفتح لشخص أك  الذم يقكؿ أف: " السياسة ىي: (Friedrich)تعريؼ كارؿ فريدريؾ 
لجماعة أك لحككمة في نطاؽ بيئة محددة لتكضيح الفرص المستيدفة كالمحددات المراد تجاكزىا سعيا 

إذا ما حاكلنا تحميؿ ما جيئ في التعريؼ فإنو يحكم مف  2لمكصكؿ إلى ىدؼ أك تحقيؽ غرض مقصكد .
العمكمية أك حتى المحمية ك لكف باتجاه آخر  الصحة إذا ما تـ ربطو بالبيئة التي تشتغؿ ضمنيا السياسات

 فيي ال تعبر فقط عف برنامج عمؿ ك إنما يمكف أف تككف تشريعات أك قرارات...

 فمف خالؿ ىذه التعاريؼ يمكف استخالص مجمكعة مف الخصائص التي تتميز بيا :

 عمى أنيا سياسة مقصكدة كىادفة لحؿ المشكالت.  -             

 عمى أنيا سياسة خاضعة لمفيـك البيئة كخاصة مع مجيء المدرسة السمككية.  -             

 عمى أنيا سياسة شرعية كقانكنية.  -             

 عمى أف يشارؾ فييا كؿ مف لو عالقة بيا. -             

ييا أطراؼ عمى أنيا سياسة تنتج كفقا لعممية معقدة كديناميكية كىي بذلؾ عممية تشارؾ ف -              
مجتمعية كرسمية مستفيدة منيا أك متأثرة بيا. ك تتـ مف خالليا صيانة البرامج كاألنشطة كاألفعاؿ 
كاألعماؿ التي تنكم الحككمة القياـ بيا لحؿ مشكمة أك االستجابة لمطمب أك لدفع مفسدة أك ألحداث تغيير 

 أك تطكير لما ىك قائـ أك لتحقيؽ مصمحة العامة.

 ع الثاني: تصنيف و مستويات السياسة العامة:الفر          

تكجد العديد مف التصنيفات كالمستكيات بحسب المضاميف كاألطراؼ بؿ كفي بعض األحياف ىي      
 متشابكة إلى حد أنؾ تجد التداخؿ في ىذه المستكيات فنجد مف بيف ىتو التصنيفات:

                                                           
 .14، ص. المرجع نفسو  1
 .55، ص. مرجع نفسه  2
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ائية فالجكىرية ىي التي تكضح ما ستقـك سياسات يمكف إف تصنؼ بأنيا جكىرية كأخرل إجر  أوال:     
 بالعمؿ أككيفية أداء ذلؾ العمؿ، كتدخؿ ىذا األخير المسائؿ التنظيمية المألكفة. 

عالنيا. ثانيا:       قد يككف التصنيؼ حسب الشكؿ: أيف يتـ بمكجبو إقرار السياسة كصدكرىا كنشرىا كا 

جتمع كعمى العالقات بيف المعنييف بصنع قد تصّنؼ حسب األثر الذم تتركو عمى الم ثالثا:     
  1السياسات العامة بتصنيفيـ لسياسات تكزيعية، ضابطة، ذاتية الضبط أك أنيا سياسة إلعادة التكزيع.

 تصنؼ تبعا لنكع المنافع التي تكزعيا فنجد سياسات مادية كأخرل رمزية.  رابعا:    

 دراسة تكجييا فيو بكجكد: حسب النطاؽ: كىك التصنيؼ الذم يتيح ليتو ال خامسا:

المستكل العاـ مثؿ ما فعمو نيكسكف لمحاربة الفقر في الكاليات المتحدة األمريكية، المستكل الجزئي الذم 
يختص بفئة محددة مف المجتمع، أك الشؽ األخير منيا ك الذم يتمثؿ في المستكل المحمي بتخصيصيا 

 لألقاليـ كالبمديات ك الكاليات.

 لثالث: السياسة العامة المحمية: تحول في النطاق الفرع ا       

إف تطكر مياـ الدكؿ مف حقبة زمنية إلى أخرل أم مف الدكلة الحارسة إلى دكلة الرفاه أك الدكلة       
المتدخمة بإتباع سياسات اجتماعية تجسد ىذا المنظكر الميبرالي لتكفير الرعاية االجتماعية كاالقتصادية 

 2مؼ القطاعات: كالصحة، التعميـ، الشغؿ، السكف ...لممكاطنيف عبر مخت

كتراجع دكر الدكلة فييا مما أتاح  3فيك اليكـ ليس بالمستطاع  بظيكر األزمات اإلقتصادية المتتالية     
لمكحدات الصغيرة أف تتكامؿ مع الدكلة في مياميا بؿ كفي بعض األحياف تنافسيا بكضعيا لسياسات 

لـ تستطع السياسة الكطنية أف تقضي عمييا كبالتالي فتحميؿ السياسة العامة  محمية لمقضاء عمى مشاكؿ
المحمية ىك في نفس الكقت تحميؿ عالقة المحمي بالدكلة، مع اإلشارة إلى أف ىتو االزدكاجية نتج عنيا 

 العديد مف التساؤالت نكردىا كما يمي: 
                                                           

، 2001لمنشر ك التكزيع،  ، عماف: دار المسيرةالسياسة العامة: منظكر كمي في البنية ك التحميؿفيمي خميفة الفيداكم،   1
 .76 -73ص.ص. 

السياسات العامة المقارنة: سياسات الخيار اإلجتماعي في أمريكا ك أكربا ك أرنكلد ج. ىايدنيايمر، كاركليف نيش أدامز،   2
 .35، ص. 1999، ترجمة: أماؿ الشرقي، عماف، األىمية لمنشر ك التكزيع، الياباف

 .19، ص. مرجع نفسو  3
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 ماىي أىـ المفاىيـ المساعدة في التحميؿ ؟. -     

 ماىي األدكار الجديدة لمدكلة ؟. -     

 ماىي القنكات التي تجسد إجرائية السياسة العامة المحمية ؟. -     

 ماىي األشكاؿ الجديدة لمشراكة كالتعاقد؟. -     

 كيؼ يتـ تقييـ السياسة المحمية؟. -     

متدخمة كالسياسة فكؿ ىذه التساؤالت تضع مسألة الشرعية في محؾ بإعادة رسـ العالقة بيف الدكؿ ال
العامة بظيكر ىتو األنماط الجديدة لمتنظيـ المتداخمة مع العديد مف السياسات القطاعية: كالتككيف 
الميني، النقؿ، سياسات البيئة.... إذف المرجعية األكلى لمفيـ ىي الكشؼ عف العالقة بيف السياسات 

عبر تشكيؿ   (la proximité)مفيكـ "الجكار" المحمية كالسياسات القطاعية، أما الطرح الثاني فيتبمكر مع 
األمر الذم يتيح مشاركة أكسع لممكاطنيف في إطار السياسة المدنية كالتنمية  ،الكحدات الصغيرة

 1اإلقتصادية المحمية.

 المطمب الرابع: التنمية المحمية.       

اسة التنمية بصفة عامة في إف تطكر حقؿ دراسة التنمية المحمية الينبغي فصمو عف باقي تطكر در      
العمكـ اإلجتماعية ذلؾ أف مسألة التنمية،تعد ممتقى العمكـ اإلجتماعية بركافدىا المختمفة، ككف أنيا تحاكؿ 
تطكير المجتمعات التقميدية إلى مجتمعات حديثة ميتديف في ذلؾ إلى مجمكعة مف اإلستراتيجيات 

 اكؿ في ىذا المطمب العناصر اآلتية: كاعتمادىـ عمى مفيـك التنمية المحمية،لذلؾ تتن

 الفرع األكؿ حكؿ مفيـك التنمية، الفرع الثاني يتطرؽ الى مفيـك التنمية المحمية، أما الجزء األخير 

 يتمحكر في أبعاد التنمية المحمية.  

 

                                                           
 يد من الدراسات اليت أكدت على دميقراطية اجلوار من بينها جند:فيه العد  1

Alain girod, « térritoires, proximité et espace public », études de communication, n° 26, 2003, p. 3. 

Yves sintomer, Anja rocke, Julien talpin, « Démocratie participativeon démocratie de proximité ?, le budget 

participatif des lycées du poitou-charentes »,  l’homme et la société, n° 172-173, 2009, p. 305. 
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 الفرع األول: مفيوم التنمية:         

حية المغكية ك اإلصطالحية مع معرفة يحاكؿ مف خالليا التعرؼ عمى إشكالية المفيكـ مف النا   
 الدالالت الحقيقية كراء تشكؿ ىذا المفيكـ، فما معنى التنمية؟.

 :أوال: مفيوم التنمية لغة            

شكاالت تحكؿ إلى  1إف مصطمح التنمية        ككغيره مف المصطمحات األجنبية نجد فيو صعكبات كا 
رض لممفيـك فتجد كراءه مترادفات لمصطمح األصؿ في المغات عدـ إعطائو المعنى الصحيح، فإذا تـ التع

التي ترجع إلى أصؿ مشتركة كالتي ينظر فييا المكضكع مف العمكـ اإلجتماعية. فنجد المصطمح األصمي 
فيككف لفظيا قابال ألف ينقؿ الى " اإلنماء " أك "  Developmentيتداكؿ في الكتابات اإلنجميزية ىك 

، خاصة لما أصبحت الكممة متناكلة مف قبؿ النظرات اإلقتصادية بعد 2" أك "التطكير " التنمية "أك التطكر
الحرب العممية الثانية كمرادؼ لمدكؿ المتخمفة منيا أك النامية بتسمية اقتصاديات النمك اقتصاديات التنمية 

قيدا في الترجمة النكعية أك التنمية اإلقتصادية كمحاكلة إليجاد الحمكؿ ليا، بؿ كزادىا مف ذلؾ تشابكا كتع
المراد تحقيقيا مف خالؿ ىذا التغيير عبر اإليحاءات التي تحمميا التنمية في تمؾ الدكؿ صاحبة ىذا 

"  modernisationالتحكؿ، فتجد مصطمحات "الحداثة "ك"التحديث"ك "العصرية "في محاكلة لنقؿ فكرة "
 3" الى المغة العربية.modernityكفكرة "

 التنمية اصطالحا. ثانيا: مفيوم

بعد الحرب العالمية الثانية ك بركز  الدكؿ الحديثة االستقالؿ، أصبح المكضكع مف الناحية       
االصطالحية يضفي معاني كأمكر كثيرة تختمؼ باختالؼ اإليديكلكجية السائدة في المجتمعات كباختالؼ 

لتنمية اإلقتصادية، فقد أشار تقريرا التخصصات كخصكصا بعد ارتباطو بالكضع االقتصادم كالممثؿ في ا
المجنة التحضيرية لمؤتمر األمـ المتحدة لمعمكـ ك التكنكلكجيا مف أجؿ التنمية إال أف ىذا األخير ليس 

                                                           
 التنمية لغة تعني الزيادة ك اإلنتشار، نقال عف:  1

ك معكقاتيا حسف بف كادم، التنمية السياسية في الكطف العربي ك آفاقيا: دراسة تحميمية نقدية في شركطيا المكضكعية 
 .33، ص. 2008، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماجستيراألساسية، 

 نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضكء المنظكر الحضارم اإلسالمي،محمد نصر عارؼ،   2
 .20، ص. 1981القاىرة، دار القارئ العربي، 

 .21 -20، ص.ص. المرجع نفسو  3
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مرادفا لمجرد النمك كلكنيا تتضمف اعتبارات أخرل عديدة تتعمؽ أساسا برفاىية اإلنساف، كمف ىذه 
أنو مف  1كما ىك مادم كيذكر التقرير في مكضع آخر االعتبارات ما ىك ثقافي، كما ىك ركحي،

الضركرم أف تؤدم أنماط التنمية إلى غايات أعمى مف تكظيؼ في الريؼ كالمدينة نظرا لمزيادة المتكقعة 
في السكاف في البمداف النامية كتأثيرىا عمى تمكيؿ العمؿ، فميس مف الضركرم أف يككف  التكظيؼ منتجا 

، كلكف ينبغي أف يككف مرضيا لمفرد، حاثا عمى الناحية الخالقة، فيو اإلبداع أك مف الناحية اإلقتصادية
مؤديا إلى استخداـ أكثر فائدة لكقت الفراغ .إذف فمف خالؿ ىذا التعريؼ فاف التنمية في جكىرىا عممية 

 المتاحة. تسعى إلى تحقيؽ التكازف بيف مايتطمع إليو الناس كما يمكف تحقيقو بالفعؿ في ظؿ اإلمكانيات 

كما يعرفيا أحمد رشيد عمى أنيا " عممية تغيير في النسبة اإلقتصادية ك اإلجتماعية كالثقافية لممجتمع    
كفقا لتكجييات عامة تحقؽ أىداؼ محددة تسعى أساسا لرفع المستكل المعيشي لمسكاف في كافة الجكانب، 

أم أف التنمية يقصد بيا أيضا االرتفاع  كلمعني أية تنمية يقصد بيا معيشة السكاف في كافة الجكانب،
الحقيقي في دخؿ المكاطنيف مف جكانب اقتصادية كغير اقتصادية، كليذا فاف عممية التنمية يجب أف تككف 

 .متفقة مع ظركؼ كؿ مجتمع كالحذر مف نقؿ النماذج الجاىزة لمتنمية 

 :الفرع الثاني: مفيوم التنمية المحمية   

ية عمى مفيـك التنمية جعؿ مف المفيكـ يحكم بعض الخصكصيات، فكيؼ تطكر إضفاء الصبغة المحم   
؟، ك ما ىي أىـ التعريفات المكردة ألجؿ ذلؾ؟.  ىذا المفيـك

 أوال: تطور مفيوم التنمية المحمية:    

( لما كاف يقصد بو تنمية المجتمع بحيث 20بدأ المصطمح في الظيكر مع بداية القرف العشريف )ؽ.   
بضركرة تنمية المجتمع المحمي  1948ؿ ىتو الفترة مؤتمر كامبردج ك بالذات في عاـ أكصى خال

، لكف 2لتحسيف الظركؼ المعيشية لممجتمع ككؿ اعتمادا عمى المشاركة ك المبادرة المحمية ألفراد المجتمع
                                                           

أن التنمية ىي عممية اقتصادية ،" 1986جاء في مقدمة اإلعالف العالمي عف حؽ التنمية الذم اعتمد ك نشر في سنة   1
و اجتماعية و ثقافية و سياسية شاممة تستيدف التحسين المستمر لرفاىية السكان بأسرىم و األفراد جميعيم عمى 

 "، نقال عف:تنمية و في التوزيع العادل لمفوائد الناجمة عنياأساس مشاركتيم النشطة و الحرة و اليادفة في ال
 .34، ص. مرجع سبؽ ذكرهحسف كادم، 

، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلقتصادية، دكتكراه، "تمكيؿ التنمية المحمية في الجزائر: كاقع ك آفاؽ"خنفرم خيضر،   2
 .12، ص. 2011العمـك التجارية، ك عمـك التسيير، 
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نعاش الحياة بذكره لمصطمح التنمية الريفية محاكال إياه إ 1975سرعاف ما جاء تقرير البنؾ الدكلي عاـ 
الزراعية بمزيد مف اإلنتاج ك الشغؿ ك تحسيف في الخدمات، ىذا الكضع لـ يبقى عمى حالو في ظؿ 
إقصاء المدينة مف العممية التنمكية لذلؾ جاء مصطمح التنمية الحضرية كمف تـ كاف لزاما عمى المجتمع 

مة لمدكلة، فأكجدكا مصطمح التنمية العممي أثناء ىتو المرحمة إيجاد صيغة تتالءـ ك جميع الكحدات المشك
 لمتعبير عف التنمية في جميع المناطؽ ك الكحدات المحمية ك بدكف استثناء. 1المحمية

 ثانيا: تعريف التنمية المحمية:   

سعت المؤسسات الدكلية الى إيجاد تعريفات مف شأنيا أف تحؿ اإلشكاؿ الحاصؿ ضمف العممية    
 مف خالؿ:التنمكية لممناطؽ، فكاف ذلؾ 

:" التنمية المحمية ىي ثمرة انجاز ييدؼ الى تحسيف ظركؼ البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةتعريؼ  -  
ساتية أك الجغرافية عيش السكاف القاطنيف في فضاء معيف، ك ذلؾ بكيفية مستدامة عمى المستكيات المؤس

لمفكر يكرغف ىبرماس الذم حاكؿ أف ، ترجع فكرة الفضاء العمكمي ك محاكلة تنميتو الى اأك الثقافية"
 يقحـ العممية التنمكية ضمف مستكيات متعددة منيا ما ىك ك طني ك آخر محمي.

ستيدؼ تطكير الحياة اإلقتصادية :" ىي عممية متكاممة أك استراتيجية شاممة تالبنك الدوليتعريؼ  -  
ء صناعات ريفية تكفر فرص عمؿ جديدة اإلجتماعية لفقراء الريؼ، ك ذلؾ بزيادة اإلنتاج الزراعي ك إنشاك 

ك بالتالي فالتعريؼ ينحك باإلتجاه  ك تحسيف الخدمات الصحية ك التعميمية ككسائؿ اإلتصاؿ ك اإلسكاف".
اإلقتصادم أم بتحسيف الحالة المعيشية لمفقراء ك لكنو تجاىؿ بعض المككنات األخرل خصكصا منيا 

 ذات البعد السياسي.

:" ىي عممية ديناميكية لتعبئة المكارد ك الطاقات المحمية بيدؼ تحسيف ظركؼ تج. ماركوراتعريؼ  -  
 الحياة ك مضاعفة إمكانيات خمؽ تراكـ ك تكزيع الثركة في إقميـ معية مراقب بالتدرج مف طرؼ ساكنيو".

                                                           
 لعديد مف النظريات التي تؤصؿ لمفيـك التنمية المحمية مف بينيا نجد:فيو ا  1

نظرية أقطاب النمك: ك التي يمثميا فرانسك بيرك ك ىيرشماف، ىتو النظرية مفادىا تقسيـ البمد الى ثالثة أقطاب غير  -
 متجانسة ك يسعكف الى تنمية كؿ كاحدة منيـ.

 رات كأساس لتنمية المناطؽ.نظرية القاعدة اإلقتصادية: ك تعتمد عمى الصاد -
 نظرية التنمية مف األسفؿ: يعني أف المجمكعات ك الكحدات المحمية ىي المقصكدة في فكرة تنظيـ اإلقتصاد. -
 .14، ص. مرجع سبؽ ذكرهنقال عف: خنفرم خيضر،  -



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

39 
 

مف خالؿ تعريؼ مارككت فيك يبني أطركحتو عمى تخصيص اإلمكانات لتكزيع عادؿ، فبفضميا يمكف 
 ة أف تنجز ك تحقؽ مبتغاىا.لمتنمي

:" التنمية المحمية ىي عممية تنكيع ك اغناء األنشطة (xavier greffe) كسافي غريفتعريؼ  -  
 1اإلقتصادية ك اإلجتماعية عمى مجاؿ ترابي معيف، مف خالؿ تعبئة ك تنسيؽ مكاردىا ك طاقاتيا".

 إذف فكؿ التعاريؼ تتفؽ عمى مجمكعة مف الخصائص ك ىي:   

 ثالثا: خصائص التنمية المحمية:   

كمسعى أكلي فإف السياسات المحمية تسعى الى التطكير ك التنمية، ليس بمنظكر منعزؿ بقدر ما ىي    
مشركعية تنبع مف إسيامات الجميع بغية الفعالية ك القدرة عمى اإلنجاز في دكائر أقدر عمى تطكير الحكـ 

 جد:المحمي، ك مف بيف خكاص التنمية المحمية ن

 أف التنمية المحمية ىي تقسيـ العمؿ بما يتناسب ك تطمعات الساكنة. -
 أف التنمية المحمية ىي ذات حركية ك ديناميكية، مستمرة ك حيكية. -
 أف التنمية المحمية إرادية ككاعية منطمقة مف الفكر البشرم الخالؽ ك المبدع. -
 ؾ لمسكاف في صنع السياسات المحمية.أف التنمية المحمية تنطمؽ مف الساكنة بعينيا، أم فيو إشرا -
 ، كما تضع نصب أعينيا األىداؼ الكطنية2أف التنمية المحمية تستيدؼ الكحدات الصغيرة -
 أف التنمية المحمية ذات بعد تكاممي: اقتصادم، اجتماعي، ثقافي... -
 الفرع الثالث: أبعاد التنمية المحمية:   
الجيكد لمسكاف المحمييف قصد تحسيف مستكل األحكاؿ  إذا كانت التنمية المحمية تستيدؼ تنسيؽ    

اإلجتماعية ك اإلقتصادية لتمؾ المجتمعات المحمية ك اإلسياـ في تنميتيا، فإف ليتو التنمية المحمية أبعاد 
 تمخص فيما يمي:

 أوال: البعد اإلقتصادي:    
مؤشر تدني متكسط دخؿ الفرد، ة كالكحدة المحمية ىي األقرب لمعرفة الفكارؽ مف الناحية اإلقتصادي   
مستكل الفقر ك نكعية الخدمات ك السمع المقدمة الى المستيمؾ ك الذم يعد فردا ك مكاطنا بالدرجة ك 

                                                           
1
  Xavier griffer, térritoires de France : les enjeux économiques sociaux de la décentralisation, paris, édition 

économica, 1984, p. 146. 
2
 Jean philippe platteau, « éfficacité de l’aide et développement décentralisé », reflets et perspéctives de la vie 

économique, n° 2, 2003, p.p. 23-24. 
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األكلى، لذلؾ تسعى التنمية المحمية مف الناحية اإلقتصادية الى تقميص الفكارؽ بيف األغنياء ك الفقراء مف 
 1متكازنة. خالؿ القضاء عمى البطالة باستحداث تنمية

 ثانيا: البعد السياسي:    
فيو مجمكعة مف المؤشرات التي تدخؿ ضمف مسألة التنمية السياسية مما يجعؿ مف التنمية المحمية    

مالئمة ك ىذا التكجو، ك مف بيف ما تسعى الى تحقيقو ىك تقكية المؤسسات سكاءا كانت أجيزة تمثيمية، 
ني ك المتمثؿ في تقكية السمككات كالتصكيت ك المشاركة حزبية أك جمعكية باإلضافة الى جزء ثا

السياسية، كؿ ىذا ألجؿ تحقيؽ عنصر جكىرم ك المتمثؿ في إشراؾ المكاطنيف ضمف عممية صنع 
 القرار.
 ثالثا: البعد اإلجتماعي:    
يعاني الكثير مف السكاف قضايا الحرماف ك اإلقصاء ك التيميش بسبب تشابؾ ك تعاظـ المشاكؿ    

اليكمية التي يعانكف منيا، لذلؾ فالتنمية المحمية ليا الحؽ في التقميص مف ىذه الفكارؽ ك ليا أف تجعؿ 
، لذلؾ فالنظريات الحديثة تؤكد عمى اإلنصاؼ يسير ضمف قيـ أكثر عدالة ك إنصاؼمف المجتمع 

 كالعدالة مثمما جاءت بو تقارير التنمية البشرية أك نظرية جكف راكلز.
 : البعد الثقافي:رابعا    
ترتبط الثقافة بالقيـ المجتمعية ك التي تعكس في ذات الكقت درجة الرفاىية الفكرية ك التي ال محاؿ     

اال ك تككف صكرة طبؽ األصؿ لصكرة التنمية في البمد أك الكحدة المحمية، لذلؾ التنمية المحمية مف بيف 
، أف يككف ف ألجؿ أف يككف فاعال ال متخاذالة المكاطاألىداؼ التي تسعى الى تحقيقيا ىك الرفع مف ثقاف

 مشاركا ال خضكعا، أف يككف متقنا لقكاعد المعبة المحمية ال ميمشا فييا.
 خامسا: البعد اإلداري:   
يركز ىذا البعد عمى تطكير الجكانب اإلدارية ك التنظيمية ك جعميا تستجيب لطمكحات الساكنة في حؿ    

ك بالتالي فإف التنمية تككف  2ا بتحديثيا أك بجعؿ نصكصيا تتالءـ ك قضايا التنمية.المشاكؿ اليكمية سكاء
 عامال لتطكير ك تغيير ك تحييف قكاعد المعبة في اإلدارة.

 

                                                           
، اإلسكندرية، قسـ صادية: دراسات نظرية ك تطبيقيةالتنمية اإلقتمحمد عبد العزيز عجمية، إيماف عطية ناصؼ،   1

 .56، ص. 2000اإلقتصاد، 
 .31، القاىرة، مكتبة نيضة الشرؽ،]د. س. ف.[، ص. اإلدارة المحمية: مفاىيـ نظرية ك نماذج تطبيقيةعمي الصاكم،   2
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 المطمب الخامس: الديمقراطية التشاركية و التنمية المستدامة:   

ؿ مكانا بارزا عمى المستكل الدكلي منذ التسعينات مف القرف العشريف أصبحت التنمية المستدامة تحت    
كما ىك الشأف في مستكاه المحمي، ك في نفس الكقت مطمبا لتحقيؽ العدالة ك اإلنصاؼ في تكزيع مكاسب 
التنمية ك الثركات بيف األجياؿ المختمفة، ك عمى اعتبار أف الفقر كضع يتطمب مجيكدات ضخمة لمعالجة 

المستدامة أداة ىامة لمكاجية مختمؼ التحديات المتنامية ألفراد المشاكؿ الناتجة عنو، لذا تشكؿ التنمية 
، فما ىي التنمية المستدامة ؟، ك ما ىي األجندات المكضكعة ليا ؟، ك بأم عالقة تربطيا 1المجتمع

 بالديمقراطية التشاركية ؟.

 الفرع األول: مفيوم التنمية المستدامة:   

ا في عممية التنمية اإلقتصادية مطمبا أساسي 2تعتبر مف البيئةتنبع أىمية التنمية المستدامة ككنيا     
مكفرة في نفس الكقت الفرصة لمجميع دكنما إقصاء في التعبير، فكيؼ تطكر ىذا المفيكـ الى أف أصبح ك 

لو مف األىمية في المنظكمة الدكلية ؟، ك ما ىي أىـ التعريفات المقترحة ليا ؟، ك ما ىي األىداؼ 
    كمف كراءىا ؟.األساسية التي ت

 أوال: السياق التاريخي لمتنمية المستدامة:    

تحت عنكاف:  19723ترجع نقطة البداية في اإلىتماـ بالتنمية المستدامة الى تقرير نادم ركما لعاـ     
"حدكد النمك" ك الذم اعتبره المختصكف عمى أنو نقطة اإلنطالؽ في التفكير بالمسائؿ البيئية، لتتكاصؿ 

في تقرير بركتالند الذم نشرتو المجنة العالمية لمبيئة ك التنمية ك التي مثمت  19874ا في سنة بعدى
الكثيقة المرجعية األساسية لمتنمية المستدامة، ك عمى امتداد ىذا التاريخ مف النشأة فقد كاف لمفمسفة 

                                                           
أبحاث اقتصادية ، 2009-2001زرماف كريـ، التنمية المستدامة في الجزائر مف خالؿ برنامج اإلنعاش اإلقتصادم   1
 .191، ص. 2010، جكاف 7، العدد:اداريةك 

. فالبيت بيئة ك المدرسة بيئة، البيئة ىي لفظة شائعة اإلستخداـ ك يرتبط مدلكليا بنمط العالقة بينيا ك بيف مستخدميا.  2
لبيئة مف خالؿ النشاطات البشرية الحي بيئة ك القطر بيئة ك الكرة األرضية بيئة ك الككف كمو بيئة، ك يمكف النظر الى اك 

 المختمفة، بالقكؿ البيئة الزراعية، البيئة الثقافية..، نقال عف:
 .14، ص. 1979، الككيت، عالـ المعرفة، البيئة ك مشكالتيارشيد الحمد، محمد سعيد صباريني، 

، ص. 2013ك العمـك السياسية، ، جامعة بسكرة، كمية الحقكؽ ماستر دبابش سامية، التنمية المستدامة في الجزائر،  3
13. 
 .14، ص. المرجع نفسو  4
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دكلية كالذم جاء في البرازيؿ مف الممتقيات الف 1اإلقتصادية عامال أساسيا في ظيكر ىتو المفاىيـ الجديدة،
ك ىذا بعد دعميا مف خالؿ حشد عالمي حكؿ القضايا البيئية ك التنمية تحت  19922جكاف  14في 

إشراؼ األمـ المتحدة، ك عرؼ ىذا المؤتمر باسـ "قمة األرض" تدليال عمى أىميتو العالمية ك دفعا 
ت ىذه القمة مف مرحمة التركيز عمى الظكاىر ، أيف نقم3بالمصالح المشتركة لمدكؿ ألجؿ حماية المستقبؿ

 1986البيئية الى مرحمة البحث عف العكامؿ المسببة لألزمات البيئية مثمما حدث في أزمة تشرنكبيؿ سنة 
لدل اإلتحاد السكفياتي ك ما خمفو مف دمار عمى البيئة، لتتكاصؿ فيما بعد مجمكعة مف الممتقيات ك 

 1997لمككف البيئي مثمما أقره بركتكككؿ كيكتك في شير ديسمبر مف سنة الندكات التي تؤكد عمى أىمية ا
 2017نكفمبر  6أك منتدل بكف في  2002.4ك قمة جكىنسبكرغ في جنكب إفريقيا في أفريؿ مف سنة 

 بألمانيا حكؿ اإلحتباس الحرارم ك القضايا البيئية.

 ثانيا: تعريف التنمية المستدامة:    

ستدامة الى تغيرات جكىرية في األنظمة اإلقتصادية ك اإلجتماعية، ك لكف مثؿ ىذا تحتاج التنمية الم    
، ىي 5التغيير ال يمكف أف يتـ مف خالؿ السمطات الحاكمة بؿ مف خالؿ التنظيمات الشعبية ك اإلجتماعية

ة كذلؾ مع المحافظة عمى العنصر البيئي كدرجة أكلى، لذا فجاء في تعريؼ المجنة العالمية لمتنمي
ما يمي: " التنمية المستدامة ىي تمبية احتياجات الحاضر دكف أف تؤدم الى تدمير قدرة  1987المستدامة 

، ك منذ صدكر ذلؾ التعريؼ قدـ العمماء مجمكعة مف 6األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة"
                                                           

 يكضح تطكر مفيـك التنمية. 1الممحؽ رقـ   1
العايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ، التنمية المستدامة ك التحديات الجديدة المطركحة أماـ المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة لمكضع   2

، 2008أفريؿ  8-7 الدكلي بعنكاف: التنمية المستدامة ك الكفاءة اإلستخدامية لممكارد المتاحة كرقة مقدمة في المؤتمرالراىف لمجزائر، 
 .4، ص. 2008جامعة سطيؼ، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير، 

المتكاصمة، مف قبيؿ التنمية  sustainable developmentتعددت المفردات التي تـ تداكليا في اآلكنة األخيرة لتعريب مصطمح   3
 المكصكلة، المستديمة، القابمة لإلدامة، ك أخيرا المستدامة، نقال عف 

 .26، ص. 2014، 2، العدد: آكاديميابكمديف طاشمة، نظـ اإلدارة البيئية كأداة لتحقيؽ التنمية المستدامة، في: 
 .134، ص. 2010، جكاف 26، العدد: التكاصؿمراد ناصر، التنمية المستدامة ك تحدياتيا في الجزائر، في:   4
 .453، ص. 2012، مارس 24، العدد: مجمة العمـك اإلنسانية:  بف الطاىر حسيف، " التنمية المحمية ك التنمية المستدامة"، في  5
زائر سمير بف عياش، السياسة العامة البيئية في الجزائر ك تحقيؽ التنمية المستدامة عمى المستكل المحمي: دراسة حالة كالية الج  6
، 2011(، كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، 3(، ماجستير، جامعة الجزائر )1999-2009)

 نقال عف:
Ricardo petrela, « le développement durable : défi du 21em siécle »confluence intérnationales, institut 
nationale d’étude de stratégie globale, alger (2), 2008, p. 54. 
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كانت في استخداـ المجنة  التعريفات األخرل في ىذا المجاؿ، ك كذلؾ مف المسائؿ التي أثارت الخالؼ
 لعبارة "احتياجات"، التي عبركا عنيا عمى أنيا تجسد اإلحتياجات األساسية، ك ىك تفسير ضيؽ.

، عمى أنيا ىي إدارة المكارد 1992في البرازيؿ لسنة  مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة و التنميةػ تعريؼ      
ك تحسنيا لكي تمكف األجياؿ المقبمة مف أف تعيش حياة اإلقتصادية بطريقة تحافظ عمى المكارد ك البيئة، أ

تعريفا بديال  (Robert solow)، ك في ذات السياؽ قدـ الخبير اإلقتصادم ركبيرت سكلك1كريمة أفضؿ
ك الذم رأل في أف كاجب اإلستدامة ىك: " أال نكرث األجياؿ المقبمة شيئا معينا بؿ أف  1993في العاـ 

ش مستكل معيشيا ال يقؿ جكدة عمى المستكل الذم ننعـ بو، ك لتتطمع الى نزكدىا بكؿ ما يمـز لتعي
 األجياؿ التي ستمييا مف المنظكر نفسو".

 فمف خالؿ ىتو التعاريؼ نجد مجمكعة مف النقاط:  

 2ػ المحافظة عمى البيئة.         

 ػ ضماف كصكليا الى األجياؿ القادمة.         

 جكانبيا: صحة، تعميـ، غذاء... ػ تنمية اجتماعية بكؿ         

 ثالثا: أىداف التنمية المستدامة:    

إف التفكير في قضايا التنمية بكؿ أبعادىا اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك السياسية ك مدل تأثيرىا عمى     
كؿ ىيكؿ اقتصاديات العديد مف دكؿ العالـ بتحقيؽ الكفاءة مع عالقتيا بالمحافظة عمى البيئة ضمانا 

يتطمب مف تدريس الناس حصة األجياؿ القادمة مف المكارد الطبيعية ك الرفاىية اإلقتصادية ك ىك ما ل
صناع القرار ك مديركف، ك مكظفكف في جميع المستكيات لمتفطف ليتو المسائؿ، ك لعؿ مف بيف األىداؼ ك 

 األساسية ليا نجد:

                                                           
، تأثير العكلمة في بمكرة قيـ التنمية اإلنسانية المستدامة،   1  .261، ص. 7، العدد: مجمة المفكرفريدة حمـك

2 Joke waller-hunter, «  la gouvernance au service du développement durable dans le 
contéxte de la mondialisation, reflets et perspéctives de la vie économique, tome : XLI, 
2002, p. 23. 
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لتنمية البشرية في اطار تعريفاتيا عمى تكسيع : بحيث أشارت تقارير اتكسيع الخيارات في المجتمع ػ       
خيارات األفراد في المجتمع ك ىذه الخيارات منيا ما ىك اقتصادم، اجتماعي، ثقافي، سياسي، فالحياة 

 ليست مجرد سمعة مادية بقدر ما ىي تقدير لحياة الشخص ك كرامتو في مختمؼ جكانبيا.

كمة البشرية في تطكرىا مف الثكرة الزراعية الى الثكرة : إف انتقاؿ المنظية صديقة لمبيئةػ تنم       
الصناعية سمح بتردم العالقة بيف اإلنساف ك بيئتو، حيث أصبح يستغؿ ىذا األخير بكؿ ما أكتي مف قكة 
ألجؿ القضاء عمى الفقر في البمداف، ك لكف المقاربة الجديدة لمتنمية المستدامة جاءت عمى النقيض مف 

يفف دم فمدر: " أف الكثير مف الدكؿ الفقيرة بالمكارد الطبيعية اختارت أف تستثمر بشكؿ ذلؾ مثمما يقكؿ ست
مكثؼ في الميارات البشرية ك حصمت عمى نتائج أفضؿ بكثير مف الدكؿ التي استغمت مكاردىا الطبيعية 

ى دكال فقيرة استغالال أقصى ك التي نرل فييا إجماال، دكال غنية تضـ أناسا فقراء، بينما نرل في األكل
 1تضـ أناسا أغنياء".

ػ ضماف بقاء الثركة لألجياؿ القادمة: فمف خالؿ مفيكـ التنمية المستدامة، دمج مفيكـ اإلنصاؼ        
داخؿ الجيؿ الكاحد كما بيف األجياؿ المتعاقبة، مما يمكف جميع األجياؿ الحاضرة ك المقبمة مف تكظيؼ 

 2ا ال تتجاىؿ التكزيع الفعمي لمفرص الحالية.قدراتيا الممكنة أفضؿ تكظيؼ، ك لكني

 و التنمية المستدامة: 21الفرع الثاني: األجندة    

 3( خطة عمؿ عالمية لتحقيؽ التنمية المستدامة21يعتبر جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد ك العشركف )ؽ.   
، بحيث 4لمسياسات مف حيث أنو أدمج اإلىتمامات البيئية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية في إطار كاحد

                                                           
، التنمية البشرية ك اإلقتصاد الكمي: حالة العالـ العربي"، البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة،   1 سمسمة لممزيد أنظر: جكرج قـر

 .1997، 6رقـ: ، دراسات التنمية البشرية
2  ،  .265، ص. ؽ ذكرهمرجع سب فريدة حمـك

 
3  Jean marie cardebat, bernard sionneau, qu’elle évaluation de la durabilité des térritoires : 
enjeux et pistes de proposition, marché et organisations, n° 16, 2012, p.23. 

 فيو عالقة بيف السياسات ك التنمية المستدامة، نقال عف: 4
Fabrice flipo, «  le développement durable est-il l’avenir de la démocratie ? », revue du 
mauss, n° 26, 2005, p. 294. 
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يحتكم ىذا الجدكؿ عمى مجمكعة كاسعة مف تكصيات العمؿ، فما ىي ىتو األجندة ؟، ك ما ىك برنامج 
 نشاطيا ؟، ك كيفية تطبيقيا ؟.

 :21أوال: التعريف باألجندة     
اسعة، إف تكاثؼ الجيكد لدل الدكؿ نحك إيجاد حمكؿ لممسائؿ المتعمقة بالبيئة، فتح المجاؿ لمشاركة ك     

ـ المتحدة المعني بالبيئة الى عقد مؤتمر األم 1989خاصة عند إقرار الجمعية العامة في ديسمبر 
لمتصدم لممشاكؿ الممحة اليكـ ك الى إعداد العالـ لمتحديات  21التنمية، لذلؾ جاء جدكؿ أعماؿ القرف ك 

ك التزاما سياسيا عمى أرفع مستكل التي ستكاجيو في القرف القادـ، ك ىك ما عكس تكافقا عالميا بيف اآلراء 
، ك نجاح ىتو السياسة مرىكف بالحككمات ك الجيكد الكطنية مما 1بشأف التعاكف في مجاؿ التنمية ك البيئة

دكلة ك متضمنة في الكقت ذاتو سمسمة مف المكضكعات تنتظـ في أربعيف  182أدل الى تبنيو مف قبؿ 
مف مجاالت العمؿ، يمثؿ كؿ منيا بعدا ىاما مف أبعاد ( مجاال 115( فصال، ك مائة ك خمسة عشر)40)

إستراتيجية لفترة انتقالية شاممة لألعماؿ التي يمـز القياـ بيا لمحماية البيئية ك التنمية البشرية بشكؿ 
متكامؿ، كاألبعاد اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك مف كضع سياسات لمكافحة الفقر، ك حماية صحة اإلنساف 

ك إدماج عناصر البيئة فييا، ك بعد آخر في كيفية صكف ك إدارة المكارد مف أجؿ التنمية  ك تعزيز التنمية
 عبر إدارة ايككلكجية سميمة مع تعزيز الفكاعؿ ك الفئات الرئيسية ك مف تـ تنفيذىا.

 :21ثانيا: برنامج نشاط األجندة      
حاكلت ربط اإلنساف بالبيئة مع  21إف المنظكمة الدكلية في إطار عقدىا لبرنامج نشاط األجندة      

، لذلؾ جاء في تعريؼ المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمتنمية 2ضماف التكازف لكالىما
البشرية المستدامة ما يمي: " ىي تنمية ال تكفي بتكليد النمك ك حسب، بؿ تكزع عائداتو بشكؿ عادؿ 

تؤىميـ يشيـ، ك تكسع خياراتيـ ك فرصيـ ك تمكف الناس بدؿ تيم أيضا، ك ىي تجدد البيئة بدؿ تدميرىا، ك
 . ك ىي بذلؾ تضع نقاطا أساسية ال غنى عنيا:3لممشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتيـ"

                                                           
، الجزائر، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير، ماجستيرزرنكح ياسمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر،   1

 .120، ص. 2005
2  Françoise liberhert-gardiol,  « durabilité hurbaine et gouvernance : enjeux du 21em 

siécles, revue internationale des sciences sociales, n° 3-4, 2007, p. 373. 
 مف خالؿ ىذا التعريؼ فيك يؤسس الى براديغـ جديد فيما يعرؼ بالتنمية البيئية، نقال عف:  3

I Bid, p. 374. 
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: إف مكافحة الفقر ىي مسؤكلية تتقاسميا جميع البمداف، عمى اعتبار أنيا مكافحة الفقر ك التيميشػ       
عاد ك ذات جذكر ضاربة في الميدانيف الكطني ك الدكلي، ك ال يمكف إيجاد حؿ كاحد مشكمة متعددة األب

يطبؽ عالميا، بؿ انو مف الضركرم كضع برامج لمعالجة الفقر لكؿ بمد عمى حده، ك بذؿ جيكد دكلية 
 داعمة لمجيكد الكطنية، ك يتمثؿ البرنامج ألجؿ مكافحة الفقر ك التيميش ما يمي:

 1احة الفرصة لجميع الناس بسرعة لتكسب العيش بكسائؿ مستدامة.أ( إت            

 ب( تنفيذ سياسات مف شأنيا إدرار الدخؿ ك زيادة السيطرة المحمية عمى المكارد.            

 ج( كضع استراتيجيات ك برامج متكاممة إلدارة البيئة ك إيجاد فرص العمؿ.            

 أس الماؿ البشرم.د( اإلستثمار في الر              

تعدد المنظكرات ك الزكايا التي يرل مف خالليا صناع القرار ك خصكصا في أجندة األلفية سمحت    
بتشكؿ رؤيا صحيحة عف ما يحكـ المجتمعات في المستقبؿ ك ىك المسعى التي يبقى عمى الدكؿ إتمامو 

  بكضع سياسات ك إتاحة الفرص ك تنكيع الخيارات ك تشجيع اإلستثمار.

عمى أف صحة الساكنة ىي جزء ال  21جاء التأكيد في إطار األجندة  2:حماية صحة اإلنسافػ       
يتجزأ مف تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة ك الرعاية البيئية األكلية، ك مف بيف النقاط التي أكلتيا اىتماما 

 فييا نجد: 

 سيما في المناطؽ الريفية. أ( تمبية اإلحتياجات الصحية األكلية، ك ال             

 3ب( مكافحة األمراض السارية.             

 ج( حماية الجماعات الضعيفة.             

 د( مكاجية التحديات الصحية في المدف.              
                                                           

1  Elena lasida, le développement durable : un nouveau style de vie, transversalités, n° 109, 
2009, p. 10. 

، 2010-2009، 7، العدد: مجمة الباحثبكمعراؼ الياس، عمارم عمار، مف أجؿ تنمية صحية مستدامة في الجزائر،   2
 .28ص. 

 .29، ص. المرجع نفسو  3
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 ق( الحد مف المخاطر الصحية الناجمة عف التمكث البيئي ك المخاطر البيئية.              

لمخاطر التي يكاجييا الساكنة عبر األكبئة ك األمراض كالككليرا ك التيفككيد ك التصحر فكثيرة ىي ا    
 كالتي في الغالب ناجمة عف سكء استغالؿ الثركات الطبيعية لممجتمعات التي يعيشكف فييا.

: تعد عممية صنع القرار مرحمة حاسمة في تنمية الدكؿ ك الكحدات إدماج البيئة في صنع القرار ػ   
محمية فييا مف عدميا، ك عبرىا يتحدد مستقبؿ ك رفاىية األجياؿ المكجية ليا، لذلؾ كضع ضمف ال

 البرنامج العناصر التالية:

 أ( إدماج البيئة ك التنمية عمى مستكيات السياسة ك التخطيط ك اإلدارة.             

 ب( كضع إطار قانكني ك تنظيمي فعاؿ.             

 قيؽ اإلستخداـ الكؼء لألدكات اإلقتصادية ك حكافز السكؽ ك غيرىا.ج( تح             

 د( إنشاء نظاـ لممحاسبة البيئية ك اإلقتصادية المتكاممة.             

المنظكر الجديد لمتنمية المستدامة بأبعاده الثالثة اقتصادية اجتماعية ك بيئية سمحت ليذا األخير أف يككف 
اسة مف خالؿ العممية التنمكية في مستكيات عدة مما يحتـ عمى المجتمعات محكر اىتماـ الباحثيف ك الس

 أف تحتمي في إطار تكتؿ ك شراكة إف لـ ُيرل فيو اقتساـ لصناعة القرار.

 :و كيفية تنفيذىا 21ثالثا: تطبيق األجندة     

ليات التي تعمؿ ( يتطمب مجمكعة مف المكارد ك اآل21ألجؿ تنفيذ أجندة القرف الكاحد ك العشركف )    
 عمى تعزيز ك بناء القدرات ك منيا نجد:

: إف كيفية تكفير مكارد مالية إضافية ك جعميا في خدمة البيئة ىي مشكمة المكارد اآلليات المالية ػ    
( تمكيميا مف 21رئيسية خصكصا لدل الدكؿ النامية، لذلؾ أكرد جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد ك العشركف )

اـ ك الخاص(، أما بالنسبة لمدكؿ التي تعاني عجزا ماليا فاف المساعدات اإلنمائية الرسمية القطاعيف ) الع
ىي الدعامة األساسية ليا، سكاءا مف خالؿ المصاريؼ ك الصناديؽ اإلنمائية المتعددة األطراؼ أك 

 يكف.الككاالت المتخصصة ذات الصمة بييئة األمـ المتحدة، ك حتى برامج المساعدات ك تخفيؼ الد
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إف استجابة العمكـ لإلحتياجات الناشئة ىي مف صميـ اىتمامات  1:العمـ ك المعرفة التكنمكجية ػ      
(، عبر تطكير الطاقات المتجددة ك البديمة 21التنمية المستدامة ك أجندة القرف الكاحد ك العشركف )ؽ.

 جيات التي كضعت ليا نجد:حتى تخفؼ العبأ عمى استنزاؼ الثركات الطبيعية، ك مف بيف اإلستراتي

 أ( تحسيف المعرفة لخدمة اإلدارة المستديمة.           

 ب( تعزيز الفيـ العممي.           

 ج( تحسيف التقييـ العممي الطكيؿ األجؿ.           

 د( بناء الطاقات ك القدرات العممية.           

ػػػ أم المعرفة ػػػ ك ىك ما يسمح بتعزيز الفيـ  فالمجتمعات تتطكر ك تجدد نفسيا مف خالؿ التكنمكجيا  
لألكضاع القائمة أك ما ستؤكؿ اليو، فالقدرات البشرية ال حدكد ليا ك تنتظـ ضمف مستكيات مختمفة ك ما 

 عمى المنظكمة المجتمعية إال تسخرىا ك تجعميا خادمة لمبيئة ال مدمرة ليا.

لقدرات عمى تنفيذ جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد ك العشركف : اف عممية بناء اتعزيز ك بناء القدراتػ       
ك منظمات األمـ  2( سيتطمب بذؿ جيكد مف جانب البمداف ذاتيا بالمشاركة مع جميع األطراؼ21)ؽ.

، ك إذا ما تـ الرجكع ات ك المراكز البحثية المتخصصة..المتحدة ك كذلؾ مع البمداف المتقدمة ك الجامع
مـ عف قدرات النظـ فيي تتمخص في التكزيع ك التنظيـ ك اإلستخراج..، كميا تسمح لغابلاير ألمكند الذم تك

 بتثميف القدرات لخدمة المجتمع ك البيئة عمى حد سكاء.

 الفرع الثالث: ديمقراطية تشاركية لتنمية محمية مستدامة:    

أكسع في عممية صنع الديمقراطية التشاركية كبديؿ عف الديمقراطية التمثيمية سمحت بمشاركة  إن    
القرار، ك لكف ىذا ليس عبر فترات متقطعة ك إنما بشكؿ مستمر ك متكاصؿ، األمر الذم ينقؿ مف خاللو 
فكرة المكاطنة مف ذلؾ المكاطف العادم الى المكاطف الخبير ك الذم يشارؾ في صنع القرارات ك تقرير 

نمية المستدامة، فبأم عالقة ليا ارتباط مع مصيره بنفسو، لذلؾ فالكحدات المحمية ىي ركف أساسي في الت

                                                           
 .35برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ص. نحك اقامة مجتمع المعرفة، ، 2003ية لمعاـ تقرير التنمية اإلنسانية العرب  1

2
 Sylvie graziani, développement territorial durable et participation volontaire : le cas du parc naturel régionale 

de la corse, revue d’économie régionale et urbaine, n° 2, 2004, p. 250. 
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التنمية المستدامة ؟، ك ما ىك التكجو الجديد في إشراؾ المكاطنيف ضمف التنمية المستدامة ؟، ك ما ىك 
 فييا ؟. (ONG)دكر المنظمات غير الحككمية 

 :أوال: الوحدات المحمية و التنمية المستدامة    

( 21الطرح الدكلي ك في سياؽ أجندة القرف الكاحد ك العشركف )ؽ. إف فكرة التنمية المستدامة ضمف    
، فميما تكف النتائج تبقى ىذه الييئات 1يجب أف تككف متبكعة بنشاطات حقيقية عمى المستكل المحمي

القاعدية ىي الفاعؿ األساسي ألجؿ التصدم لممشاكؿ المركبة سكاءا كانت ذا طبيعة اقتصادية، بيئية، 
ظيمية ك مرفقة في الكقت ذاتو بمعايير اإلنصاؼ اإلجتماعي، ك لكف لف يتـ ىذا إال عبر اجتماعية أك تن

في مجاؿ دعـ جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد ك العشركف  2مجمكع المبادرات مف قبؿ السمطات المحمية
ع سياسات ك أنظمة بيئية محمية، (، كأف يعممكا عمى اإلشراؼ عمى عمميات التخطيط، ك كض21)ؽ.
اعدة في تنفيذ سياسات بيئية كطنية ك شبو كطنية، ك ألف ىذه السمطات ىي المستكل الحككمي المسك 

 األقرب الى الشعب فإنيا تمعب دكرا حيكيا في تثقيؼ ك تعبئة الجيكد لتعزيز التنمية المستدامة.

 :و التنمية المستدامة (ONG) ثانيا: المنظمات غير الحكومية    

لمييئات المحمية تجاربيا، خبرتيا ك معارفيا في كيفية حؿ  (ONG)حككمية تقدـ المنظمات غير ال    
يز التعاكف ، كما أنيا تقكـ بدكر حيكم في تحديد شكؿ الديمقراطية التشاركية عبر تعز 3بعض المشاكؿ

اإلتصاؿ فيما بينيا ك مف أجؿ تقكية فعاليتيا بكصفيا مف العامميف عمى تنفيذ التنمية المستدامة، ك ما ك 
 مى الحككمات إال أف تسيؿ نشاط ىتو المنظمات مف خالؿ ما يمي:ع

 . (ONG)أ( إقامة حكار مع المنظمات غير الحككمية             

السمطات المنظمات غير الحككمية المحمية ك ب( تشجيع ك تسيير المشاركة ك الحكار فيما بيف             
 دامة.المحمية في األنشطة الرامية الى التنمية المست

                                                           
1
  Mélanie décamps, fanny vicard, mesurer le développement durable : enjeux d’indicateurs et enjeux locaux, 

Revue d’économie régionale et urbaine, n° 4, 2010, p. 752. 
2
 I Bid, p. 753. 

، جامعة عنابة، ماجستيرث في نشر الثقافة البيئية، مكسى لحرش، دكر الجمعية الكطنية لحماية البيئة ك مكافحة التمك   3
 .85كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية ك اإلجتماعية، ]د. ت. ف.[، ص. 
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لتنفيذ جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد ك العشركف  (ONG)ج( إشراؾ المنظمات غير الحككمية             
 (.21)ؽ.

 1د( األخذ في الحسباف الى ما تكصمت إليو المنظمات غير الحككمية في جميع المستكيات.            

 ق( سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمة ألجؿ الشفافية.            

دعامتيا ركيزتيف  (ONG)ؿ ىذا يسمح بشراكة قكية بيف الييئات المحمية ك منظمات غير الحككمية ك   
لمصيرية الى أساسيتيف: أكالىما ىي الحفاظ عمى اإلستقاللية ك ثانييا في المساىمة في صنع القرارات ا

مية ك الحصكؿ عمى ، لذلؾ تـ المجكء الى منظمات المجتمع المدني كشريؾ في التنجانب السمطة المحمية
 المعمكمة مف أىـ عناصرىا.

 ثالثا: توجو محمي تشاركي و التنمية المستدامة:    

إذا كانت المنظمات غير الحككمية تقكـ بالمساىمة ك المشاركة في بمكرة السياسات المحمية، فإف     
عمى المعمكمة  لممكاطنيف شأف في ذلؾ مف خالؿ تمكينيـ ضمف آليات متفؽ عمييا سابقا، ك حصكليـ

مضمكف، األمر الذم يسمح بتكثيؼ الجيكد لكضع ترتيبات كطنية إلشراؾ السكاف لممشاركة في ضبط 
احتياجاتيـ ك متطمباتيـ األساسية بإدماج قيميـ ك معرفتيـ ك ممارساتيـ التقميدية أك غير التقميدية في 

بيعية ك غيرىا مف البرامج اإلنمائية التي السياسات ك البرامج الكطنية في ميداف إدارة ك حفظ المكارد الط
تؤثر فييـ، ليزداد ىذا التعاكف عمى الصعيد اإلقميمي ك المحمي في معالجة القضايا المشتركة لمسكاف بغية 

 اإلعتراؼ بمشاركتيـ في التنمية المستدامة ك تعزيز ىذه المشاركة.

 

 

 

                                                           
، ترجمة: محمد كامؿ عارؼ، الككيت، المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك مستقبمنا المشترؾتقرير المجنة العالمية لمبيئة،   1

 .391، ص. 1989اآلداب، 
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التشاركية و الحوكمة  المبحث الثاني: المقاربات النظرية في دراسة الديمقراطية
 المحمية:

لدراسة مكضكع الديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية تستدعي كجكد مجكعة مف اإلقترابات التي      
 تساعد في التحميؿ ك تقرب مف فيـ الظاىرة ك بالتالي مف بيف ىتو المقاربات نجد:

لتسمية يظير أف مفيكـ الجكدة : فمف خالؿ االمطمب األول: مدخل ادارة الجودة الشاممة     
يتعمؽ باالقتصاد ك الصناعة الى أف أدخؿ كأسمكب ادارم متميز إلعتبار أف العمكـ اإلدارية تريد دائما 

 محاكاة العمـك اإلقتصادية.

: ىذا المفيكـ يتككف مف ثالثة كممات: اإلدارة، الجكدة، أوال: مفيوم ادارة الجودة الشاممة          
 أبرزىا ىك كممة الجكدة. الشمكؿ ك لكف

، 1: لغةن ىي مصدر الفعؿ الثالثي َجَكَد، الجّيد ك ىك نقيض الردمء ك أصمو جيكدأ/ الجكدة             
كما يقصد بيا الكيؼ عكس  2فالجكدة عند العرب مؤشرا لمرضا، فال يصؼ العرب شيئان ذا باؿ بالجكدة،

التفضيؿ لدل الكثير مف الناس،  ض معنى مرادفا لدرجةالكـ الذم يعني بالعدد، كما تعني بالنسبة لمبع
 3بذلؾ تككف الرفاىية مرادفة لمرفاه ك التميُّز.ك 

 : فيو العديد مف التعاريؼ ك التي نذكر منيا:ب/ الجكدة اصطالحا             

: " ىي درجة متكقعة مف التناسؽ ك االعتماد تناسب السكؽ بتكمفة (E. Deming)  ػ إدكارد ديمنغ
 ، ك بالتالي فيك يربط نكعية المنتج بتناسب السكؽ.4منخفضة"

 

                                                           
 الكاك ياء إلنكسارىا ك مجاكرتيا الياء ثـ أدغمت الياء الزائدة فييا. قمبت  1
، كرقة مقدمة في المؤتمر العربي إلدارة الجكدة "التحسيف المستمر في ضكال المنيج اإلسالمي"ابراىيـ طو العجمكني،   2

 .8، ص. 2010، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، في:  2007باإلمارات العربية المتحدة، فبراير 
، عماف، دار اإلياـ لمنشر ك التكزيع، عمـ اإلدارة مف المدرسة التقميدية الى اليندرةنكرالديف حاركش، رفيقة حاركش،   3

 .192، ص. 2015
 .195، ص. المرجع نفسو  4
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، فمف كجية نظر 1: "ىي تفادم الخسارة التي يسببيا المنتج بعد تسميمو لمزبكف"(Tagushi)ػ تاجكشي 
اقتصادية يكجد ثالثية إنتاج، تكزيع، استيالؾ، فمراعاة ليتو العناصر اإلقتصادية فإف العالقة بيف المنتج 

ؾ ىي عالقة مرتبطة بكجكد السمعة ك التي ال بد عمى المنتج أف يسمميا لمزبكف ك بأرقى ك المستيم
 المكاصفات تجنبان لمخسارة.

ك يعني ذلؾ الجكدة في أكمؿ  2ػ مف المنظكر اإلسالمي: يحث الديف اإلسالمي عمى اإلتقاف في العمؿ
 3".م أييم أحسن عمالً إنّا جعمنا ما عمى األرض زينة ليا لنبموىصكرىا، لقكلو تعالى: "

 4".الذي خمق الموت و الحياة ليبموكم أيكم أحسن عمالً ك كذلؾ قكلو تعالى: " 

 ك بالتالي فالنص اإلسالمي مميء بالشكاىد ك اآليات التي تحث عمى جكدة األعماؿ.

ة مف بأنيا الفمسفة اإلدارية الشاممة ك تشكيم TQM 5: عرفت جػ/ إدارة الجكدة الشاممة             
 األدكات ك الطرؽ المستخدمة لتحقيؽ ىذه الفمسفة، ك مف بينيا نجد:

ة الجكدة: " ىي مجمكعة مف سمات ػ المعيد الكطني األمريكي لممقاييس ك الجمعية األمريكية لمراقب
 6خصائص لسمع ك خدمات قادرة عمى تمبية احتياجات محددة".ك 

بات المتفؽ عمييا بحيث تناؿ رضاء العميؿ، ك يككف المنتج ػ منظمة اإليزك العالمية: "الكفاء بجميع المتطم
 7ذك جكدة عالية ك تكمفة اقتصادية معتدلة".

كما تعرؼ ادارة الجكدة الشاممة بأنيا ثقافة تنادم باإللتزاـ الكمي برضا ك إقناع الزبكف مف خالؿ قياـ 
 عمؿ.المنتج أك الشركة بالتحسيف ك اإلبتكار المستمريف في جميع مجاالت ال

                                                           
 المكاف نفسو.  1
، ي بعض جامعات الشرؽ الجزائرمإدارة الجكدة الشاممة ك مؤسسات التعميـ العالي: دراسة ميدانية فراضية بكزياف،   2

 .25، ص. 2015األردف، مركز الكتاب اآلكاديمي، 
 .7، اآلية سكرة الكيؼالقرآف الكريـ،   3
 .2، اآلية سكرة الممؾ  4
 TOTAL QUALITY MANAGEMENTىي اختصار لكممة :   5
العمـ ك اإليماف لمنشر ك التكزيع،  ، د. ب. ف.، دارالطريؽ لإلصالح: إدارة الجكدة الشاممةأسامة محمد سيد عمي،   6

 .37، ص. 2013
 المكاف نفسو  7
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ى قدرات ك مكاىب كؿ مف اإلدارة ػ سميث: " ىي أسمكب تعاكني إلنجاز ك أداء األعماؿ يعتمد عم
 العامميف بيدؼ التحسيف المستمر في الجكدة ك اإلنتاجية مف خالؿ فركؽ العمؿ".ك 

 فمف خالؿ كؿ ىذه التعاريؼ فإف تعريؼ إدارة الجكدة الشاممة يركز عمى الجكدة ك لكف مع مراعاة    
 اإلدارة التي تسعى جاىدة كراء تحقيؽ الجكدة.

: تؤثر الجكدة في تحسيف اإلنتاجية ك الربحية ك مع مركر ثانيا: نشأة و تطور إدارة الجودة الشاممة   
، لذلؾ يمكف تقسيميا الى  الكقت تطكرت العديد مف الخطكات لبمكغ المراحؿ المتقدمة لما ىي عميو اليـك

 1زاكيتيف مف التطكر:

 : ك التي مرت بأربعة مراحؿ تطكيرية:أ/ تطكر إدارة الجكدة الشاممة مف الزاكية الكظيفية      

ػ التفتيش ك الفحص ك المراقبة: في البداية كاف العمؿ بسيطان يعتمد عمى مراقبة المنتج مف             
الى أسمكب التفتيش مف قبؿ الحرفي ثـ بعد ذلؾ تطكرت الكسائؿ ك كثرت المصانع ك انتقمت بذلؾ الرقابة 

 خالؿ تحقيؽ التطابؽ مع المقاييس المكضكعة فيي بذلؾ تضميف لفحص دائـ لمخرجات النشاط.

ػ تأكيد الجكدة: مف خاللو يتـ اإلنتقاؿ مف جكدة المنتج الى جكدة النظاـ بيدؼ منع كقكع             
 حمقة جكدة النظاـ ككؿ. األخطاء ك بالتالي فتكسع المفيـك جعؿ مف جكدة المنتج تدخؿ ضمف

ػ حمقات الجكدة: مفيكـ الحمقة يشير الى فتح باب النقاش ك إجراء اآلراء ك المقترحات التي             
مف شأنيا أف تقكـ ببعث التميز ك الجكدة، ك تككف حمقات النقاش مف خالؿ اجتماعات اختيارية أك دكرية 

 بحسب االتفاؽ.

لشاممة: ك تشير الى ذلؾ المدخؿ أك الفمسفة في التفكير ىدفيا التحسيف ػ إدارة الجكدة ا            
 المستمر ك اإلنتقاؿ بالمؤسسة ك المنتج إلى أبعد المراكز المتقدمة لمجكدة.

                                                           
برزيف شيخ محمد، رياض حمزة البكرم، مفيكمي المطابقة لممكاصفات ك المالئمة لإلستخداـ ك أثره عمى جكدة المنتج ك   1

الشارقة، دكلة  رات المؤسسية،كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العربي الثالث"إدارة الجكدة الشاممة ك بناء القدرضاء الزبكف، 
، في : الجكدة الشاممة ك بناء القدرات المؤسسية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 2009اإلمارات العربية المتحدة، مارس 

 .107، ص. 2010
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: مع بداية النصؼ الثاني لمقرف العشريف ك مع ب/ تطكر إدارة الجكدة الشاممة مف الزاكية التاريخية    
ذم أكد عمى مفيكـ الجكدة ك مع اشتداد كتيرة التصنيع ك تزايد المنافسة ال (Deming)1مجيء ديمنج 

ـّ استحداث مفيـك إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ عالمي يساعد أم مؤسسة عمى  العالمية خالؿ الثمانينات ت
تحقيؽ مستكيات عالية مف األداء، ك ىك ما يساعدىا مف تكظيؼ كؿ القدرات في اقتناء األحسف مف 

 ف لمحصكؿ عمى جكدة بكؿ أبعادىا مف العامؿ ك المنتج ك الزبكف.المكظفي

تزداد ىتو األىمية مف خالؿ تنافسية المؤسسات اإلقتصادية في ثالثًا: أىمية إدارة الجودة الشاممة:      
الحصكؿ عمى جكدة المنتجات مع رضاء الزبكف ك التي ىي مشكمة العصر، ألنو في ظؿ السكؽ ك التقدـ 

ر معو سمككان جديدان لمزبكف مّما استدعى المزيد مف الجكدة كمدخؿ شامؿ، فيي إذف ذا أىمية المعرفي ظي
 في ككنيا:

 ػ تقـك بخمؽ القيمة اإلقتصادية لممنظمات.           

 ػ تساعد في تحقيؽ نجاح المنظمات.           

 ػ تساعد عمى الربحية.           

 لجكدة.ػ الرفع مف اإلنتاجية ك ا           

: ك يتـ التركيز مف خالليا عمى جكدة الخدمة رابعا: إدارة الجودة الشاممة و بناء القدرات المؤسسية   
 التي تختمؼ عف جكدة المنتج عبر مجمكعة مف النقاط:

ػ احتراـ الكقت في اإلنجاز: أم أف كثرة اإلعطاب ك اإلخطاء قد تؤخر في الخدمة ك احترامو          
 2اء الزبكف.يساعد عمى رض

 
                                                           

العممية إلدارة يعد مف بيف أكؿ الفالسفة الذيف كضعكا األسس  1900ديمينغ: كلد في الكاليات المتحد األمريكية في عاـ   1
الجكدة الشاممة، ذىب الى الياباف ك اشتغؿ فييا ك لو مقكلة شييرة: "إذا اعتنقتـ فمسفة ادارة الجكدة الشاممة فسكؼ تحتكركف 

 أسكاؽ العالـ خالؿ خمسة سنكات".
المؤتمر العربي محمد عبد الكىاب العزاكم، إدارة الجكدة الشاممة ك بناء القدرات المؤسساتية، كرقة عمؿ مقدمة في   2

الجكدة ، في: 2009الثالث "إدارة الجكدة الشاممة ك بناء القدرات المؤسسية"، الشارقة، دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مارس 
 .150، ص. الشاممة ك بناء القدرات المؤسسية، المرجع نفسو
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 1ػ المصداقية: ك ىي كجكد ثقة متبادلة بيف المتعامميف ك الزبائف كعدـ إفشاء أسرار الزبكف.         

 2ػ األماف: ك ىي السالمة مف األخطار.         

 ػ تفّيـ حاجات الزبائف: ك ىي غاية مف الغايات التي مف خالليا يتـ إرضاء الزبكف.         

 ابة: ك ىي الّسعي لحؿ المشاكؿ ك اإلستجابة لطمبات الزبكف.ػ اإلستج         

ك بالتالي فمف خالؿ كؿ ىتو العناصر فإف بناء القدرات المؤسسية ك التعكيؿ عمى تقديـ خدمة أحسف    
 معناه التحسيف المستمر لجميع أكجو عمميات الخدمة ك اإلحتفاظ بالزبائف ك كسب عمالء آخريف.

 :نظرية الخيار العقالني المطمب الثاني:       

تعد ىذه النظرية مف بيف أىـ النظريات المفسرة لمظكاىر اإلجتماعية، لما أكردتو مف أفكار، خصكصا      
 ك تأثرىا بالعمـك اإلقتصادية.

 :أوال: الفكر االقتصادي و العموم اإلجتماعية     

تماعي كالعمؿ الذم قاـ بو أنتكني دأب بعض المنظريف اإلقتصادييف إلدخاؿ معارفيـ لمصرح اإلج     
ك الذم يرل في الناخب عمى أنو فاعؿ عقالني في المعنى الذم يبحث  3(Anthony Downs)داكنز 

 (hechter)ك ىيكتار   (Friedman)أك العمؿ الذم قدمو فريدماف  4عف الربح األقصى ك بأقؿ التكاليؼ
ني، أيف يتضح الفرد عمى أنو الكحدة األساسية لما كصفاه بأنو نمكذج ىيكمي لنظرية اإلختيار العقال

 (Gary becker) ك جارم بيكي (Mancur Olsen)لعممية التحميؿ، كما اتجيت أعماؿ منكير أكلسف 
 siegwart)في ذات اإلتجاه مع رؤية اقتصادية، ليمتد بعد ذلؾ الى أكربا مثؿ سيجكارت لندنبيرج 

                                                           
 .151، ص. المرجع نفسو  1
 المكاف نفسو.  2

3 Mark Gray, A. wuffle, Vindicating Anthony Downs, Political science and politics, vol. 38, N° 
4, 2005, p.737. 

4 Hichard Boyd, Paul Mencher, the 1984 Election as Anthony Downs and stanley Kelley 
Might interpret it, Political Behavior, vol. 10, N° 3, 1988, p. 197. 
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lindenberg)  في ىكلندا ك كارؿ دايتير أكب(Karl- Dieter opp)  ك ىانس ألبيرت(Hans 
Albert)  في ألمانيا ك لكيس ليفي جربكا(Louis lévy-Garboua) ك لكف بفضؿ الجيد 1في فرنسا ،

أصبحت نظرية اإلختيار العقالني مف بيف أىـ  (James Coleman)الذم قّدمو جيمس ككلماف 
 النظريات الحديثة.

 :اإلختيار العقالنيو نظرية  2ثانيا: جيمس كولمان     

يتضح مف خالؿ ىتو النظرية أف األفراد جميعيـ لدييـ رغبات ثابتة، ك غير متغيرة، ك بافتراض أف       
فإنو مف الممكف تقديـ رغبات معينة عمى حساب أخرل مثمما ىك  3األفراد جميعيـ يتميزكف بالعقالنية

ار العقالني باإلزدكاجية المتكاجدة في تشكيؿ الشأف فيما يتعمؽ بالمشاركة السياسية مف منظكر اإلختي
اإلتجاىات بيف ما ىك فردم ك ما ىك جماعي، فالحافز يككف إما باإليجاب أك بالسمب، الحافز السمبي 
يككف بالمقاطعة أما الحافز اإليجابي يككف عبر االنتماء لممجمكعة ك بأرباح مادية، لذلؾ فجيمس ككلماف 

(James Coleman) اإلتجاه ك لكنو كاف نكعا ما متأثرا ببكؿ الزرسفيمد ذىب في نفس(Paul 
lazarsfeld)  حكؿ الفردانية ك فمفريدك باريتك حكؿ عقالنية النخب الحاكمة ك حتى ماكس فيبير(Max 

weber) 1905ػ  1904الذم نشر في سنة  4فيما يتعمؽ بكتابو األخالؽ البركتستنتية ك ركح الرأسمالية 
إذ أكضح فيو أف تطكر الرأسمالية الحديثة قد تطمب باإلضافة الى  1930زية سنة ك ترجـ الى اإلنجمي

نفسو تغيرا (Karl marx)التغيرات اإلقتصادية ك تشكيؿ الطبقة الجديدة التي أشار إلييا كارؿ ماركس 
ك ىما مف أىـ العناصر المتضمنة في التعاليـ  5عنيفا في اتجاىات الناس نحك العمؿ ك تراكـ الثركة

 James)البركتستنتية لتتجمى معو العالقة بيف الفرد ك القضايا الكمية، ثـ أف جيمس ككلماف 

                                                           
1
 Raymond Boudon, la conversation de Coleman a la théorie dy choix rationnel : impressions et conjectures, 

Revue Française de sociologie, 2003, Vol. 44, p. 392. 

 .1995مارس  25في إنديانا ك تكفي في  1926مام  12ىك عالـ اجتماع أمريكي مف مكاليد  جيمس كولمان  2
اركة السياسية ك الديمقراطية: اتجاىات نظرية ك منيجية حديثة تساىـ في فيـ العالـ مف المشسامية خضر صالح،   3

 .75، ص. 2005جامعة عيف شمس، كمية التربية، حكلنا، 
4 Mohamed cherkaoui, les transitions micro-macro limites de la théorie du choix rationnel 
dans les fondations of social theory, Revue française de sociologie, vol. 44, N° 2 , 2003, p. 
231. 
5 Mathieu ferriere, les principales critiques de la théorie du choix rationnel , Idée 
économiques et sociales, N°165, 2011, p. 37. 
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Coleman)  1994قاـ بتكسيع نظرية اإلختيار العقالني في دراستو حكؿ عمـ اإلجتماع اإلقتصادم سنة 
في جميع  بتركيزه عمى البعد اإلقتصادم مف المدرسة نيككالسيكية أيف يتـ البحث فييا عمى التكازف

المسائؿ المطركحة ك البحث عف النفعية كمدخؿ لمفعؿ الفردم، ثـ مف الجية األخرل أف الناحية 
 1اإلجتماعية ىي تأكيد عمى كجكد رأسماؿ اجتماعي باإلنتماء الى تنظيمات رسمية ك أخرل غير رسمية،

 1986الجماعي في سنة لذلؾ ك في ىذا السياؽ ذكر ككلماف في دراستو حكؿ المصالح الفردية ك الفعؿ 
بقكلو: "أف الفعؿ العقالني لألفراد لو جاذبية فريدة كقاعدة لمفعؿ اإلجتماعي"، كما أف الفكرة األساسية التي 
طرحيا في ىذا الصدد ىي كيفية اإلنتقاؿ مف الجزء الى الكؿ أم مف الميكرك الى الماكرك، ك بعبارة 

 الكؿ مف كجية نظر المنفعة المادية؟أخرل: كيؼ يمكف لمفرد أف يككف لو تأثير عمى 

 :المطمب الثالث: المقارنة المرجعية 

يسعى الدارسكف في حقؿ اإلدارة الى ايجاد السبؿ ك الكسائؿ ك الميكانيزمات ك المناىج التي تساعدىـ     
كأحد ىتو  (Benchmarking)لمحصكؿ عمى أحسف خدمة لممكاطف لذلؾ قامكا بكضع المقارنة المرجعية 

 ناىج القادرة عمى خمؽ البعد التنافسي مثمما ىك مكجكد في المؤسسات اإلقتصادية .الم

 أواًل: نشأة و تطور مفيوم المقارنة المرجعية:     

ـّ تبنيو في المؤسسات الصناعية في سنكات الثالثينات ليتطكر بعده مف خالؿ مؤسسة     كمنيج ت
و كمنيج في معرفة مستكل التصنيع لدييا بالمقارنة في سنكات السبعينات ك التي أخذت (Xerox)زيرككس 

مف الحصكؿ عمى  1989مع ما ىك مكجكد في الكاليات المتحدة األمريكية، ك ىك ما مكنيا في سنة 
جائزة الجكدة األمريكية، ليتطكر بعدىا ىذا المنيج ليصبح بناءنا عمى صبر اآلراء األداة رقـ كاحد 

 ، إلعتبار أف أىدافو األساسية تتمثؿ في :2009خالؿ سنة  2المستخدمة في المؤسسات الصناعية

 تيدؼ المقارنة المرجعية الى تحسيف العمميات اإلدارية ك النماذج الييكمية. .1
 تيدؼ الى البحث عف النكعية ك الجكدة في الخدمات. .2
 تبحث عف أفضؿ التطبيقات. .3

                                                           
1 Emmanuel lazega, Rationalité, discipline sociale et structure, Revue française de 
sociologie, Vol. 44, 2003, p. 306. 
2
  E. Ettorchi_ Tardy, M. levif, le Benchmarking : une méthode d’amélioration continue de la qualité en santé, 

Pratique et organisation des soins, vol . 42, 2011, P . 38.  
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 1تكفر خارطة طريؽ. .4

 ثانيا: تعريف المقارنة المرجعية:       

 رغـ مف حداثة المصطمح إال أنيا تكجد العديد مف التعاريؼ بال

 أ/ المقارنة المرجعية من الناحية المغوية:         

ك التي تشير لنكع مف القياس الى النمط أك  Benchmarkingىي كممة مترجمة مف المغة اإلنجميزية    
عمى  1995الشبراكم في سنة  في بعض األحياف الى قكاعد المقارنة الى أف استقّر الباحثكف مثؿ

مصطمح المقارنة المرجعية ك ىي األكثر داللة ن ك اتفاقا مع األصؿ ك الجكىر، إضافة الى ذلؾ فالداللة 
اإلصطالحية تخفي في طياتيا بعض أنماط التسيير كاعتبارىا أداة ككسيمة ممنيجة في التسيير أك 

، إال أنو ك في ىتو (Processus)بارىا كعممية اعتبارىا طريقة ك منيجية لبمكغ قمة األداء، أك اعت
الدراسة سيتـ اعتبار المقارنة المرجعية بمثابة المعيار أك النقطة التي يتـ الرجكع الييا عند قياس أم شيئ 

 أك اجراء الحكـ عميو.

 : ك مف بيف ىتو التعريفات نجد:ب/ المقارنة المرجعية من الناحية اإلصطالحية    

المناىج تمرة لتقييـ المنتجات، الخدمات ك :" المقارنة المرجعية ىي عممية مس 2(D. Kearns)ػ دافيد كيرف 
مف خالؿ ىذا المنظكر اإلقتصادم  بالمقارنة ك المنافسيف الرئيسييف أك المؤسسات المعركفة بالريادة ".

كؿ تخصص فإف المقارنة المرجعية ىي النقطة التي مف خالليا يتـ متابعة المؤسسات الريادية في 
 كالسعي كراء األخذ بكؿ ما تأتي بو مع تبني حمكؿ تساعد عمى المحاؽ بيا.

: "المقارنة المرجعية ىي البحث عف أحسف المناىج لمنشاط، ك التي (Robert, Camp)ػ ركبيرت، كامب 
ر ك كأنما المقارنة المرجعية ىي منيج ك أسمكب يساعد صانع القرا تسمح بالحصكؿ عمى مراكز متقدمة".

 لمرقي بالمؤسسة نحك مصاؼ الرقي ك التقدـ.

                                                           
م، حاكـ محسف محمد الربيعي، حككمة الجامعات ك اإلعتماد اآلكاديمي ك دكرىا في تحقيؽ عبدالسالـ عمي حسيف النكر   1

كرقة بحث مقدمة في مؤتمر " حالة الحككمة ك اإلدارة العامة في الدكؿ العربية: خيارات أـ تحديات ك الريادة الجامعية، 
 .40، ص. 2014، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، متطمبات جديدة

 .1980لسنة  (xérox)مدير عاـ شركة   2
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: " ىي تقنية التي تحدد الميزة التنافسية لمشركة بكاسطة التحسيف (Hilton, Al)ػ تعريؼ ىيمتف ك آؿ 
ك بالتالي فالمؤسسة تبقى مؤسسة  1المستمر لمنتجاتيا ك خدماتيا ك مقارنتيا مع أفضؿ أداء لممنافسيف".

 ات، ك في ذلؾ فميتنافس المتنافسكف.كتتنافس مع غيرىا مف المؤسس

: " ىي عممية مستمرة لقياس األنشطة ك المنتجات ك الخدمات في ضكء (Horngren)ػ تعريؼ ىرنغريف 
 2المستكيات األفضؿ لألداء التي يمكف أف تكجد داخؿ الشركة أك خارجيا".

يا تحدد الشركاء الذيف بمغكا : " ىي أحسف الكسائؿ المستخدمة في تحسيف األداء حيث أن(Kleine)ػ كميف 
ك بالتالي فيي كسيمة تسعى مف خالليا لتحقيؽ مردكدية أفضؿ ألنيا  3اليدؼ كما أنيا تحدد الممارسات ".

 مؤسسة ذك طابع اقتصادم.

عمى أنيا منيجية متكاممة لتجميع ك تقديـ  2004: قدما تعريؼ في سنة (Vlasceau, Al)ػ فالسك ك آؿ 
بقدرات المنظمات قبؿ السماح بالمقارنة بيف الميف ألجؿ أحسف الممارسات، كما أنيا المعمكمات المتعمقة 

 4تضع نقاط القكة ك نقاط الضعؼ ليتو القدرات".

فمف خالؿ ىتو التعريفات التي ركزت عمى تحسيف المنتجات ك القدرات ك الممارسات لدل الشركات    
يؿ مف خالؿ ربطو بمكضكع الدراسة ك ىك مف يظير تعريؼ يساعد عمى فيـ البعد المحمي في التحم

في مجاؿ الديمقراطية التشاركية خالؿ اإلخذ بتجارب الغير ضمف الكحدات المحمية ك التي تعّد رائدة 
 الحككمة المحمية مع مراعاة جكانب القكة ك الضعؼ ألجؿ تكطينيا ك الحصكؿ عمى أفضؿ األداء.ك 

 

 

 
                                                           

في: مجمة نكار كحيط المكسكم، دكر المقارنة المرجعية في ترشيد قرارات التسعير المبنية عمى أساس الكمفة المستيدفة،   1
 .25، ص. 2008، 69، العدد: اإلدارة ك اإلقتصاد

 المكاف نفسو. 2 
3  Ettorchi_Tardy, M. Levif, I Bid, P . 39.  

4 I Dem, p . 39. 
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 ثالثًا: أنواع المقارنة المرجعية:   

 1أحسف الكسائؿ الكفيمة إلعطاء المقارنة المرجعية فعالية ىك كضع الكحدات المحمية ضمف سياؽ البيئة   
 ك التي تقّسـ الى نكعاف، داخمية ك خارجية:

تحكم أم مؤسسةّ أك كحدة محمية عمى بنية ىيكمية ك رؤية  أ/ المقارنة المرجعية الداخمية:       
ر عمى حسف األداء ك بالتالي تتـ المقارنة عمى أساسيا، إضافة الى ذلؾ استراتيجية مع قيادة فعالة تسي

 فيي تقكـ بالمقارنة بيف الكحدة ك مختمؼ الفركع المشكمة ليا.

ك يتـ التركيز فييا عمى المقارنة مع كحدات أخرل رائدة ضمف  ب/ المقارنة المرجعية الخارجية:       
 يا اآللية التنافسية.نفس المسعى التي تريد تحقيقو ك تدخؿ ضمن

 رابعا: خطوات المقارنة المرجعية:    

 Robert)تكجد مجمكعة مف الخطكات ضمف المقارنة المرجعية خصكصا التي حددىا ركبيرت كامب    
camp) :ك ىي كاآلتي 

ػ التخطيط: ىك أحد العناصر اليامة ضمف المقارنة المرجعية إذ عمى أساسيا يتـ التنبؤ 1        
، ك بالتالي فبمكجبو يتـ دراسة األىداؼ ك تتعيف الكسائؿ، ك تحدد مدة التنفيذ، 2قبؿ ك اإلستعداد لو"بالمست

أم أف نجاح عممية المقارنة باختيار الشريؾ الذم ستجرل المقارنة معو تككف بمثابة  ،ـ النتائجقي  ك كذلؾ تُ 
  3النقطة المفصمية.

نات ك الفيـ المعمؽ لمعمميات الحالية في المنظمة أك الكحدة ػ التحميؿ: اإلنطالؽ في جمع البيا2        
المحمية ك حتى الشريؾ المعني بالمقارنة مع تحديد جكانب القكة ك الضعؼ في كؿ كحدة التي تشمميا 

 المقارنة.

ػ التكامؿ: ىي السعي نحك كضع برنامج تنفيذم ييدؼ الى تحقيؽ مستكل أداء أفضؿ ك ذلؾ  3        
 األدكار ك تحديد األرصدة المالية التي مف شأنيا أف تضعو مكضع تنفيذ.عبر تقسيـ 

                                                           
1
 (:  يوضح بيئة المقارنة المرجعية.2شكل رقم )   

2 H . Fayol, Administration industrielle et Générale, P. 48. 
صالح بالسكة ، نكرالديف مزياني، مساىمة المقارنة المرجعية في قيادة ك تقييـ أداء المؤسسات : دراسة مقارنة شركتي   3

 .58، ص. 2013، ديسمبر 4، العدد: ء المؤسسات الجزائريةمجمة أداالحضنة ك المراعي، 
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ػ التنفيذ: ىي مطابقة األىداؼ ك االستراتيجيات ك البيانات المنتقاة مف خالؿ المقارنة مع الكاقع  4        
ـ ىتو ك ذلؾ عبر تنفيذىا بأخذ أحسف الطرائؽ مف الشريؾ المنافس أك الرائد في ىذا المجاؿ، ك يمكف في

 1الخطكات فيما يعرؼ بدكرة المقارنة المرجعية.

 المطمب الرابع: اقتراب تقييم األداء المؤسسي.

إف تقييـ األكضاع المحيطة بأم منظمة ىي الزمة ضركرية ألجؿ تحميؿ نقاط القكة ك الضعؼ مع    
لتحديد جكانب منح الفرص ألجؿ التغيير نحك األحسف، لذلؾ فجمع المصادر المختمفة داخؿ المنظمة 

القصكر ك تبياف المكارد المادية ك البشرية ك ىياكميا التنظيمية ك الكظيفية ك المعمكماتية ك أساليبيا 
اإلدارية، مع تحميؿ الظركؼ السياسية ك الثقافية ك اإلقتصادية ك التكنكلكجية يتيح الرؤية لما يجب أف 

ـ األداء المؤسسي ىك أحد األدكات الفعالة ألجؿ تككف عميو أم كحدة حككمية كانت أك محمية، لذلؾ فتقيي
التحكـ في مصادر اإلنفاؽ ك تكجيييا نحك األمثؿ، فماذا يقصد بتقييـ األداء المؤسسي؟ ك ما ىي 

 مؤشرات التقييـ؟، ك كيؼ يمكف قياس األداء المتكازف في الكحدات المحمية؟.

 الفرع األول: مفيوم تقييم األداء المؤسسي:   

كجو نحك فعالية ك كفاءة المؤسسات في تأدية كظائفيا ك تحقيؽ األىداؼ التي أنشئت مف إف الت   
، سكاءا كانت ىذه المؤسسات صناعية أـ تجارية أـ خدمية، ك التركيز عمى إدارة مكارد تمؾ 2أجميا

بدكف  المؤسسات بصكرة تضمف ليا الكصكؿ الى أىدافيا ك تكفؿ ليا اإلستمرارية ك التطكر، ك ىذا لف يتـ
نظاـ فعاؿ لتقييـ أداء المؤسسات، فماذا يقصد بتقييـ األداء؟، ك ما ىي شركطو؟، ك األىمية مف كراء 

 تطبيؽ المؤسسات ك الكحدات الحككمية ليذه اآللية؟.

 أوال: تعريف تقييم األداء:      

كؿ مجاالت األداء كانت بداية التعامؿ بأسمكب تقييـ األداء في منظمات األعماؿ أيف كانت شاممة ل    
لمنظمة، المختمفة سكاءا كاف ىذا األداء اقتصاديا أك اجتماعيا ك حتى إداريا عبر ارتباطو بتنظيـ ا

اإلمكانيات المتاحة ليا ك كذلؾ أىدافيا ك مجاالت نشاطيا، ك درجة النمك ك الحجـ اإلنتاجي ك النظاـ ك 
                                                           

 .يكضح دكرة المقارنة المرجعية (:3شكؿ رقـ )  1
، 2011، جامعة دمشؽ، كمية التربية، دكتكراهاياد عمي الدجني، دكر التخطيط اإلستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي،   2

 .145ص. 



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

62 
 

القطاع الحككمي، ليعرؼ معو التقييـ في  اإلقتصادم لممجتمع، لكف سرعاف ما تحكلت ىتو الفكرة الى
قؼ أك المجاؿ ليدؼ محدد، معناه المبسط الى تقدير مكقؼ ما في ضكء دراسة مدل تحقيؽ ىذا المك 

 التقييـ يتـ عادة في اتجاىيف: األكؿ ىك تقييـ الشيئ محؿ التقييـ، ك الثاني ىك اليدؼ مف التقييـ.ك 

ى أنو محاكلة لمتأكد مف كفاية استخداـ المكارد المتاحة أفضؿ عم 1كما أنو يمكف تعريؼ تقييـ األداء   
استخداـ لتحقيقو األىداؼ المخططة مف خالؿ دراسة مدل جكدة األداء، ك اتخاذ القرارات التصحيحية 

 2إلعادة تكجيو مسارات األنشطة بالمنظمة بما يحقؽ األىداؼ المرجكة منيا.

األداء ىك جميع األنشطة داخؿ المنظمة، ك في ضكء  فحسب الدكتكر عمرك حامد فاف مجاؿ تقييـ  
المعمكمات الرقابية التي تـ التكصؿ إلييا، ك ذلؾ بيدؼ التأكد مف أف األنشطة الفعمية تسير نحك ما ىك 
مخطط ليا، أك اتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة في حالة انحراؼ مسارات بعض األنشطة عما ىك 

 مخطط ليا.

تقييـ األداء عمى أنو: "التعرؼ عمى مدل تحقيؽ المؤسسة أك عدـ  (K. Sastry)ترم بينما عرؼ ساس   
 تحقيقيا ألىدافيا المتكقعة".

 3فمف خالؿ ىذه التعاريؼ كجدت مجمكعة مف النقاط المشتركة مع ربطيا بالكحدات المحمية فييا:

مف الكحدات أف ىذا المنيج يساعد عمى تبياف مكاطف القصكر ك الضعؼ ك القكة ض -1    
 المحمية.

                                                           
مى أنيا الكسيمة التي تجعؿ المنظمة أك الشركة تعمؿ مف خالؿ مساعدة ع -األداء –يقصد مف الشطر الثاني لمكممة   1

األفراد، لمتعرؼ عمى أىمية كؿ فعؿ مف تمؾ األفعاؿ، ك عندما تشجع احدل الشركات مكظفييا عمى عدـ الفعؿ فسيعممكف 
 عمى عدـ حدكث بعض تمؾ األفعاؿ ك ال أحد يعرؼ بالضبط ما سيحدث ك ما ال يحدث.

 األداء عمى ثالثة مستكيات ك ىي: يؤثر تقييـ  2
 العمؿ الفعمي الذم يقـك بو الفريؽ. -أ      
 العمؿ الذم يؤديو كؿ شخص في الفريؽ. -ب      
 أداء الفريؽ ككؿ ك مدل مساىمتو في أداء المنظمة، نقال عف: -ج      

راسة تطبيقية عمى المصارؼ اإلسالمية شادم عطا محمد عايش، أثر تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة عمى األداء المؤسسي: د
 .50، ص. 2008، جامعة غزة، كمية الدراسات العميا، قسـ ادارة األعماؿ، ماجستيرالعاممة في قطاع غزة، 

 .149، ص. مرجع سبؽ ذكره اياد عمي الدجني،  3
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التأكد مف تنفيذ األىداؼ المكضكعة ك بأعمى درجة مف الكفاءة ك ذلؾ مف خالؿ ترشيد  -2    
 النفقات ك تنمية اإليرادات.

تساعد صناع القرار في الكحدات المحمية عمى تحسيف مستكل األداء بصكرة عممية  -3     
 عقالنية.
 ئد ك دفع حركة التنمية.العمؿ عمى الحصكؿ عمى أفضؿ عا -4     
 الحصكؿ عمى أكبر قدر مف رضاء المكاطنيف. -5     
 خمؽ التنافس بيف الكحدات التنظيمية لمكحدة المحمية مف خالؿ تعزيز المساءلة ك الثكاب. -6     
 ثانيا: شروط تقييم األداء:   
يف في الحكـ عمى أداء إف عمماء السياسة باعتبارىـ مكاطنيف عادييف، كثيرا ما يككنكا راغب    

الحككمة، لذلؾ فيك ميراث قديـ لمفالسفة السياسييف ك خبراء الشؤكف السياسية، ك لكف ما ىي 
 الشركط المكضكعة في عممية التقييـ؟.

أ/ أف يككف شامال: تقييـ األداء يككف مرتبطا عادة بقضايا التنمية سكاءا مف الناحية         
تالي فيي تقدـ خدمات لممكاطنيف راعية، الصحة، الطرقات ..، ك بالاإلقتصادية، اإلجتماعية، الز 

لف يتأتى ىذا إال مف خالؿ إنفاقيا لألمكاؿ لذلؾ فإف الحككمات في إطار الكحدات المحمية لدييا ك 
ك بالتالي فالشمكؿ ىي عدـ استثناء أم مجاؿ عف مكضكع  1مسؤكليات في مجاالت متعددة.
 لمراد في عممية التغيير.التقييـ، ك تككف بذلؾ حققت ا

ب/ أف يككف متسقا داخميا: ىذا اإلتساؽ يككف مكافقا لطبيعة ك نكعية األداء في مختمؼ         
المجاالت، فإف كاف األداء متفكقا في الشغؿ دكف الصحة ك صرؼ المياه ففيو خمؿ، لذلؾ ال بد أف 

المضطردة بيف مجاالت التغيير  ىتو الفكرة مردىا الى العالقة 2يككف األداء متعدد األبعاد.
 كالتطكير فال يمكف بمكجبيا تطكير فئة عمى حساب األخرل ك إال تصبح عائقا في حد ذاتيا.

ج/ أف يتسـ بالثبات: ىذا الثبات ينعكس ك الميزانية المرصكدة إلنجاز المشاريع، لذلؾ          
مة األداء الذم تسعى الى الثبات يككف كؿ سنة ك ليس سنة دكف أخرل ك إال فسيضعؼ مف قي

                                                           
رجمة: ايناس عفت، الجمعية ، تكيؼ تنجح الديمقراطية: تقاليد المجتمع المدني في ايطاليا الحديثةركبيرت بكتناـ،   1

 .80، ص. 2006المصرية لنشر المعرفة ك الثقافة العالمية، 
 .81، ص. المرجع نفسو  2
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فاستمرارية المرفؽ أك المؤسسة يستدعي تقييـ دكرم ك مستمر يسمح بتتبع كؿ التغيرات  1تحقيقو.
 التي تصيب المؤسسة مما يسيؿ عممية تقييـ أداء أحسف ك متكازف.

د/ يجب أف يتكافؽ مع أىداؼ ك تقييمات مؤيدم المؤسسة ك ناخبييا: ألف األىداؼ           
رصكدة ىي متعددة خصكصا منيا التنمكية ك بكؿ أبعادىا سكاءا اقتصادية، اجتماعية، الم

 2ثقافية... لذلؾ تجد أف الحككمات الديمقراطية مسؤكلة أماـ مكاطنييا ك ناخبييا.
 ثالثا: أىمية تقييم األداء:    
تحديد الغايات، تكمف األىمية مف خالؿ تحديد المنطمقات األساسية التي تحكـ مسار العمؿ، ك    

ك الغرض الذم قامت عميو ىتو المؤسسة سكاءا بتقديميا لخدمات مختمفة مع تعرضيا لضغكطات 
مستمرة لتقديـ أفضؿ الخدمات بالرغـ مف شح المكارد، لذلؾ فالمسعى ىك زيادة الكفاءة ك الفعالية 

ة مف خالؿ اإلىتماـ في جميع النكاحي ك بأقؿ التكاليؼ مع مكاكبة التطكرات السريعة ك المتالحق
 3بإدارة األداء بغية تقديـ الخدمات ك في أحسف صكرة.

 الفرع الثاني: مؤشرات تقييم األداء المؤسسي:   
يتـ تقييـ األداء المؤسسي كفقا لمجمكعة مف المؤشرات، ك التي تجسد في نفس الكقت ثالثة    

 مستكيات:
ص باألساس عممية صنع القرار مف خالؿ طرح ك تخ 4أ/ المستكل األكؿ: العممية السياسية:      

التساؤؿ التالي: ىؿ تؤدم ىتو الحككمة المحمية عممياتيا الداخمية بانتظاـ ك فعالية؟، ىؿ مجمسيا 
 المنتخب يقكـ بإعداد المكازنة في مكاعيدىا؟، ك ىؿ فيو انتظاـ في دكرات المجمس؟.

 مؤشرات ك ىي مجسدة فيما يمي:لإلجابة عف ىذه التساؤالت يستكجب مجمكعة مف ال     
                                                           

 المكاف نفسو  1
 .81، ص. المرجع نفسو  2
بعنكاف:  كرقة مقدمة في المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلداريةعمي أحمد ثاني بف عبكد، قياس األداء في القطاع الحككمي،   3

 .5، ص. 2009نكفمبر  4-1داء متميز في القطاع الحككمي، الرياض، نحك أ
يشير مصطمح العممية الى مجمكعة مف التفاعالت المتتابعة التي تقـك بينيا درجة مف الرباط الحركي أك ىي عبارة عف   4

بيدؼ التعامؿ مع  مجمكعة مف التفاعالت السمككية الكظيفية التي تحدث داخؿ النظاـ السياسي أك حتى النسؽ المحمي
 ظكاىر سياسية أك حاجات معينة، نقال عف:

 .65، ص. 1985، بيركت، دار العمـ لممالييف، عمـ السياسةحسف صعب، 
، الجزائر، األساس في منيجية تحميؿ النظـ السياسية: دراسة في المفاىيـ، األدكات، المناىج ك اإلقتراباتبكمديف طاشمة، 

 .23-22، ص.ص. 2011زيع، كنكز لإلنتاج ك النشر ك التك 
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استقرار المجالس المحمية: إذا كاف فيو مجالس منتخبة عمى مستكل الكحدات  -1           
المحمية ك البمديات، ىؿ فيو استقرار كاضح؟، أـ عدـ التجانس ك عدـ التماثؿ ىي الميزة األساسية 

فيك بعد ال يمكف  أكلكية ليا. مما يجعميا تتخبط في أزمات ك ال يجعؿ مف قضايا التنمية ذات
اإلستغناء عنو لطالما تـ التنكيو عمى الثبات ك اإلستمرارية في عممية التقييـ ك ما يمكف إسقاطو 

 عمى المجالس المحمية المنتخبة.
إعداد المكازنة في المكاعيد: في العادة فإف إعداد الميزانية يحدد أكلكية ىؤالء  -2           

تطبيقيـ لمبرامج ك الكعكد التي قدمكىا، لذلؾ فإف المشاريع التنمكية تعّد ضمف المنتخبيف ك مدل 
، أك في نياية كؿ سنة لتنطمؽ معو السنة الجديدة، ك ىك ما سنة مالية ميزانيات أكلية في بداية كؿ

 يسمح بتدارؾ أخطاء ك ىفكات السنة التي سبقتيا.
ذلؾ ة تكصيؿ المعمكمة مف الجانبيف، ك ؿ سيكلالخدمات المعمكماتية: ك تتـ مف خال -3           

مف خالؿ تكسيع الشبكة اإللكتركنية ك المعمكماتية ألجؿ التعرؼ عمى نكعية المشاكؿ ك تيسير 
 حميا.

التشريعات: ك ىي تجسد المعالـ التنمكية سكاءا في المجاؿ اإلقتصادم،  -4            
، ك ىي في العادة تككف بالشراكة مع اسة المدينةالجكانب البيئية، سي التخطيط، تييئة اإلقميـ،

منتخبيف يساىمكف في اتخاذ القرارات الالزمة ليا ك تساعد عمى إيجاد حمكؿ لما تعاني منو الكحدة 
 المحمية فييا. 

ب/ المستكل الثاني: التصريحات السياسية: ك ىي معبر عنيا مف خالؿ البرامج ك دراسة       
رح التساؤؿ التالي: ىؿ استطاعت ىتو الحككمات المحمية أف تتعرؼ السياسات، أم مف خالؿ ط

عمى المشاكؿ اليكمية التي يعيشيا المكاطف؟، ك حتى مف عمى المستكل المركزم، كيؼ كاف ليـ 
ك في العادة التصريحات السياسية  1مف كضع تشريعات تتالءـ ك طمكحات الجماعات المحمية ؟.

 ما تحاكؿ أف تثير مكضكع لتبني سياسة.ال تعبر عف سياسة عمكمية بقدر 
ك التي بمكجبيا يتـ تجاكز التصريحات الى أفعاؿ مف  2ج/ المستكل الثالث: تنفيذ السياسات:      

شأنيا أف تضع قضايا التنمية في مكضعيا الصحيح، ك ذلؾ مف خالؿ طرح التساؤؿ التالي: ىؿ 

                                                           
 .82، ص. مرجع سبؽ ذكرهركبيت بكنتاـ،   1
ىتو المرحمة حساسة لما ليا مف عالقة مع الشعب ألجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة ك لذلؾ فإف المردكدية تقصر عمى   2

 مدل نجاعة السياسات المكضكعة ليا ك مف ثـ فاف تقييـ األداء ال بد مف أف يشمؿ ىتو المرحمة.
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في تنفيذ أىداؼ السياسات المكافقة  نجحت الحككمات المحمية في حؿ المشكالت؟، ك ىؿ نجحت
، إذف فمف خالؿ ىتو العممية تقاس بمكجبيا 1ك المشاريع المكضكعة ضمف الميزانيات األكلية؟

المخرجات السياسية سكاءا تعمقت بقضايا الصحة، الرفاه اإلجتماعي، اإلسكاف، السياسة 
عدمو ضمف الكحدة المحمية الحضرية... األمر الذم يعكس في نياية المطاؼ الرضاء العاـ مف 

 التي اسميا البمدية ك الكالية في الجزائر.
 2الفرع الثالث: الرقابة و قياس األداء المتوازن في الوحدات المحمية:   
إف قياس األداء المتكازف يعد بمثابة أكؿ عمؿ نظامي حاكؿ تصميـ نظاـ لتقييـ األداء ك الذم    

 ى أىداؼ.ييتـ بترجمة استراتيجية المنظمة ال
 أوال: الرقابة ضمن مستويات تقييم األداء:    
إف العصر الحالي ىك عصر تحكؿ المفاىيـ لذلؾ لـ تعد الرقابة ركتينية ىرمية بؿ تعدتو الى    

ما دكف ذلؾ مف خالؿ المشاركيف أنفسيـ في تصميـ معايير األداء مما أدل الى ىندسة في 
الذم أحدث مقاييس جديدة تتالءـ ك منظكمة القرف الكاحد  ، األمر3األجيزة ك مفيكـ جديد لمرقابة

 4(.21ك العشريف )ؽ.
 ثانيا: مؤشرات قياس األداء المتوازن:              

 5( مؤشرات ك ىي:4تتكاجد ضمف ىذا اإلطار أربعة )   
ير أ/ المؤشر المالي: يقيس ما حققتو مكازنة الكحدة المحمية ليس مف ربحية باعتبارىا تس      

ضع المشاريع عمى تقديـ الخدمات، ك إنما عمى ضبط مكازنتيا مف خالؿ اإليرادات ك النفقات كك 
، فأم مؤسسة ال يمكنيا أف تنتظـ في إطار سيركرة ثابتة دكنما تككف ليا األكلية بناءا عمييا

عصب إستراتيجية ذا أبعاد مختمفة مثؿ البعد التشريعي، البشرم ك خصكصا منو المالي الذم يعد 
 كؿ مؤسسة في تحركاتيا.

                                                           
 .83، ص. مرجع سبؽ ذكرهركبيرت بكنتاـ،   1
2
 ( يوضح عناصر قياس األداء المتوازن4شكل رقم )  

كرقة عمؿ مقدمة في كرشة عمؿ: "متابعة ك تقييـ مؤشرات األداء حاتـ نبيؿ، الرقابة عمى األداء في الدكائر الحككمية،   3
ـ األداء الحككمي ك دكره في التطكير اإلدارم، القاىرة، ، في: تقيي2011اسطنبكؿ، مام في الكزارات ك الدكائر الحككمية"، 
 .95، ص. 2013المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 

 يوضح عملية التقييم الجديدة 2جدول رقم   4
 .134، ص. المرجع نفسوبطاقة األداء المتكازف كأسمكب حديث لمتابعة ك تقييـ األداء في الدكائر الحككمية،  حاتـ نبيؿ، 5
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ب/ مؤشر رضاء المكاطنيف: ك ىك يقيس مدل كلكج التنمية الى كؿ شرائح الكحدة المحمية،       
 ك كذا يعكس في الكقت ذاتو شبكة اإلتصاالت المكجكدة ك مدل كصكؿ المعمكمة إلييـ.

ىي ( أبعاد فرعية ك 3) حكم عمى ثالثةج/ مؤشر العمميات الداخمية: ىذا الركف مف التحميؿ ي      
 مجسدة فيما يمي:

، فسيركرة الحياة لتمبية احتياجات المكاطنيفعممية اإلبتكار: ك ىك القيمة المضافة  -1            
ك استمرارىا ك حتى رفاىيتيا تستكجب مف المجتمعات اإلبتكار لتسيؿ تمبية اإلحتياجات، مثمما ىك 

 معركؼ: "الحاجة كليدة اإلختراع".
 عممية التشغيؿ: ك ىي الفارؽ الزماني لتكصيؿ الخدمة لممكاطف -2            

 عممية التكصيؿ: ك ىي فيـ ردة فعؿ المكاطف إزاء الخدمة. -3            
 د/ جانب النمك ك التعمـ: ك ىي القدرات التي يجب أف تنمك مكاكبة ك طمكحات        

 ضح مؤشرات قياس األداء المتكازفيك  المكاطف في إيصاؿ تمؾ الخدمات، ك الشكؿ اآلتي

يكضح كابالف ك نكرتف مجاالت أربعة ال يمكف اإلستغناء عنيا في عممية التقييـ لطالما أف الشركة      
كالعنصر المالي الذم ىك عصب الحياة أك إرضاء المكاطف الذم ىك  أك المؤسسة أك المرفؽ العاـ تشتغؿ

الذم يساعد عمى حمى المشاكؿ، ثـ يأتي مجاؿ رؤية العمميات غاية كؿ مؤسسة أك حتى مجاؿ اإلبتكار 
 1الداخمية في إطار سعي المنظمة لتحقيؽ أىدافيا.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ( يوضح فكرة جيمس كولمان و نورتن5الشكل رقم )  
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 المبحث الثالث: نماذج الديمقراطية التشاركية:  

كاف لبعض التجارب عمى مستكل العالـ األثر البميغ في انتشار المفيكـ مثؿ البرازيؿ، ثـ تجارب أخرل    
 كانت مستحدثة مثؿ المغرب أك أنيا استطاعت تقميص الخالفات ك الصراعات اإلثنية مثؿ ماليزيا.سكاءا 

 المطمب األول: الميزانيات التشاركية في البرازيل:    

قدمت البرازيؿ برنامجا جديرا بالدراسة لكيفية التحكؿ مف نظاـ سمطكم الى نظاـ ديمقراطي، ك مف     
ك إصالح المدف فييا، لذلؾ تظير  1ذج لمتركيج نحك ثقافة العدالة اإلجتماعيةالممكف استخداـ ىذا النمك 

معو مجمكعة مف التساؤالت ألجؿ معرفة ىذه التجربة، فما ىك طبيعة ىذا التحكؿ ؟، ك ما ىي أىـ 
مضاميف الديمقراطية التشاركية ؟ ك خصكصا بعد ظيكر النمكذج المتميز في سنكات التسعينات مع 

 أليغر.منطقة بكرتك 

 :الفرع األول: المسار الديمقراطي في البرازيل    

تمثؿ البرازيؿ دكلة حديثة بمعايير التاريخ العتيؽ لحياة األمـ ك الشعكب، لذلؾ مر تاريخيا بحضارات     
متعددة ك تطكرات سياسية عميقة، أبرزىا الكشكفات الجغرافية _ اكتشاؼ القارة األمريكية_  ك بداية 

 لتقميدم فييا خصكصا مع مجيئ البرتغاليكف.اإلستعمار ا

 أوال: اإلستعمار التقميدي في البرازيل:      

بيدرو ظيرت البرازيؿ ككحدة سياسية مع اإلستعمار البرتغالي لمعالـ الجديد، ك بالتحديد منذ كصكؿ     
لتاريخ ضمف حمالت ما عرؼ باسـ "استكشاؼ العالـ الجديد"، ك منذ ذلؾ ا 1500في عاـ ألفارس 

 1815ستبقى البرازيؿ مستعمرة برتغالية تخضع لحكـ الممؾ البرتغالي عبر حاكـ عاـ، الى أف جاءت فترة 
جون السادس أيف شيدت فييا البرازيؿ نقمة نكعية مع ىذا المستعمر التقميدم حيف قاـ الممؾ البرتغالي 

                                                           
مة: المنظمة اإلسالمية لمتربية ، ترجبرنامج القضاء عمى الجكع: التجربة البرازيميةجكزيو غرازيانكدا سيمفا ك آخركف،    1
كال داس يمفا ، ك في ذات السيؽ ذكر الرئيس البرازيمي لكيز ايناسيك ل2، ص. 2012ايسيسكك"، ركما،  –العمـك ك الثقافة ك 

ما يمي: " اننا نسعى الى خمؽ الظركؼ المناسبة لجميع الناس في بالدنا لمحصكؿ عمى ثالث كاجبات  2013في سنة 
، مف دكف الحاجة الى اإلعتماد عمى التبرعات مف أم شخص، فالبرازيؿ ال يمكنيا تحمؿ ىذا القدر مف  الئقة في اليـك

كع ك الفقر المدقع ك اإلقصاء اإلجتماعي. اف حربنا ال تيدؼ الى قتؿ أم التفاكت، نحف بحاجة الى القضاء عمى الج
 شخص، انيا تيدؼ الى إنقاذ األركاح".
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اإلتحاد مع البرتغاؿ، ثـ خطكة تاريخية  بمنح البرازيؿ صفة المممكة السيادية ك لكف مع بقائيا في حالة مف
ك دخكليا ضمف حرب عسكرية الى  1822ىامة برفضيا البقاء تحت الحكـ البرتغالي ك ذلؾ في سنة 

 .1827غاية خركج آخر جندم منيا في سنة 

 :ثانيا: مرحمة الحكم اإلستبدادي   

الى بيدرو  ة تحت حكـ اإلمبراطكربعد تحرر البرازيؿ مف اإلستعمار البرتغالي دخمت في مرحمة جديد   
، ك نتيجة لممشاكؿ الطبقية التي كانت تعاني منيا البرازيؿ خصكصا مصالح 1889غاية سنة 

البيركقراطية العسكرية التي ظيرت بعد الخركج مف المستعمر التقميدم ك ألجؿ ضماف امتيازاتيا قاـ قادة 
، ك لكف 1891أعمف قياـ الجميكرية في  ك 1889الجيش بكضع انقالب عسكرم أطاح بالممكية عاـ 

ك مف  ايرنسو غيسيلك الجنراؿ  غيتويمو فارغاسمعيا تعاقبت الحككمات العسكرية اإلستبدادية مثؿ فترة 
ك التي تعتبر نقطة تحكؿ في حياة البرازيؿ ك اإلتجاه نحك  1985الى غاية  جون بابتيستا فيغورديوبعده 

 المدنية في الحكـ.

 :حمة الحكم الديمقراطيثالثا: مر     

تبرز عمى الساحة السياسية في البرازيؿ شخصيات سياسية قكية مف أمثاؿ خكسي  1985بعد سنة     
 -1992، ك ايتمار فرانكك 1992 -1990ك فيرناندك ككلكر  1990،1الى غاية  1985سارني ما بيف 

الى  2003اسيمفا ما بيف الفترة ، الرئيس لكيس ايناسيك لكال د2003 -1995ك فيرناندك كاردكسك  1995
ك التي شيدت فييا البرازيؿ نقمة سياسية ك اقتصادية نكعية استطاعت أف تحقؽ فييا البرازيؿ  2010غاية 

مستكيات عميا مف التنمية اإلقتصادية ك التحكؿ مف دكلة مفمسة ك شعب فقير الى دكلة صاعدة بطبقة 
مف حزب  2010أكتكبر  31ركسيؼ خالؿ انتخابات  متكسطة، ثـ مجيئ آخر انتخابات مع فكز ديمما

العماؿ ك الذم يتبنى سياسات راديكالية ك مشجعة في ذات الكقت عمى مشاركة الفئة الميمشة في الحكـ 
 سكاءا عمى المستكل المركزم أك حتى المحمي.

 

 
                                                           

1 Klaus frey et fabio duarte, « démocratie participative et gouvernance interactive au brésil : 
santos, porto alegre et curitiba », Espace et sociétés, N° 123, 2006, p. 99. 
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 :الفرع الثاني: الالمركزية و الديمقراطية في البرازيل    

دخمت البرازيؿ محطة جديدة ضمف مراحؿ التطكر  1985ككمة المدنية في سنة بعد تبني سياسة الح    
 السياسي فييا ك التي ستضع ضمف أكلكياتيا تعزيز الالمركزية ك الديمقراطية المحمية فييا.

 :أوال: الالمركزية و اإلصالح اإلداري في البرازيل      

العديد مف القضايا اليامة:  1990ك  1985سيطر جدكؿ أعماؿ خالؿ الفترة الممتدة ما بيف      
كاإلجماع بضركرة الالمركزية، ك الجباية المحمية ألجؿ تعزيز قدرات سيادية أكبر لمكحدات المحمية في 

ظائؼ جديدة عمى المستكل المحمي باإلتجاه نحك ك  1988اتخاذ القرارات ك ىك ما أشار إليو دستكر 
طات المحمية في لعب دكر ىاـ في الحككمة الديمقراطية في بأكبر قدر مف اإليرادات لتبدأ معيا السمك 

عمى الرغـ مف كجكد مقاكمة شديدة مف قبؿ مجمكعات متنكعة مف المصالح في بداية  1البرازيؿ
التسعينات، إال أنو تجدر اإلشارة الى أف تغيرات كبيرة حدثت عمى مستكل الثقافة السياسية في شأنيا 

ك تدافع عف مصالح الفقراء، حركات القكمية المطالبة باإلصالح العمراني المحمي، كتشكؿ النقابات ك ال
كاف اليدؼ األسمى مف كراء تشكؿ ىذه النقابات ك الحركات اإلجتماعية ىك ترسيخ إصالحات مف ك 

شأنيا أف تعزز مشاركة قصكل لمسكاف في النمك ك تحقيؽ التكاصؿ يف السكاف ك مسؤكلي إدارة المدف، 
امة مفيكـ اجتماعي جديد يجعؿ مف العدالة اإلجتماعية محكرا لعممية الالمركزية ك صنع كما مف شأنو إق

صـ كضع العديد مف مبادرات اإلصالح اإلدارم لكنيا  1992-1990 كولورالقرارات، ك خالؿ فترة حكـ 
الى  تبنى خصكصية اإلستقرار مقابؿ الالمركزية ك الدمقرطة ايتمار فرانكونفذت بطريقة متقطعة، أما 

غاية مجيئ كاردكسك الذم كضع في برنامجو إصالحات دستكرية شممت إلغاء القيكد التنظيمية مع 
 التخميف في فكرة األمف اإلجتماعي، اإلدارة العامة ك الجباية.

 ثانيا: الحكم الفدرالي و الالمركزية في البرازيل:    

دخمت البرازيؿ في عيد جديد  1891ستكر بعد اإلطاحة بالممكية ك إعالف قياـ الجميكرية كفقا لد    
( سنكات يجسد منصب رئيس الحككمة عمى المستكل 4بتشكؿ جميكرية فدرالية يحكميا رئيس لمدة أربعة )

( كالية ك منطقة 26المركزم، أما في مستكاه المحمي فتتشكؿ البرازيؿ مف اتحاد فدرالي لستة كعشركف )
                                                           

1 Kees koonings, “strengthening citizenship in brazil’s democracy : local participatory 
governance in porto alegre”, Bullettin of latin american research, vol. 23, N° 1, 2004, p. 80. 
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، أنشئ 1بتأكيده عمى الالمركزية لمتنمية في البمد 1988دستكر فدرالية كاحدة تضـ العاصمة، ك بعد كضع 
( بمدية جديدة تابعة لرقعة جغرافية معركفة باسـ الكالية، بحيث 2000خالؿ ىتو الفترة ما يقارب ألفي )

( بمدية تتمتع 5564يصؿ مجمكع عدد البمديات الى خمس آالؼ ك خمسمائة ك أربعة ك ستكف )
لحكـ مع جباية محمية مف شأنيا أف تستقؿ بتسيير أمكرىا، باإلضافة الى تمؾ بصالحيات إدارية ذاتية ا

المساعدات المالية المقدمة في شقيا المركزم سكاءا عمى مستكل الكالية أك المجمس الفدرالي، أما عف 
مة لمكحدة المحمية مف رئيس ليا اليياكؿ المسيرة ليا فيي تتبنى ما يعرؼ بثنائية المؤسسات المشك

معركؼ باسـ العمدة كييئة تنفيذية ك مجمس تشريعي منتخب ألجؿ المداكالت في الشؤكف ذات اإلىتماـ الك 
المشترؾ ك الشؤكف المتعمقة بالمسائؿ التنمكية ك اإلقتصادية مع التركيز عمى األحياء في تسيير ىتو 

 المدف.

 ثالثا: الالمركزية و المشاركة في صنع القرار المحمي في البرازيل:    

امتثاؿ لمرؤيا اإلستراتيجية لمدكلة البرازيمية في عممية التنمية فاف البمدية ىي الكحدة األساسية ليا مف     
خالؿ اعتمادىا عمى الالمركزية في جعؿ السمطات البمدية ىي الفاعؿ األساسي ك المحرؾ لمعممية 

ك غيرىا مف المدف  3رتك أليغرك مشخصة في تجارب متعددة كما ىك الشأف في منطقة بك  2التشاركية فييا
قامت  2004في البرازيؿ التي تعتمد عمى تسيير تشاركي لمميزانيات أك التخطيط في اعدادىا، ففي سنة 

كزارة المدف ك المجمس القكمي بتنظيـ حمالت نكعية ك حراؾ قكمي حكؿ طرؽ تطكير ك تنفيذ مخططات 
مستدامة، ك عمى العمـك فاف الالمركزية في  عامة تشاركية بيدؼ بناء مدف تشاركية ك ديمقراطية ك
 البرازيؿ تعد فريدة مف نكعيا ك ىذا راجع لألسباب التالية:

ىك أف الالمركزية في البرازيؿ تـ بمكرتيا مف قبؿ الدستكر الجديد ك ليس مف خالؿ قكانيف  -1        
 التشريع العادم.

                                                           
1  Marcus melo, flavio rezende, « decentralization and governance in brazil, chapter two, in : 
joseph s. tulchin, Andrew selee, decentralization and democratic governance in latin 
America, Washington: Woodrow Wilson international center for scholars, 2004, p. 40. 
2 Klaus frey, fabio duarté, op cite, p. 100. 
3 Héloise nez et julien talpin, « généalogies de la démocratie participative en banlieue 
rouge : un renouvellement du communisme municipal en trompe- l’œil ? », Genéses, N° 
79, 2010, p. 99. 
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لـ يكف انتقاد عممية الالمركزية مف قبؿ القكل عمى عكس بمداف أمريكا الالتينية األخرل،  -2       
السياسية اليسارية ك منظمات المجتمع المدني عمى أنيا جزء مف مشركع الميبرالية الجديدة، بؿ تـ تبنييا 

 كخيار استراتيجي.

 1تقديـ خدمات ضمف قطاعات متعدد في إطار الكحدات المحمية في البرازيؿ. -3       

حمي ىك مف قبؿ الساكنة بعينيا بدءا مف التخطيط كصكال الى المشاركة الحقيقية التسيير الم -4       
 مثمما ىك الشأف في منطقة بكرتك أليغر.

 2الفرع الثالث: الميزانيات التشاركية في مدينة بورتو أليغر:   

يزانيات عرفت منطقة بكرتك أليغر تجربة رائدة في مجاؿ الديمقراطية التشاركية ك المتمثمة في الم   
 التشاركية؟، فما ىي أىـ مراحؿ اإلنجاز؟.

 أوال: التعريف بالمنطقة:    

، ك ىي اآلف كاحدة مف بيف 1792نشأت مدينة بكرتك أليغر عند كصكؿ البرتغالييف الييا في سنة     
 ، لدييا أىـ المراكز الثقافية ك السياسيةريوغراندي دوسولأكبر المدف في البرازيؿ ك عاصمة كالية 

كاإلقتصادية في جنكب البرازيؿ، كما أنيا استطاعت أف تحافظ عمى مستكل معيشي محتـر اذا ما قكرف 
بالمناطؽ األخرل، ك ىذا راجع لمسياسات اإلجتماعية المتخذة مف قبؿ عمداء ىتو البمدية. ك يبمغ عدد 

الحادم عشر عمى سكاف مدينة بكرتك أليغر حكالي مميكف ك ثالثمائة ألؼ نسمة، أيف تحتؿ المركز 
                                                           

 مة مف خالؿ:ك ذلؾ ما أكدتو دراسة حكؿ قطاع الزراعة ك عالقتيا بالتنمية المستدا  1
Gilles Massardier et al, « la démocratie participative comme structure d’opportunité et de 
renforcement de la notabilité sectorielle : la cas des agricultures ruraux au brésil, térritoire 
aguas emendadas, de Boeck université, N° 2, 2012. 
2 Anne querrien et eric maigret, « le budget participatif est-il une bonne idée ?, la revue 
Hérmés, N° 26- 27, p.315  

 
مف خالؿ ىتو الدراسة يتساءؿ فييا عف فكرة الديمقراطية التشاركية ك مدل اعتبارىا تكجو راديكالي مف عدمو، باإلضافة الى 

 دراسة:
             Paul pont, « l’exprérience de porto alegre », fond. G. péri, N°5, 2007. 

 ك التي نكه فييا عف خصكصية التجربة في البرازيؿ.
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ت عميقة في نياية الثمانينيات مستكل البرازيؿ مف حيث عدد السكاف، كما أف ىتو المنطقة عرفت تحكال
بداية التسعينات خاصة مع مجيئ حزب العماؿ كحزب يسارم كضع اىتماماتو الكبرل لمشاركة ك 

التي ىي مقسمة الى ستة  عبر كامؿ المناطؽ المشكمة لممدينة ك 1المكاطنيف في صنع السياسات العامة
 ( منطقة مختمفة مع مراعاة المعايير الجغرافية ك اإلجتماعية لألحياء المكجكدة بيذه المنطقة.16عشر)

 2ثانيا: مراحل انجاز الميزانيات التشاركية في منطقة بورتو أليغر:    

م أسند أفكاره الى إشراؾ الذ 3إف خصكصية الديمقراطية التشاركية في البرازيؿ ك نمكذج بكرتك أليغر    
 ك الذم لف يتـ إال عبر مجمكعة مف المراحؿ: 4المكاطنيف في إعداد الميزانيات

: خالؿ الشيكر األكلى يتـ عقد اجتماعات تحضيرية عبر مختمؼ المناطؽ ستة المرحمة األكلىػ       
ىتماماتيـ المتعمقة بالمنطقة ( المشكمة لممدينة ألجؿ تمكيف المكاطنيف مف التعبير عف آرائيـ ك ا16عشر )

 ك محاكليف في ذات الكقت كضع حمكؿ ليا، ك ىذا دكف تدخؿ مف السمطات المحمية.

: مف مارس الى أفريؿ، أيف تجرم فييا اجتماعات لمجالس اقميمية ك بحضكر المرحمة الثانيةػ       
خطيط لكيفية التنفيذ خالؿ العاـ السمطات المحمية مف أجؿ مراجعة الميزانية لمعاـ الماضي مع محاكلة الت

 الحالي.

: تمتد مف أفريؿ الى جكاف ك اليدؼ األساسي مف كراء عقد ىذا اإلجتماع ىك المرحمة الثالثةػ       
ترتيب األكلكيات في كؿ منطقة، ك مف ثـ التصكيت عمييا مف جانب سكاف ىذه المنطقة، ككضع قائمة 

 نية العامة لمعاـ القادـ.المشركعات التي سيتـ تمكيميا مف الميزا

: مف جكاف الى جكيمية ألجؿ انتخاب ممثمي المناطؽ الذيف سيشارككف في المجمس المرحمة الرابعةػ       
المحمي لمميزانية ك انتخاب آخريف مف أجؿ المشاركة في منتدل األحياء لمميزانية ك الذم في العادة يضـ 

 ممثؿ كاحد عف كؿ عشرة أشخاص.
                                                           

1 Bernardleubolt et al, « l’évolution des modes de participation a porto alegre », revue 
internationale des sciences sociales, N° 193- 194, 2007, p. 491. 

2
 ( توضح منطقة بورتو أليغر5خارطة رقم )  

3 Denis rosenfield, « porto Alegre : le mythe et la réalité », cités, N° 17, 2004, p. 109. 
4 Jean pierre Berlan, « porto Alegre : le travail des multitudes », multitudes, N° 8, 2002, p. 
11. 
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: ىي اجتماع المجمس المحمي  لمميزانية ألجؿ كضع المعايير الرئيسية التي سيتـ ة الخامسةالمرحمػ     
اعتمادىا في تخصيص المكارد العامة مع تحديد أكلكيات المناطؽ، ك ىذا كمو قبؿ أف يرسؿ عمدة المدينة 

 التقرير النيائي _المشاريع المبرمجة_ الى المؤسسة التشريعية لمبث فييا.

شير المتبقية فستتكاصؿ اجتماعات ىذه المجالس اإلقميمية ك المجالس المحمية لمميزانية ك كذا أما األ    
 1منتدل األحياء لمميزانية ألجؿ اإلطالع عمى سير األعماؿ فييا ك مدل تنفيذىا بشكميا المحكـ.

 المطمب الثاني: الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحمية في ماليزيا:   

صبحت الالمركزية شرطا ضركريا لتحقيؽ الديمقراطية في مستكاىا المحمي ألجؿ إدارة عممية اليكـ أ   
التنمية في الدكؿ، ك لكف في إطار نكع خاص مف العالقة التي تربطو بنظاـ الحكـ الفدرالي، ك ىك ما 

العقد األخير  أكضحتو التجربة الماليزية ك التي عرفت انتعاشا اقتصاديا ك تطكرا إداريا ك سياسيا خالؿ
 مف القرف العشريف ك بداية القرف الكاحد ك العشركف، لذلؾ يمكف طرح مجمكعة مف التساؤالت:

ػ ما ىي التطكرات السياسية التي عرفتيا ماليزيا ؟، ك ما ىي انعكاساتيا عمى المستكل                   
 المحمي ؟.

 ػ ما طبيعة الحكـ المحمي فييا ؟.                  

ػ ما ىي مضاميف الديمقراطية التشاركية ؟، ك ما القضايا التي تفرزىا ألجؿ تفعيؿ                   
 الحككمة المحمية فييا ؟.

 :الفرع األول: التطور السياسي في ماليزيا     

عية ك تركيبتيا اإلجتما 2شيدت ماليزيا تطكرات سياسية كبيرة ك ىذا نتيجة لمكقعيا الجغرافي المتميز    
المتنكعة،مما سمح ليا ألف تخطك خطكات كبيرة في سبيؿ تحقيؽ الديمقراطية الحقيقية، ك العدالة 

 اإلجتماعية بيف مختمؼ األجناس ك األعراؽ المشكمة ليا.

 
                                                           

1
 المراحل األولى لصنع الميزانيات التشاركية. ( يوضح6شكل رقم )  

كرقة مقدمة لمنتدل صناعة الدستكر: منتدل دستكر دكلة ذات أغمبية مسممة: النمكذج الماليزم"، "شاد سميـ فاركقي،   2
 .5، ص. 2011مام  25 -24، تشاكرم لحككمة السكداف
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 :أوال: اإلطار العام لماليزيا       

ماليزيا )ماليزيا  ، تضـ العديد مف الجزر ك تتألؼ مف شبو جزيرة1تعد ماليزيا دكلة قارية جزرية    
الغربية( ك ماليزيا الشرقية التي تتكسط بحر الصيف الجنكبي، ك يحد شبو جزيرة ماليزيا، تايمندا مف الشماؿ 
ك سنغافكرة مف الجنكب، ك تقع جزيرة سكمطرة غرب شبو جزيرة ماليزيا، حيث يفصميا عنيا مضيؽ ممقا، 

            2.تقاسـ حدكدىا مع اندكنيسيا ك بركنامأما ماليزيا الشرقية فتقع عمى جزيرة بكرنيك حيث ت

نجد  3مكزعيف عمى شرائح مختمفة، 2009مميكف نسمة خالؿ سنة  27.73كما أف عدد سكانيا بمغ       
% مف 7.5% مف السكاف األصمييف، ك 11.8% مف الصينييف، ك 25% مف المالكييف، ك 54.5منيا 

كما أنو يطمؽ عمى السكاف األصميكف )المالكيكف( اسـ بكميبكترا الينكد، ثـ البقية تشمؿ أعراؽ مختمفة، 
 4أم أبناء األرض.

 :ثانيا: التاريخ السياسي لماليزيا      

نتيجة لمكقعيا جيكاستراتيجي ك بالرغـ مف صغر حجميا مقارنة مع البمداف اآلسيكية، اال أنيا كانت     
( بسبب مضيؽ ممقا، 16ذ القرف السادس عشر )ؽ.مف أكثر البمداف التي تسارع عمييا المستعمركف من

سنة الى أف سقطت ممقا في  130ك ظمكا في المنطقة لحكالي  1511فاستعمرىا البرتغاليكف في سنة 
 .1824، ثـ مف قبؿ البريطانييف في عاـ 1641أيدم اليكلندييف عاـ 

ـ اليابانيكف باحتالؿ كاليات بقي الكضع عمى حالو الى غاية مجيئ الحرب العالمية الثانية أيف قا    
مااليك ك حكمكىا الى غاية نياية الحرب، لكف البريطانيكف بقك في المنطقة لذلؾ ظيرت معيا مقاكمات 

 ألجؿ اإلستقالؿ.

 

                                                           

، الدكرة 5/1)أ( مف مرفؽ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف  15ة تقرير كطني مقدـ كفقا لمفقر الجمعية العامة لألمـ المتحدة،  1 
 .2، ص. 2009فبراير  13-2الرابعة، 

 .( تكضح منطقة ماليزيا2خارطة رقـ )  2
3 Charis quay huei li, céline boileau, « déconstruire la violence démographique en 
malaisie », Etudes, tome : 419, 2013, p. 594. 
4 I Bid, p. 598. 



 لتأصيــل النظري دلفهىم الدميقراطية التشاركيــة و احلىكوة احملليــةا                                  الفصـــل األول:          

76 
 

  ثالثا: تأسيس الدولة الفدرالية:     

ستكر نتيجة لمضغكطات التي فرضيا سكاف المنطقة عمى البريطانييف ألجؿ اإلستقالؿ، تـ كضع د   
ك الذم أفرز حككمة تمثيمية لمشعب مف انتخابات فدرالية ك التي بمكجبيا أصبح  1955جديد في عاـ 

عبد الرحماف تنكك بكترا الحاج رئيسا لمكزراء، ثـ في شكمو النيائي باإلعالف عف استقالؿ ماليزيا في شير 
 1957.1أكت 

حيث  2كـ دكلة متعددة األعراؽ ك متنكعة الثقافات،ك نتيجة ليذه الخمفية التاريخية، أصبحت ماليزيا الي    
( أعراؽ رئيسية ىي : الماالكية، الصينية ك اليندية، باإلضافة الى ذلؾ فاف ىناؾ نحك 3تكجد فييا ثالثة )

مجمكعة اثنية ك اثنية فرعية أخرل، لذلؾ فاف الحفاظ عمى الكحدة الكطنية ىك مف بيف أكلكياتيا  214
السمطات فييا تكزه بيف اإلتحاد تكر عمى أف ماليزيا دكلة في شكؿ اتحاد، أيف بحيث جاء في نص الدس

 الكاليات مع تأسيس ممكية دستكرية.ك 

 :الفرع الثاني: النظام الفدرالي و الالمركزية في ماليزيا   

ففي أم مرحمة مف مراحؿ التطكر السياسي في ماليزيا كاف لو انعكاساتو مف ناحية تفكيض     
   3ت ك السمطات الى ىتو الكحدات المحمية التي تشكؿ اتحادا فدراليا.الصالحيا

فما طبيعة العالقة بيف الالمركزية ك نظاـ الحكـ الفدرالي ؟، ك ما ىك انعكاس التطكرات السياسية      
 عمى تشكؿ الكحدات المحمية ؟.

                                                           
 كفقا لمدستكر اإلتحادم الماليزم فإف نظاـ الحكـ يتمثؿ في:  1

 أػ تأسيس ماليزيا في شكؿ اتحاد.     
 ب ػ تكزيع السمطات بيف اإلتحاد ك الكاليات.     
 ج ػ تأسيس ممكية دستكرية.     
لسمطات عمى النحك التالي: سمطة تشريعية، د ػ تشكيؿ حككمة برلمانية عمى غرار الحككمة البريطانية، تتضمف تكزيع ا     

 سمطة تنفيذية، سمطة قضائية، نقال عف:
 .3، ص. مرجع سبؽ ذكرهقرار مجمس حقكؽ اإلنساف، 

اإلسالـ يشكؿ أحد الثقافات الرئيسية في ماليزيا ك ىذا بفضؿ الدكتكر مياتير محمد ك أنكر ابراىيـ الذيف دافعكا عف   2
 : اإلسالـ ك بشدة، نقال عف

Farish noor, « islam et politique en malaisie : une trajéctoire singuliére », critique intérnationale , n° 13, 2001, p. 

104. 
3
  Nathalie hoffmann, « malaisie : vingt- deux ans de régime mahatir : ésquisse de bilan d’un dirigeant hors du 

commun », revue intérnational et stratégique, n° 49, 2003, p. 59. 
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 :أوال: الالمركزية و نظام الحكم الفدرالي    

قة المكجكدة بيف الطرفيف فاف مكريس دكفرجيو أكد بأف ليما طبيعة كاحدة ك أف في طبيعة تحميؿ العال    
اإلختالؼ بينيما ىك اختالؼ ينحصر بيف المدل ك الدرجة، فإذا اقتصر استقالؿ الييئات الالمركزية عمى 

ف التشريعية الؿ ليشمؿ الكظيفتيالكظيفة اإلدارية فقط، اعتبرت الالمركزية إدارية، أما إذا امتد ىذا اإلستق
القضائية أصبحت المركزية سياسية، ك ما يضاؼ إلييا فاف النظاـ الفدرالي يقـك عمى تقسيـ الدكلة في ك 

المجاؿ الداخمي بيف دكلة اإلتحاد ك الدكؿ األعضاء عمى خالؼ الالمركزية اإلقميمية فاف سيادة الدكلة 
ئات المحمية ىك مف أىـ أسس ك مقكمات غالبا ما تككف دكلة مكحدة بسيطة، لذلؾ فانتخاب أعضاء اليي

الالمركزية اإلقميمية بينما ال يتطمب النظاـ الفدرالي ىذا الشرط بالنسبة لمييئات اإلدارية المحمية. ك لكف 
في شكميا العاـ فاف النظاماف يتقارباف بمنح مجمكعة مف السمطات يكبر حجميا أك يصغر بقدر ما يكلي 

مف عدمو في ظؿ كجكد فكارؽ اجتماعية أك عرقية قد تؤثر في شكؿ  صناع القرار السياسيكف خكفيـ
 الدكلة ك نظاميا.

 :ثانيا: تشكل الوحدات المحمية ضمن اإلتحاد الفدرالي     

( 9ك إعطاء سمطات كاسعة مف قبؿ البريطانييف تشكمت الفدرالية مف تسعة ) 1948مع مجيئ سنة     
نانغ مع التخمي عف سنغافكرة، لتتكاصؿ بعد اإلستقالؿ نفس كاليات ك مستعمرات قديمة مثؿ ممقا ك بي

( 3ك التي قسمت السمطات المحمية الى ثالثة ) 1965مخمفات الفترة اإلستعمارية الى غاية مجيئ سنة 
مستكيات: فدرالي، كالئي، محمي، ك في كؿ كالية عدد مف البمديات ك المدف ك المقاطعات إذ قدر عدد 

تسعكف ( بمدية، ك ستة ك 36( مدينة، ستة ك ثالثكف )11( كالية، إحدل عشرة )16الكاليات ستة عشر )
 1عة.( مقاط96)

 :الفرع الثالث: الديمقراطية و تفعيل الحوكمة المحمية في ماليزيا   

أمال مف ماليزيا في أف تحقؽ درجة عالية مف النمك اإلقتصادم بادرت بمجكعة مف اإلصالحات     
بإدخاؿ مفاىيـ جديدة كالديمقراطية التشاركية ك الحكـ  2ا المتعمقة بجكانب التسييراإلدارية ك خصكصا مني

 الراشد المذاف ال يتنافياف مع القيـ اإلسالمية التي يتشبع بيا المجتمع الماليزم.

                                                           
1
 3جدول رقم   

 .51، ص. 2010، 29، العدد: نحك مجتمع المعرفةالتخطيط اإلستراتيجي لمدكؿ"، "عصاـ بف يحيى الفياللي،   2
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 :أوال: الالمركزية و تفعيل الحوكمة المحمية     

ىي حتمية الالمركزية ألجؿ تعزيز الحككمة  الفكرة الجمية التي أصبحت تطرح ك بحدة في ماليزيا ك    
المحمية مع إعطاء نكع مف المركنة الالزمة في صياغة القرارات المحمية الميمة كالبنى التحتية ك قضايا 
العقار، الصرؼ الصحي، النفايات... ألخ، ىذا ألجؿ تحقيؽ العدالة اإلجتماعية ك ألجؿ ضماف ذلؾ عمى 

 pelan)ا معيد النزاىة بغية تعزيز ك تنسيؽ خطة النزاىة الكطنية المستكل المحمي، أنشأت ماليزي
integriti nasional) ك قد كضعت تمؾ الخطة بعد إجراء سمسمة مف المشاكرات عمى الصعيد الكطني ،

أشركت فييا جميع شرائح المجتمع، ك كاف اليدؼ العاـ المنشكد مف ىذه الخطة ىك مكاجية التحدم الرابع 
، أم عمى كجو التحديد بناء مجتمع قائـ عمى أسس أخالقية سامية يتحمى 2020ة ماليزيا المحدد في رؤي

ؿ خطة النزاىة الكطنية ك بمعايير أخالقية رفيعة، ك يساعد إعما 1مكاطنكه بقيـ دينية  ك ركحية راسخة،
يؿ تشغيؿ المعيد عمى تيسير بمكغ ىدؼ تعزيز النزاىة عف طريؽ التصدم لمفساد، ك مراقبة تكصك 

الخدمات لمجميكر، كما أف عنصر الرقابة ىك مفّعؿ مف قبؿ السمطة الفدرالية لجميع أعماؿ األقاليـ 
 (NDPC)ك ىذا الدكر ىك مف اختصاص لجنة تخطيط التنمية القكمية  2خاصة في المجاؿ اإلقتصادم،
 التابع لمكتب السمطة الفدرالية.

 :صناعة القرار ثانيا: الديمقراطية المحمية و المشاركة في     

اليدؼ مف كراء إشراؾ المكاطنيف في عممية صنع القرار في مستكاه المحمي ىك اإلبتعاد عف التيميش     
ك اإلقصاء، خصكصا ك أف ماليزيا لدييا العديد مف اإلثنيات فيما تعمؽ منيا بالسكاف األصميكف، أيف 

اجيا في صمب المجتمع، ك تمشيا مع حاكلت السمطات انتشاؿ ىتو الجماعات مف براثف التخمؼ ك إدم
ىذا الغرض، كضعت ماليزيا سياسات ك استراتيجيات شاممة لمنيكض بالجماعات األصمية تركز عمى 

مع كضع  3اإلرتقاء بمركز مجتمعاتيا ك تحسيف سبؿ معيشتيا عف طريؽ البرامج اإلجتماعية_ اإلقتصادية
يتيـ، ك بدكف إىماؿ الجماعات األخرل كجماعة الذم ساىـ في حما 1953قانكف السكاف األصمييف سنة 

_ جماعة مف البدك الرحؿ_ التي تشارؾ في كضع السياسات المحمية ك إعداد ك تنفيذ  (penan)بنياف 
مككنة  1987خطط إنمائية لمنيكض بيتو الفئة مف خالؿ إنشاء المجنة الحككمية لشؤكف البياف في عاـ 

                                                           
 .6، ص. مرجع سبؽ ذكرهشاد سميـ فاركقي،   1

2
 R. thillainathan, « corporate governance and restructing in Malaysia”, a review of markets, mechanisms, agents 

and the legal infrastructure, 1
st 

 draft, 3/6/1999, p. 8. 
3
 Noore Alan siddiquee, “public management reform in malaysia : recent initiatives and experiences”, 

international journal of public sector management, vol. 19, n° 4, 2006, p. 341. 
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"فيمؽ المتطكعيف"، ك برامج المساعدة في مجاؿ التعميـ ك الصحة مختمؼ البرامج المكضكعة ليا كبرامج 
 ك الخدمات الزراعية اإلرشادية.

ك بالتالي فالمحصمة النيائية مف كراء إشراؾ المكاطنيف في عممية صنع القرار المحمي ىي مسألة    
ساسي لتفعيؿ التنمية في مرتبطة بالقضايا اإلجتماعية ك اليكياتية ك التي ما فتئت إال أف تككف المحرؾ األ

 ىتو الكحدات المحمية تجنبا لإلقصاء العرقي ك اإلثني فييا ك مف أجؿ إبقاء اإلتحاد الفدرالي متماسكا.

 المطمب الثالث: خبرات الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحمية في كل من: المغرب/ األردن/مصر:

يمقراطية التشاركية ة المحمية ضمف ما يعرؼ بالدخطت ىتو الدكؿ مراحؿ متقدمة في تفعيؿ الحككم    
 مف ىتو الخبرات نجد:ك 

 :الفرع األّول: الديمقراطية التشاركية و تفعيل الحوكمة المحمية في المغرب

، حتـ عمى التنمية مف أف تأخذ أبعادا مجالية، 1إف تعقد المشاكؿ التنمكية ك صعكبة معالجتيا مركزيا    
ك القانكنية  ك التنظيمية ك التمكيمية  2غرب التفكير في الكسائؿ المؤسساتيةلذلؾ كاف لزاما عمى الم

لترجمتيا عمى أرض الكاقع، ك بذلؾ أصبحت عماالت، أقاليـ، دكائر، قيادات، جماعات حضرية ك قركية 
مجالية. التنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك يجسدكف فكرة الالمركزية ك اإلطار المالئـ لبمكرة استراتيجيات ال

 لتثار معيا مجمكعة مف التساؤالت:

 ماىي ىتو الجماعات المحمية ؟ -
 ماىي أىـ التطكرات الحاصمة في الشأف المحمي المغربي ؟ -

                                                           
تكجد ىيمنة لممؤسسة الممكية عمى المستكل المركزم أيف صنؼ نظاـ الحكـ القائـ فييا حسب جكف كاتربكرم ضمف   1

، في حيف أف ىناؾ مف صنفيا عمى أنيا ضمف (bill & lerder)النمط البتريمكنيالي، كما جاءت عند بيؿ ك ليردر 
بتريمكنيالية التي تتجسد نظريا في نمط مف الييمنة التقميدية المرتكزة عمى عالقات شخصية غير عقالنية، نقال األنظمة النيك 

 عف:
، المجمة العربية لمعمـك السياسيةزيف العابديف حمزاكم، "أسس ىيمنة المؤسسة الممكية: نمكذج امارة المؤمنيف في المغرب"، 

 .147، ص. 2008، خريؼ 20العدد: 
اني مؤسسات الديمقراطية في المغرب مف اختالالت ك نكاقص ك خركقات ك انتقادات، تيـ دكر السمطة كما تيـ دكر "تع  2

 األحزاب السياسية"، نقال عف: 
المجمة العربية لمعمـك محمد الرضكاني، " تشكيؿ الحككمة في المغرب: المنيجية الديمقراطية ك الحسابات السياسية"، 

 .31، ص. 2008، شتاء 17، العدد: السياسية
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 ما مدل إشراؾ المكاطنيف في العممية السياسية ؟ -

 أواًل: اإلرث التاريخي لمديمقراطية المحمية في المغرب:   

تشكؿ منذ القدـ، ك ضارب بجذكره عمى األقؿ مع بناء صرح الدكلة  1إف البناء الديمقراطي في المغرب    
المغربية بكؿ أبعادىا ك مقكماتيا بداية مف العيد اإلدريسي بعد أف تكحدت ك انصيرت كؿ مككنات ىذا 
المجتمع مع المرجعيات اإلسالمية ك بكجكد حد أدنى مف قيـ الديمقراطية ك أسس التضامف الكطني عند 

حمية )القبمية(، فكيؼ تشكمت ىذه الديمقراطية المحمية عند اآلباء األكليف ؟، ك ماىي المجتمعات الم
 عناصر التحكؿ مع مجيئ الفترة اإلستعمارية ؟.

 :أ/ الديمقراطية المحمية في مرحمة ما قبل اإلستعمار    

داخمة ك متجانسة كحدات بشرية متإف البنية اإلجتماعية ما قبؿ الرأسمالية القبمية كانت تتككف مف     
متماسكة، يتـ اإلنتقاؿ فييا مف الخمية اإلجتماعية القاعدية ك ىي األسرة الى المجتمع القبمي المكسع ك 

ك تسير كؿ كحدة سكسيك/ مجالية عمى تنظيـ إطارىا الترابي ك استغالؿ كسائؿ  2مركرا بالدكار ثـ الفخذة.
الخارجية بكاسطة "الجماعة" المنتخبة عمى مستكل  إنتاجيا ك تدبير مؤسساتيا الداخمية ك تسيير شؤكنيا

أما المخزف فال يتدخؿ إال في حالة امتناع القبيمة عف أداء الضريبة أك كجكد  3الدكار ك الفخذة ثـ القبيمة،
خطر كاضح ييدد سمطتو، ثـ إف قضايا التدبير الجماعي لمشؤكف السياسية ك اإلجتماعية ك اإلقتصادية 

ية، كاف اختيارا إراديا مف طرؼ مجتمع القبيمة بتمسكو بقكاعد ديمقراطية أكلية منبثقة مف عند القبائؿ المغرب
 الظركؼ العامة التي يعيشيا أيف تتجسد في أسمكب التشاكر ك التراضي في تدبير الشأف المحمي.

 

                                                           
النظاـ السياسي المغربي ىك نظاـ ممكي دستكرم، ترجع فيو السمطة حسب الدستكر الى الممؾ الذم يسكد كيحكـ، ك ىك   1

 الممثؿ األسمى لألمة ك ال تأثير لإلنتخابات ميما كانت نتائجيا عميو ك لممزيد أنظر:
، الرباط، منار لمنشر، 2007ك المستحيؿ ما بعد انتخابات  اإلصالح السياسي في المغرب: بيف الممكفمحمد بيضكض، 

 .15، ص. 2007
، 2001، الرباط، دار التكحيد لمنشر ك التكزيع، الديمقراطية المحمية: الكحدة الكطنية ك التنميةأحمد حرزني ك آخركف،   2

 .69ص. 
 ، نقال عف:69، ص. المرجع نفسو  3

  pascal p., « les rapports entres l’état et la paysannerie », études rurales, S. M. E. R. Rabat, 1980, p.p. 13- 26. 
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 :ب/  الحكم المحمي في الفترة اإلستعمارية    
ذ المراحؿ األكلى إلحتالؿ المغرب الى تقسيمو الى جيات بادرت السمطات اإلستعمارية الفرنسية من    

عسكرية ك أخرل مدنية تشمؿ دكائر ك ممحقات تضـ القبائؿ ك المدف أيف عينت فييا مراقبا مدنيا عمى 
رأس كؿ دائرة مدنية ك ضابطا لمشؤكف األىمية في كؿ دائرة عسكرية ك كؿ منيما يقكـ بميمة المراقبة 

 مشؤكف المحمية في نطاؽ دائرتو بمساعدة قائد مف قبؿ القبائؿ.السياسية ك اإلدارية ل
تـ التنصيص عمى إمكانية إحداث جماعات ريفية  1916نكفمبر  21ك بمكجب قانكف _ ظيير_    

ليأتي فيما بعد قانكف  1محمية عمى مستكل القبيمة ك الفخذة دكف أف يجيز إحداثيا عمى مستكل الدكائر
ريفية تضـ مجمكعة مف الدكاكير. ت مع إمكانية إنشاء جماعات محمية مدخال بعض التعديال 1951

عمكما أحدثت ىذه التغييرات شرخا بيف المؤسسة التقميدية ك المتجسدة في القبيمة ك الفخذة ك الدكار مع ك 
ىتو الكحدات المحمية التي كضعتيا السمطات اإلستعمارية خدمة لمصالحيا عمى حساب الساكنة فييا 

 2ذ البرامج اإلستيطانية.ألجؿ تنفي
 ثانيًا: الالمركزية و الديمقراطية المحمية في المغرب بعد اإلستقالل:   

منذ السنكات األكلى لإلستقالؿ انصب التفكير حكؿ إيجاد صيغة لتنظيـ إدارم يستجيب لإلكراىات     
، 1960جكيمية  23 اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك السياسية، ك ليذا الغرض تـ إصدار ميثاؽ جماعي في

ليتـ بذلؾ كضع أكؿ أساس تشريعي إلقرار مبدأ الالمركزية اإلدارية الذم يتضمف تكجييات عامة كخطكة 
غير أنو لـ يقـ بدكره في ىذا المجاؿ لككنو لـ يعطي  3أكلى في إطار النيكض بالديمقراطية المحمية،

                                                           
 .75، ص. مرجع سبؽ ذكرهأحمد حرزني ك آخركف،   1
ىذا الشرخ سيؤثر عمى النسؽ السياسي المغربي في مستكاه المحمي فيما بعد اإلستقالؿ "بكجكد نسؽ تقميدم مف حيث   2

السمطة المبنية عمى أسس دينية، تتجسد في امارة المؤمنيف ك عرفية متمثمة في المخزف،  الجكىر، تسكد داخمو مركزية
كأخرل شخصانية متمثمة في "نظاـ أبكم"، ك في الكقت نفسو يعتمد عمى مظاىر الديمقراطية الحديثة مف جية األشكاؿ 

آليتيف في النسؽ السياسي متنافرتيف في كالمظاىر بما ال يناقض الجكىر الثابت، ك ىكذا فمنذ اإلستقالؿ نمحظ اشتغاؿ 
 الطبيعة، لكنيما متظافرتاف في انتاج مجاؿ سياسي قائـ عمى تكازف متكتر ك حذر معا"، نقال عف:

، خريؼ 24، العدد: المجمة العربية لمعمـك السياسية، " سمماف بكنعماف، "كظائؼ النخبة المحمية في النسؽ السياسي المغربي
 .100، ص. 2009

 96/74، 00/79، 00/78عطاء المزيد مف اإلختصاصات لممجالس المنتخبة المحمية ك كاف ذلؾ مف خالؿ قكانيف: إ  3
 ك لممزيد أنظر:

، جكيمية 8، عدد: المجمة المغربية لألنظمة القانكنية ك السياسيةادريس جرداف، "النظاـ األساسي لممنتخب بالمغرب"، 
 .72، ص. 2007
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لإلرادة السياسية بضركرة اإلنتقاؿ بمفيـك بالرغـ مف ىذا ك نتيجة  1اختصاصات ميمة لممجالس المنتخبة،
القائـ عمى التتبع ك المشاكرة  التنمية مف النظريات ك النماذج التعميمية الى الممارسة ك الفعؿ اليكمي

لذلؾ  2المشاركة الفعمية مف طرؼ السكاف المحمييف قصد إعطاء حظكظ أكفر لنجاح أم مشركع تنمكم،ك 
 رار ىذا التكجو كالعمالة ك الجية ك الجماعة الحضرية ك القركية.استحدثت مجمكعة مف المؤسسات إلق

 أ/ الجماعات الحضرية و القروية:     

 02 -ظيير–تضمف التقسيـ اإلدارم لمتراب الكطني بعد اإلستقالؿ في المغرب كما نص عميو قانكف     
ات حضرية ك قركية، عمى كجكد عماالت ك أقاليـ ك دكائر ك قيادات ك جماع 1959 -دجنبر–ديسمبر 

أيف يعتبر ىذا التقسيـ الخطكة األكلى في سياسة الالمركزية ك عدـ لتركيز اإلدارم في المغرب، ك بعد 
، ينظـ ك يقنف الحياة الجماعية المحمية المتعمقة بصنفيف 1960يكنيو  23ذلؾ بفترة كجيزة صدر قانكف 

جماعات القركية( التي يدير شؤكنيا مجمس مف الجماعات الترابية المحمية )الجماعات الحضرية ك ال
جماعي منتخب، ك قد عرؼ القانكف السالؼ الجماعات المحمية القركية ك الحضرية بككنيا: "كحدات 

يسير ة المدنية ك اإلستقالؿ المالي، ك ترابية معينة الحدكد، داخمة في حكـ القانكف العاـ، ك تتمتع بالشخصي
 شؤكف الجماعة مجمس جماعي".

 1976 -شتنبر–سبتمبر  30ما يسمى "بالميثاؽ الجماعي" بمكجب ظيير  1976ظير في سنة لي   
 3الذم كسع مف اختصاصات المجمس الجماعي عمى صعيد تدبير شؤكف ك قضايا الجماعة المحمية.

، 1997، 1992، 1983، 1977: 4لتتشكؿ معيا مجمكعة مف اإلستحقاقات إلختيار ممثمي الجماعات

                                                           
تساىـ الى  مغرب ال تقـك بافراز أغمبية برلمانية مدعكة لمحكـ بقدر ما ىي ابراز نخب سياسيةألف اإلنتخابات في ال  1

 ك بتكجيو منو في ممارسة بعض المياـ التنفيذية، نقال عف: -الممؾ-جانب الممثؿ األسمى لألمة 
، ص. 2008، شتاء 17العدد: ، المجمة العربية لمعمـك السياسيةأحمد بكز، "اإلنتخابات المغربية ك اإلصالح المطمكب"، 

39. 
 .61، ص. 1996، المغرب، دار النشر المغربية، اإلقتصاد المغربي: التحكالت ك الرىاناترشيد الككارم،   2
، عدد: لمجمة المغربية لإلدارة المحمية ك التنميةأحمد أجعكف، " تككيف المنتخب الجماعي ك الميثاؽ الجماعي الجديد"، ا  3
 .134 -129، ص.ص. 2003، 44
ال زعزعة طمأنينة بعض القناعات متدنية ك التي شكمت لمبعض زلزا 2007"جاءت نتائج انتخابات السابع مف سبتمبر   4
 اآلماؿ"، نقال عف:ك 

مصطفى محسف، "المشاركة السياسية ك آفاؽ التحكؿ الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحك قراءة سكسيكلكجية نقدية 
 .9، ص. 2008، شتاء 17، العدد: المجمة العربية لمعمـك السياسيةلألبعاد ك الدالالت"، 
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غشت  17تي التقسيـ الترابي لمجماعات المحمية بمقتضى مرسكـ كزارة الداخمية الصادر في ثـ فيما بعد يأ
اإلجمالي س عمى العدد الذم أقر بالزيادة في عدد الجماعات المحمية القركية ك الحضرية باألسا 1992
 1لمسكاف.

تمت صياغة الميثاؽ ك ألجؿ مكاكبة التحكالت النكعية التي فرضتيا العكلمة مف تنافسية ك تحديات    
في حمتو الجديدة مختزال مؤشرات رفع رىاف ىذا التحدم، ك تسجؿ بذلؾ منعطفا  2002الجامعي لسنة 

حاسما لمسار الالمركزية القاعدية، ك تدشف مرحمة جديدة تترجـ عبر منظكمتيا القانكنية ك ما تتسـ بو مف 
جكدة، ارىا مقاكلة تنتج خدمات بكفاءة ك ، باعتبتأصيؿ ك تدقيؽ تعكس الرؤيا اإلستراتيجية لممشرع المغربي

 معتمدة في ذلؾ عمى أساليب مستمدة مف القطاع الخاص، ك تكييفيا ك مالءمتيا لضكابط المرفؽ العاـ.

 :ب/ العماالت و األقاليم     

ك الذم جعؿ منيا بمثابة  1963سبتمبر _شتنبر_  12فقد تـ إنشاؤىا بمقتضى قانكف _ظيير_      
بيف السمطة المركزية ك الجماعات المحمية لتكممة ك تطكير الالمركزية، إال أف الثغرات التي  الكسيط

قصد تطكير الالمركزية اإلقميمية ك تفعيؿ  00/79أظيرتيا تجربة التطبيؽ أكجبت إصدار القانكف رقـ 
ييا المصالح الدكر التنمكم لمعماالت ك األقاليـ التي أصبحت عبارة عف كحدات غير ممركزة تمارس ف

الخارجية اختصاصاتيا، إضافة الى ككنيا كحدات ترابية ال مركزية تتمتع بالشخصية المعنكية ك اإلستقالؿ 
 2المالي، ك يتكلى تدبير شؤكنيا جيازاف أساسياف:

 جياز تداكلي منتخب يسمى مجمس العمالة أك اإلقميـ. -      

 أك اإلقميـ.  جياز معيف يمثمو الكالي أك عامؿ العمالة -      

: لديو مجمكعة مف اإلختصاصات سكاءا كانت ذاتية ك المتعمقة بجكانب مجمس العمالة أك اإلقميـػ    
اختصاصات منقكلة مف خالؿ إحداث التنمية ك التجييز ك اإلستثمار، إبراـ اإلتفاقيات..، أك أنيا ذات 

ت ك حتى التككيف، أك عبر صيانة اإلعدادات ك الثانكيات ك المعاىد المتخصصة، المستشفياك 
 اختصاصات استشارية مف خالؿ  إبداء الرأم ك تقديـ اإلقتراحات.

                                                           
1
 يوضح عدد الجماعات القروية و الحضرية في المغرب 4الملحق رقم   

 .29، ص. 1999، 12، العدد: منشكرات اإلدارة المحمية لمتنميةعبد اهلل المتككؿ، "اإلدارة المركزية بالمغرب"،   2
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: لديو مجمكعة مف اإلختصاصات ضمف جية يعتبر سمطة ال مركزية رئيس مجمس العمالة أك اإلقميـػ    
كزة عبر يتكلى بمقتضاىا تدبير شؤكف العمالة أك اإلقميـ، ك مف جية أخرل يمارس مياـ سمطة غير ممر 

 مراقبة الجماعات المحمية بما فييا العمالة أك اإلقميـ.

 :جـ/ الجية    

، فبعد خضكعيا لمتجربة 1992تعد الجية مف بيف العناصر الجديدة ك األساسية التي أتى بيا دستكر     
ك المتعمؽ بإستحداث المناطؽ  1971جكاف _يكنيك_  16في إطار القانكف _الظيير_ المؤرخ في 

ك ىي تتمتع بالشخصية  1992تصادية تـ اإلرتقاء بيا الى مستكل الجماعة المحمية، ك منذ سنة اإلق
المعنكية ك اإلستقالؿ المالي ك اإلدارم كباقي الجماعات المحمية األخرل، ك عمكما فالجية مف الناحية 

أحد ركافده األساسية ىك القانكنية ىك مفيكـ حديث يرتبط ظيكره في الدكؿ الميبرالية بالعمؿ الديمقراطي ك 
مف دستكر  38ثـ فيما بعد تتدعـ الجية بركيزة دستكرية أخرل، خصكصا منيا الفصؿ  1الالمركزية،

الذم يكضح أف ثالثة أخماس مجمس المستشاريف يتككنكف مف أعضاء تنتخبيـ في كؿ جية مف  19962
مية، ك ىذا يفسر أف الدستكر جيات المممكة المغربية ىيئة ناخبة تتألؼ مف ممثمي الجماعات المح

المغربي حاكؿ إدماج الجية في المجاؿ السياسي بكاسطة التمثيمية مثميا مثؿ األحزاب السياسية ك النقابية 
ك الغرؼ المينية ك ذلؾ في إطار مجمس المستشاريف كمؤسسة دستكرية تمارس السيادة بصفة غير 

 مباشرة.   

ية األخرل تدخؿ في نظاـ الالمركزية الترابية الذم يعد بمثابة ك بذلؾ فالجية كباقي الجماعات المحم  
"الديمقراطية المطبقة عمى اإلدارة"، ك تعتبر الجماعات المحمية أداة لتدعيـ ىذا النظاـ الديمقراطي 

 الالمركزم.

 ثالثًا: الديمقراطية التشاركية و تفعيل الحوكمة المحمية في المغرب:   

ية ك إدراج اإلنساف في قمب التحكالت ك أكلى األكلكيات بالنسبة لمخيارات إف الحديث عف الالمركز    
السكسيكاقتصادية، ك ذلؾ بإشراؾ المكاطف ضمف عممية التقرير الكطني ك المحمي، مف خالؿ مزاكجة 

                                                           
، 45، العدد: المجمة المغربية لقانكف ك اقتصاد التنميةية أداة لتطكير ك دعـ الالمركزية"، ابراىيـ زياني، "قانكف الج  1

 .11، ص. 2001
 . 17، ص.المرجع نفسوالحسف الكزاني الشاىدم، "الجية أداة لتطكير ك دعـ الالمركزية"،   2
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الحكـ التمثيمي ك الديمقراطية التشاركية ضمف ثقافة تضامنية ليا عالقة بالشأف المحمي، فما طبيعة 
اطية التشاركية في المغرب ؟، ك ىؿ ليا أف تفعؿ مف آليات الرقابة ك المساءلة، مع تكطيد الحككمة الديمقر 

 المحمية فييا ؟.

  1:أ/ اإلعتماد عمى المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي في التنمية المحمية     

شراؾ جميع الفاعميف بعينيا مع إككف أف ىتو المقاربة في األساس ىي مف نتاج الساكنة المحمية    
األطراؼ األساسييف ألجؿ حؿ المشاكؿ المختمفة عبر كضع سياسات محمية ترضي الجميع، فمقد أشار ك 

الخطاب الممكي الى مفيـك المقاربة التشاركية بقكلو: " إنيا تجارب تؤكد عمى العكس مف ذلؾ، مدل 
ألكثر خصاصة... ك أىمية السكاف انجاعة األساليب التي تستيدؼ التحديد الدقيؽ لممناطؽ ك الفئات 

ك بناءا عمى ىتو المقاربة فإف العمؿ التشاركي ينبغي أف  2نجاعة المقاربات التعاقدية ك التشاركية"،ك 
 يتضمف العناصر التالية:

 ػ عنصر الحكار.            

 ػ عنصر اإللتزاـ.            

 في تحديد اإلحتياجات ك األىداؼ.ػ عنصر اإلعتماد عمى المعنييف المباشريف             

 ػ عنصر كضكح القرارات ك دقتيا.            

ك لعؿ مف أىـ نقطتيف شمميـ الخطاب الممكي ىك عنصر الالمركزية ألجؿ تجسيد الديمقراطية     
التشاركية ك إدراج النكع ك بالخصكص المرءة ضمف عممية التنمية مف خالؿ قكلو بالرجكع الى الخطاب 

 :السامي

تاحة ة التي تعني الفاقة ك الضعؼ..، ك " ك النيكض بحقكؽ المرأة ك الطفؿ، ك بأكضاع الفئات اإلجتماعي ا 
 أكبر قدر مف فرص اإلختيار أماـ المغاربة رجاال ك نساءا".

 

                                                           
1
 Rapport de la Banque internationale pour la reconstruction et le Déveleppement, approches participatives au 

Maroc : Bilan de l’éxperience et recommandations pour la mise en œuvre de l’initiative nationale de 

développement  humain (INDH), janvier 2006, p. 5. 
2
 Driss abbadi, Gouvernance participative locale au maroc, Mohammadia, imprimerie de fédala, 2004, p. 17. 
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  ب/ آليات تفعيل الحوكمة المحمية في المغرب:    

ة ك تفعيؿ التنمية المحمية كالسمطات مف خالليا يتـ متابعة أىـ المؤسسات التي تساعد عمى تقكي   
 المحمية ك المجتمع المدني ك القطاع الخاص.

تحديد ة مف خالؿ القياـ بدكر التشخيص ك : يتجمى دكر السمطات المحميدكر السمطات المحميةػ           
لمبادرة المكاقع، ك تفعيؿ المشاريع عمى مستكل المجنة المحمية، ثـ ىي مكمفة بتحديد المستيدفيف مف ا

بإشراكيـ ضمف الحمقة التنمكية، ك في ذلؾ تعزيز لمصداقية السياسات المحمية اتجاه المشاكؿ المراد 
حميا، مما سيتيح خمؽ ديناميكية محمية متكاممة ضمف ترشيد الجيكد ك المكارد البشرية ك المالية لتحقيؽ 

 األىداؼ المرجكة.

مجمكع العالئؽ ك الكسائط التي تعمؿ بمنأل عف السمطة : ك الذم يشكؿ دكر المجتمع المدنيػ          
تجاكز المنشكدة، ك نسبيا، فاف لو أىمية كبرل عبر الرقي بالعنصر البشرم ك إدماجو في الدينامية التنمكية 

ثقافة اإلقصاء ك التيميش السائد داخؿ المجتمع المغربي، ك ىذا الحضكر يتجسد ميدانيا مف خالؿ تكاجد 
ألؼ جمعية ك اىتماميا بقضايا التنمية ضمف ىيئات المبادرة لدل المجاف في الجماعات  أكثر مف أربعيف

 1الحضرية ك القركية.

مف الناحية اإلقتصادية، فالقطاع الخاص يحكم عمى شريحة قكية مف  دكر القطاع الخاص: ػ          
ية لصالح النمك اإلقتصادم اليد العاممة سكاءا كانت ىذه المؤسسات صغيرة أك متكسطة بتأثيرات ايجاب

المغربي، ك كذلؾ ضمف تكاجده في الشبكة الجيكية لخبراء المساعدة التقنية ك الفنية في مجاؿ التنمية 
المستدامة، ك أيضا ضمف مككنات المرصد الكطني لمتنمية البشرية، ك بذلؾ يككف ىك اآلخر مشارؾ 

 ضمف الحمقة التنمكية.

 ية عمى العمميات التشاركية:ج/ تأثير الديناميكية المحم   

في نياية التسعينات أصبحت إدارة المياه ك الغابات ىي المرجع ضمف المقاربات التشاركية في المغرب    
، ثـ لتتكالى فيما بعد بعض المشاريع األخرل كالتقميص مف (PDD)مف خالؿ برنامج تنمية الدكار 

 مى:مستكل الفقر عمى المستكل المحمي معتمديف في ذلؾ ع
                                                           

 ، نقال عف:65، ص. المرجع نفسو  1
 .24، ص. 2007، القنيطرة، أكتكبر التتبع ك التقييـ التشاركيالمبادرة الكطنية لمتنمية البشرية، 
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تطكير فضاءات دائمة لمحكار ك التشاكر مع الفاعميف ك شركاء محمييف ألجؿ القضاء عمى  -1         
 الفقر.

 الرفع مف القدرات ك اإلمكانات لدل الفاعميف المحمييف. -2         

 تنفيذ برامج محمية لمتقميص مف الفقر. -3         

ياه ك الغابات في إطار المقاربة التشاركية نجد تييئة ك مف بيف المشاريع التي جسدتيا إدارة الم   
 1ف كاد لخضر، سيدم دريس، الحكزاألحكاض المائية ك حماية المكارد الغابية في كؿ م

إذف فالبرنامج الكحيد الذم تحصؿ عمى القيمة التشاركية ىك برنامج مكافحة الفقر في الكسط الريفي     
 ألمـ المتحدة ككزارة التشغيؿ.المقدـ مف قبؿ البرنامج اإلنمائي ل

 الفرع الثاني: الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحمية لممممكة األردنية الياشمية:

: تبنت المممكة األردنية الياشمية خيار الالمركزية كدعامة قكية أوال: التطور التاريخي لمحكم المحمي   
 عاـ لمممكة.لتعزيز التنمية ك الذم عادة ال يخرج ضمف السياؽ ال

: تتكاجد المممكة األردنية الياشمية في منطقة الشرؽ األكسط أيف تحدىا المممكة أ/ السياق العام        
العربية السعكدية مف الجنكب ك العراؽ مف الشرؽ، في حيف تحدىا سكريا مف الشماؿ ك فمسطيف مف 

مممكة مف الناحية الشرقية الى غاية الغرب، عرفت المنطقة تكاجد لالنتداب البريطاني كالذم عرفتو ال
ك التي بمكجبيا تـ كضع أكؿ دستكر لو معالـ دكلة حديثة ليتطكر األمر فيما 2 1946استقالليا في سنة 

المبني عمى مجمكعة مف الحقكؽ الكفيمة لممكاطف في أف يختار ك يقرر 3 1952بعد مع مجيئ دستكر 
 المسائؿ الجكىرية المتعمقة بحياتو.

عمى أف الشؤكف البمدية  1952كر : حيث نص دست/ نشأة و تطور نظام الحكم المحميب       
المجالس المحمية تديرىا مجالس بمدية أك محمية كفقا لقكانيف خاصة، مما يتيح ليذه الكحدات استقاللية ك 

                                                           
1
 .كية المحمية ك العممية التشاركيةيكضح الدينامي  5الشكل رقم   

مية ك تطبيقاتيا في كؿ مف األردف ك بريطانيا ك فرنسا ك مصر: )دراسة تحميمية اإلدارة المحمحمد عمي الخاليمة،   2
 .126، ص. 2009(، عماف، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، مقارنة

، ص. 2013، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، مسارات التحكؿ الديمقراطي في المنطقة العربيةاسماعيؿ معراؼ،   3
59. 
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لبمديات أكسع، ك منذ ذلؾ الحيف بدأت تتكالى القكانيف المساعدة عمى بمكرة ىتو الكحدات كصدكر قانكف ا
ك الذم اعتبر المجمس البمدم أحد كحدات اإلدارة المحمية في األردف، ثـ تعزز  1955( لسنة 29رقـ )

، 1994( محافظة عاـ 12مية الى )ذلؾ بنظاـ التقسيمات اإلدارية الذم قسـ المممكة األردنية الياش
كة أيف تأسست كزارة الشؤكف كذلؾ تكاصمت األىمية التي تحظى بيا مف قبؿ السمطات المركزية في المممك 

كجزء مف كزارة الداخمية ك سميت في ذلؾ الحيف باسـ كزارة الداخمية ك الشؤكف البمدية  1965البمدية عاـ 
 1980ك أصبحت تمقب بكزارة الشؤكف البمدية ك القركية ككزارة مستقمة الى غاية عاـ  1976ثـ في عاـ 

تحت تسمية كزارة الشؤكف البمدية ك ىك ما  2002ظر فييا سنة أيف تـ ادراجيا ضمف دائرة البيئة ليعاد الن
بمزاياه المتضمنة رفع  2007كضع اصالح اليياكؿ المحمية ك البمدية أكلكية ليصدر قانكف البمديات لسنة 

ليعزز أىداؼ تنمكية ك طمكحات  2015نسبة مشاركة المرءة في المجالس البمدية ك آخرىا يأتي قانكف 
 ختالالت التي كقع فييا سابقيو. شعبية في سد اال

 ثانيا: المجالس المنتخبة و الديمقراطية المحمية:

مجالس ليتطكر  10عدد المجالس البمدية كاف يعادؿ  1921: منذ سنة أ/ تشكيمة المجالس البمدية    
نكف البمدم المكضكع ليتالءـ ك القا 1959مجمس بمدم عاـ  24، ثـ 1950مجمس عاـ  15بعد ذلؾ الى 

 1955.1في سنة 

أف  يكضح تطكر عدد المجالس البمدية في المممكة األردنية الياشميةك الذم  6رقـ يكضح الجدكؿ     
استراتيجية المممكة األردنية الياشمية عمدت عمى رفع عدد المجالس البمدية الى غاية كصكليا سنة 

 93بما يعادؿ  2007سنة مجمس بمدم، لتبدأ في التناقص ك ىك ما أكدتو  279بما يعادؿ  1994
 مجمس.

( ك ىي 4)( فئات بدؿ أربعة 3تـ تقسيـ البمديات الى ثالثة ) 2015ك استنادا لقانكف البمدية لسنة    
كبالتالي فمف خالؿ الجدكؿ يتضح بأف البمديات مكزعة بحسب المحافظات ك األلكية ثـ البقية  2،متمثمة

ة البمديات التي تتكاجد ضمف مراكز األقضية تـ الغاؤىا ك ىي تتكاجد ضمف الفئة األخيرة ك بالتالي فاف فئ
 ( ألؼ نسمة.15( آالؼ ك خمسة عشرة )5المتكاجدة ما بيف خمسة )

                                                           
 يكضح تطكر عدد المجالس البمدية في المممكة األردنية الياشمية. 6 الجدكؿ رقـ   1
 .: يكضح تقسيـ البمديات ضمف فئات7الجدكؿ رقـ   2
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صالحيات أكسع لإلدارات المحمية منحت المممكة األردنية الياشمية  ب/ تشكيمة المجالس األخرى:    
( مف 17( في جمستو السابعة عشر )17ر )خاصة منيا المحافظات حيث قرر مجمس النكاب السابع عشك 

 2015احالة مشركع الالمركزية لسنة  2015مارس  10( ك المنعقدة بتاريخ 2الدكرة العادية الثانية )
ىمية التي تحظى بيا ىتو الكحدة لمجنة الشؤكف القانكنية ك اإلدارية لمبث فيو بصفة استعجالية نظرا لأل

تحت رئاسة المحافظ ك آخر يسمى مجمس المحافظة ك الذم يتككف  التي بدكرىا تقسـ الى مجمس تنفيذمك 
% ضمف ىيئة  25مف مجمكع المنتخبيف ك الذيف سيحددكف حسب القانكف كما يعيف الكزير ما بيف 

 1مجمس المفكضيف.

لتعزيز ركابط الديمقراطية  2015حيث جاء في قانكف البمدية لسنة  ثالثا: المشاركة و اقتسام السمطة:    
 تشاركية ك ىذا مف خالؿ تأسيس المجالس المحمية.ال

ة المعنكية ك االستقالؿ المالي تعد البمدية مؤسسة أىمية تتمتع بالشخصي أ/ المجالس المحمية:       
اإلدارم يتكالىا مجمس بمدم يتألؼ مف الرئيس ك رؤساء المجالس المحمية ك عدد مف أعضاء ىذه ك 

مى األصكات ك بالتالي فالمجمس المحمي ىي مؤسسة تدخؿ ضمف المجالس المحمية الحاصميف عمى أع
 نطاؽ البمدية بحيث يتجاكز عدد األعضاء المنتخبيف فيو الخمسة أعضاء ، ك تككف صالحياتو كاآلتي :

 ػ اقتراح اقامة المشاريع التنمكية التي تعكد بالنفع العاـ ك رفعيا لممجمس.     

ستراتيجية ك التنمكية ك اعداد دليؿ اإلحتياجات ضمف حدكده ػ المساىمة في اعداد الخطط اال     
بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني ك رفعيا لممجمس باإلضافة الى مجمكعة أخرل كتحديد الشكارع 

 المراد فتحيا ك أماكف المدارس العمكمية، تكزيع المياه ك الكيرباء ك الغاز ك مراقبة األسكاؽ...

( ضمف فقرتيا الثالثة عالقة 5: أثارت المادة )ة و الديمقراطية التشاركيةب/ المجالس المحمي    
المجتمع المحمي بالتنمية مف خالؿ اعداد البرامج ك متابعة تنفيذىا لتحقيؽ التمية المستدامة بمشاركة 

ييا المجتمعات المحمية ك ادارة جميع الخدمات ك المرافؽ ك المشاريع المحمية المناطة بيا مف خالؿ مكظف
ك مستخدميو أك بالتشارؾ مع بمديات أخرل أك أم جية أخرل ذات اختصاص أك مف خالؿ تأسيس 
شركات تممكيا البمديات سكاءا لكحدىا أك بالتعاكف مع القطاع الخاص ك مؤسسات المجتمع المحمي 

                                                           
 .6، ص. 2015، قانكف الالمركزيةمجمس النكاب،   1
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في  (  عمى الحؽ6( في فقرتيا )أ( )4كما أثارت المادة ) 1شريطة مكافقة الكزير مسبقا عمى ذلؾ،
كأف تككف جمسات المجمس عمنية، ك يحؽ لكؿ مكاطف ذم  2اإلتصاؿ ك الحصكؿ عمى المعمكمات

كزادتو  3مصمحة مباشرة في أم مكضكع مدرج عمى جدكؿ أعماؿ أف يشارؾ في مناقشة ذلؾ المكضكع،
صص ( تخ33( قكة اإلقتراح في اقامة المشاريع التنمكية اضافة الى ذلؾ فالمادة )6في ذلؾ المادة )

لمنساء مقعد كاحد لعضكية المجمس المحمي ك يتـ اشغالو مف المرشحة التي حصمت عمى أعمى األصكات 
%( لمنساء مف عدد أعضاء المجمس إلشغاليا 25بالنسبة لعدد المقترعيف، كما يخصص ما ال يقؿ عف )

األصكات بالنسبة مف بيف النساء األعضاء في المجالس المحمية التابعة لممجمس ك الحاصالت عمى أعمى 
لعدد المقترعيف ضمف مجالسيف المحمية، ك بالتالي فالمممكة الياشمية األردنية استطاعت أف تؤسس 

 4لمجالس محمية دعامة رئيسية لمديمقراطية التشاركية.

 الفرع الثالث: الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحمية في مصر: 

ك التي تمت مف قبؿ  2011يناير  25نو ما عرؼ بثكرة شيدت مصر العديد مف التقمبات خصكصا م   
الشعب ثـ انتخاب الرئيس مرسي ك بعده سيسي، فيؿ تنعكس ىتو التقمبات السياسية عمى المستكل 

 المحمي ؟. 

 :أوال: نشأة و تطور الوحدات المحمية    

كاف الفرعكف ىك اقميما تككنت عقب تكحيد مصر العميا ك السفمى، أيف  42عرفت مصر القديمة      
صاحب السمطة في ادارتيا رغـ اعتماده عمى نكاب يديركف ىتو األقاليـ، فمعيا تطكرت البالد ك عرفت 
الرقي ك اإلزدىار خصكصا في ميداف الرم ك الزراعة لما ليا مف أىمية كبرل أماـ نير النيؿ، لتتكالى 

بمركزية التسيير ك تعييف حكاـ عسكرييف الفترات األخرل مف يكنانييف ك ركماف ك عثمانييف التي تميزت 
عندا أصدر نابميكف أمرا بإنشاء الدكاكيف عبر كافة أرجاء البالد، ثـ  1798في ادارتيا الى غاية سنة 

                                                           
 .8248، ص. مرجع سبؽ ذكرهيتعمؽ بقانكف البمديات،  2015لسنة  41قانكف رقـ   1
كف ضماف حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات في األردف مع المعايير الدكلية، ماجستير، جامعة يحيى شقير، مدل تكافؽ قان  2

 .2، ص. 2012الشرؽ األكسط، كمية الحقكؽ، 
 .8247، ص. مرجع سبؽ ذكرهيتعمؽ بقانكف البمديات،  2015لسنة  41قانكف رقـ   3
 .29، ص. مرجع سبؽ ذكرهكزارة شؤكف البمدية، الكتاب السنكم،   4
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بإنشاء مجالس لممديريات ك بعدىا مجمس بمدم 1 1866لتعرؼ تطكرا مع اصدار الخديكم اسماعيؿ عاـ 
الذم اعترؼ  1909محطة المفصمية كانت مف خالؿ قانكف ، أما ال1890لمدينة اإلسكندرية في عاـ 

 2بالشخصية المعنكية لمجالس المديريات .

بصدكر الدستكر ك اتخاذ المجالس البمدية مكانة ليا بإعطائو الشخصية المعنكية  1923ك جاء عاـ    
ية اإلنتخابية كسبيؿ ( أنكاع مف الكحدات المحمية ك ىي: الديريات، المدف، القرل ك اعتماد اآلل3لثالثة )

يمنح أكثر سمطات ليتو  1960ثـ فيما بعد يصدر قانكف  3لكلكج المجالس المنتخبة ) المدف ك القرل(،
 المجالس خصكصا منيا المسائؿ المتعمقة بالتنمية.

( كحدات محمية ك ىي: 5عرفت مصر تقسيما جديدا مككف مف خمسة ) 1971ك مع مجيئ دستكر    
 المدينة، الحي، القرية لتتكاصؿ التعديالت عميو الى غاية قياـ ثكرة يناير.المحافظة، المركز، 

 :ثانيا: المجالس المنتخبة و الديمقراطية المحمية   

عقب األحداث التي شيدتيا مصر مف اضطرابات ك تنحي الرئيس حسني  2012كضع دستكر      
( ك التي تنص عمى: 183ف خالؿ المادة )مبارؾ، ليتـ التركيز في ىذا الدستكر عمى الكحدات المحمية م

المدف ية ك تشمؿ المحافظات ك المراكز ك "تقسـ الدكلة الى كحدات ادارية محمية، تتمتع بالشخصية االعتبار 
ك أخرل تككف ليا الشخصية االعتبارية ، ك ذلؾ كمو عمى النحك الذم ينظمو القانكف، بما يكفؿ دعـ 

رية مف تكفير المرافؽ ك الخدمات المحمية، ك النيكض بيا، ك حسف الالمركزية، ك تمكيف الكحدات اإلدا
، كبالتالي فالتأكيد عمى الالمركزية ككجكد كحدات محمية ىك تأكيد مف الدستكر عمى الديمقراطية 4ادارتيا"

( عمى طريقة اإلقتراع بقكليا: " تنتخب كؿ كحدة محمية مجمسا باإلقتراع 188المحمية، كما نصت المادة )
ك يعد ىذا بمثابة آلية مف آليات الديمقراطية المحمية المكضكعة في  5رم المباشر لمدة أربعة سنكات"الس

( لتزيدىا دعما فيما يخص اإلختصاصات ككف أف ىتو المجالس 189ىذا اإلطار، ثـ تأتي المادة )
                                                           

 .57، ص. مرجع سبؽ ذكرهاعيؿ معراؼ، اسم  1
، القاىرة، الحكـ المحمي في الكطف العربي ك اتجاىات التطكيرمحمد محمكد الطعامنة، سمير محمد عبد الكىاب،   2

 .159المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ص. 
 .85، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمد عمي الخاليمة،   3 

، القاىرة، المنظمة العربية اإلدارة المحمية العربية: دركس مستفادة مف التجربة المصريةتطكير مستقبؿ عادؿ محمد زايد،   4
 .99، ص. 2014لمتنمية اإلدارية، 

 المكاف نفسو.  5
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عماؿ اإلقتصادية المحمية ك اإل المحمية تختص بكؿ ما ييـ الكحدة التي يمثميا، ك ينشئ ك يدير المرافؽ
اإلجتماعية ك الصحية ك غيرىا، كما تمارس ىتو المجالس بمستكياتيا الخمسة مجمكعة مف ك 

 اإلختصاصات يمكف اجماليا فيما يمي:

 ػ تقديـ اإلقتراحات المتصمة بالحاجات العامة لمكحدة المحمية ك رفعيا الى السمطات المركزية.    

 لس المحمية األقؿ مستكل ك التنسيؽ بينيا.ػ اإلشراؼ ك الرقابة عمى المجا    

 ػ تنفيذ الخطط التنمكية عمى مستكل الكحدة المحمية.    

 ػ الرقابة عمى المرافؽ العامة ضمف نفس الكحدة المحمية.    

: اف مسألة اقتساـ السمطة في مصر قطعت أشكاطا سكاءا ما تعمؽ ثالثا: المشاركة و اقتسام السمطة     
في الحصكؿ عمى المعمكمات ك المشاركة في صنع السياسات أك حتى ضمف المسائؿ األمر بالحؽ 

المتعمقة بالرقابة عمى األعماؿ ك النشاطات المكضكعة عمى المستكل المحمي سكاءا في جانبو الرسمي في 
جيات متعددة : مجمس الشعب، مجمس الكزراء، رئيس الكزراء، المجمس األعمى لمحكـ المحمي، الكزير 

ختص لمحكـ المحمي، المحافظيف، رؤساء الكحدات المحمية األخرل ك حتى رؤساء المجالس المحمية الم
فيما بينيـ ، كما قاـ مركز العقد اإلجتماعي بتقييـ تشاركي لبرنامج التنمية الشاممة لممجتمع الذم نفذتو 

مف خالؿ تزكيد قرية بالمناطؽ الريفية المصرية بيدؼ تقييـ الخدمات العامة  151الحككمة في 
المجتمعات المحمية باألدكات الميارات الالزمة لذلؾ ك اإلرتقاء بيـ مف مستيمكيف لمخدمات الى مشاركيف 

بتقييـ الحكـ  UNDPفاعميف أك شركاء، كما قاـ ذات المركز بدعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
لصحة ك التعميـ، الكيرباء ك النقؿ، المحمي في مصر في مجاالت تتعمؽ بالمياه ك الصرؼ الصحي، ا

الطرؽ ك ادارة النفايات الصمبة ك ربطيا بأبعاد الحكـ مف مساءلة، شفافية، مشاركة، سيادة القانكف، 
مكافحة الفساد، اإلستجابة، اإلنصاؼ، الكفاءة، الفاعمية بيدؼ تقريب الكحدات المحمية ك ربطيا 

 1بالمكاطف.

 

                                                           
، القاىرة، نكفمبر المساءلة اإلجتماعية في منطقة متغيرة األطراؼ الفاعمة ك اآللياتبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،   1

 .31، ص. 2012
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 اجــــــــــــــــــــات:خالصــــــــــــــــة و استنت

مف خالؿ ما تقدـ فإف الديمقراطية التشاركية تعبر عف المشاركة الفردية مف جانب المكاطنيف في    
القرارات السياسية التي ليا تأثير مباشر عمى حياتيـ بدال مف اإلعتماد الكمي في ىذه القضايا عمى 

ـ ال يعرفكف الناس إال عند " التمديد أك التجديد أك الممثميف المنتخبيف الذيف يرل الشعب فييـ عمى أني
اإلنتخاب الكمي"، بينما ىؤالء الممثميف يدعكف بأنيـ في حاجة الى الناس ليس إال لكي يتسمطكف عمييـ 
حتى يكرسكا فكرة أنيـ سمطة، ك بالتالي فمف خالؿ مفيكـ الديمقراطية التشاركية استطاعت البشرية أف 

ضي عمى الشؾ في حكـ الشعب بالشعب ك بكاسطة الشعب، ك مؤسسة في الكقت تبدع نظاما لو أف يق
 ذاتو سمطة رابعة، راسمة معالميا مف خالؿ النقاط التالية:

 ػػػ تبني مفيـك الديمقراطية مف قبؿ األسفؿ.             

 ػػػ دكر بارز لممحميات في إطار آليات تنفيذىا.             

 كممة لمديمقراطية التمثيمية ك ليس بديال عنيا.ػػػ تأتي م             

 ػػػ انتقاؿ الفرد مف المكاطف العادم الى المكاطف الخبير.             

ثـ في المقاـ الثاني تكجد العديد مف اإلقترابات منيا تقييـ األداء المؤسسي التي تساعد في الكشؼ عف    
لدكؿ األخرل مف خالؿ استخداـ اقتراب المقارنة أداء الجماعات المحمية في الجزائر ك حتى لبعض ا

المرجعية ك استعانتنا بأىـ التجارب مثمما ىك مكجكد في البرازيؿ ك ماليزيا ك األردف ك مصر ك مدل 
 اإلستفادة مف ىذه التجارب.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

         آليات تفعيل الحوكمة المحلية و أسس ترسيخ الديمقراطية التشاركية.        
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 مقدمة الفصل الثاني:

تراىف التنمية المحمية عمى اإلزدكاجية المكجكدة ما بيف الديمقراطية التشاركية ك الحككمة المحمية،    
إلعتبار أنيا تبني اإلجماع ك تقمص مف الصراعات المكجكدة بيف األحزاب السياسية، لذلؾ فالقرارات 

حمية متعددة، فإلى أم مدل ساىمت الديمقراطية التشاركية المتخذة تتـ مف خالؿ تضافر جيكد فكاعؿ م
كيؼ ييا ضمف ىتو الصيغة الجديدة ؟، ك في بعث مفيـك الحككمة المحمية ؟، ك ما ىي اآلليات المعتمد عم

تمظيرت الحككمة المحمية في إعادة صياغة دكر الدكلة ؟، ك مف ثـ يتـ تقسيـ الفصؿ الثاني الى ثالثة 
 مباحث:

األكؿ يتمثؿ في الديمقراطية التشاركية ك اقتساـ السمطة ك الذم يبيف آليات المشاركة التقميدية  المبحث    
ك التي بمكجبيا قصرت ليبدأ اإلنتقاؿ مف ىتو الديمقراطية النخبكية الى الديمقراطية التشاركية ضمف 

عادة صياغة دكر الدكلة المبحث الثاني، أما عف المبحث الثالث فتتمظير الحككمة المحمية ك دكرىا في إ
 بكجكد تعاقد ك شراكات بيف مختمؼ القطاعات المشكمة لممجتمع.
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 1المبحث األول: الديمقراطية التشاركية و اقتسام السمطة:

إف األنماط التقميدية لممشاركة في إطار الديمقراطية التمثيمية سمح لبعض المؤسسات في أف تككف       
مية الديمقراطية سكاءا تعمؽ األمر باألحزاب السياسية أك المشاركة السياسة، لكف األزمة ىي الرائدة في العم

التي أصابتيا أدخمت ىذه المفاىيـ ضمف تساؤالت عدة، فماذا يقصد باألنماط التقميدية لممشاركة ؟، ك ما 
 ىي طبيعة األزمة ؟، ك عبر أم حمكؿ تـ بعث ىتو الديمقراطية ؟.

 2:السياسة و تحميل أنماط المشاركة التقميدية المطمب األول:     

إف المشاركة في الحياة العامة تختمؼ مف دكلة الى أخرل ك مف حقبة زمنية ألخرل في الدكلة      
نفسيا، ك يتكقؼ ذلؾ عمى مدل تكفر الظركؼ التي تتاح ألجؿ المشاركة، ك عمى مدل إقباؿ المكاطنيف 

أف تظير مستكيات متعددة لمتحميؿ ضمف المشاركة السياسية  في الحياة العامة لذلؾ فمف الطبيعي
 التقميدية.

 :الفرع األول: المشاركة السياسية: منظور كمي في التحميل     

، حتـّ عمى 3ك ما نتج عنيا مف إعادة ترتيب في الحياة السياسية 1789إف الثكرة الفرنسية لسنة      
الكبيرة مف المجتمع محاكليف بذلؾ إدماج طبقة الشعب في  أصحاب السمطة إعادة النظر في تمؾ الشريحة

، لذلؾ ارتبط مفيـك المشاركة السياسية 4بعض أكجو النشاط السياسي ضمف الحياة السياسية لممجتمع
حديدا بالمشاركة في اإلنتخابات باكتساب قطاع مف الجماىير لبعض الحقكؽ السياسية، ك يعني ذلؾ ت

ية النظاـ الديمقراطي مف عدمو، إذ ىي تعد بمثابة اآللية التي تمّكف األفراد التي يحدد عمى أساسيا نكعك 
مف اختيار ممثمييـ ضمف ما يعرؼ بالديمقراطية التمثيمية، لذلؾ ركزت مفاىيـ المقاربة المؤسساتية عمى 

، الجيكية أىمية البنى ك تأثير المؤسسات في الدكلة عمى نمط المشاركة السياسية )البنية العامة/ الكطنية
                                                           

 ( يكضح مستكل المشاركة ك اقتساـ السمطة.7شكؿ رقـ )  1
 ( يكضح مستكيات التحميؿ لممشاركة السياسية.8شكؿ رقـ )  2

3
 Bertel nygaard, la révolution française et les temporalités historiques dans le premier marxisme, cahiers jaurés, 

n° 212-213, 2014, p. 135. 
4
 Paula cossart, Emanuel taib, « spéctacle politique et participation : entre médiatisation nécessaire et idéal de la 

citoyenté, sociétés et représentatios, n° 31, 2011, p. 142. 
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ك المحمية(، ك كذا لبعض المحددات األخرل لنكعية األنظمة السياسية كمثاؿ ذلؾ األنظمة الشمكلية التي 
، كف أصيؿ في األنظمة الديمقراطيةتسعى نحك التعبئة بدؿ المشاركة السياسية ػ بينما يعد ىذا األخير ر 

سياسية، طبيعة الحريات المدنية حزاب ال، درجة المنافسة، نكعية األ1كما نجد نكعية النظاـ اإلنتخابي
المكتسبة..، ك بيذا يككف لمتحميؿ المؤسساتي دكر في التحميؿ عمى المستكل الكمي، كما ك تضاؼ بعض ك 

 Josef)الدراسات بعالقتيا ك الديمقراطية مف خالؿ العمؿ المقدـ مف قبؿ جزيؼ شمبيتير 
Schumpeter)   ك الديمقراطية ك الذم بمكجبو يضع الى حد ما لمنظاـ في كتابو: الرأسمالية، اإلشتراكية

السياسي األكلكية ك القيادة ك السيطرة عمى حساب النظـ األخرل مثمما كصؼ الديمقراطية عمى أنيا منيج 
سياسي ك تنظيـ مؤسسي لمكصكؿ الى القرارات مف خالؿ المشاركة السياسية ك التنافس عمى أصكات 

ا التنافس ىك تنافس عمى السمطة المقدرة عمى اتخاذ القرارات، ثـ إف ىذ ، ليحصؿ بذلؾ األفراد2الناس
 الزعامة.ك 

ىك اآلخر يشير الى أىمية اإلنتخابات في العممية الديمقراطية إال أنو  (Robert Dahl)ركبرت داؿ      
ظمة يتحفظ مف المشاركة إذا كانت األغمبية مف المكاطنيف غير ميتميف بالسياسة، ألنو في أية من

الذيف تبنك عممية صنع القرار، أما الجماعة الدنيا مف المجتمع  اجتماعية تكجد جماعة صغيرة مف الناس
 3فبصفة خاصة ستككف األقؿ نفعا أك نادرا ما تشارؾ.

ي التحميؿ ك ىي نظريات التنمية المقاربة الثانية ك التي ساىمت في تطكير المنظكر الكمي ف      
خمسينات ك الستينات ك التي ترل في التنمية اإلقتصادية ك النمك ك مستكل التعميـ التحديث في سنكات الك 

ك التحضر ك التصنيع مف أىـ الدكافع لممشاركة السياسية باعتبار أف ىذا التحديث يشير الى األخذ 
عف باألسباب التي تؤدم الى إحداث تغير في المجتمع مف الحالة التي كاف عمييا الى حالة أفضؿ ك ذلؾ 

طريؽ الكسائؿ الحديثة، أم أف التحديث عممية تغير تستند الى عمميات مخططة ذات منيج مختار تمتاز 
عممياتو بالمراقبة ك تؤدم في خالصتيا الى تحقيؽ التكامؿ اإلجتماعي ك مف أىـ ركاده نجد ليبست 

(lipst) أف مف الجكانب التي  في دعمو لفكرة أف التنمية اإلقتصادية محدد لمشرعية السياسية باعتبار

                                                           
قتراع النسبي يتيح مشاركة نظاـ األغمبية المطمقة ينقص مف مشاركة األحزاب في المجالس المنتخبة، في حيف نظاـ اإل   1

 .أكثر لألحزاب في القضايا السياسية
2
 Odile lakomski, stéphane longuet, une approche subjéctiviste de la démocratie : l’analyse de J.A. schumpeter, 

cahiers d’économie politique, n° 47, 2004, p. 30. 
3
  Robert Dahl, après la révolution, paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 15. 
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تمسيا المسائؿ التنمكية ىي القضايا السياسية لتكزيع القكة في المجتمع ك تحقيؽ نكع مف المساكاة 
السياسية باإلضافة الى دفع المشاركة السياسية الى أبعد الحدكد، ك لكف في إطار البحث عف نظرية 

التنمية ك التحديث ك بالخصكص في  التحكؿ في اإلىتمامات في أكاخر الستينات تحكؿ مركز دراسات
قضايا التنمية السياسية مف الدراسات التركيبية الى تحميؿ إرادة ك قدرة الممثميف ك المؤسسات السياسية 

الذم لـ يركز عمى التصنيع كمعيار لممشاركة السياسية ك إنما  (S. Huntington)كصمكيؿ ىنتنغتكف 
اإلجتماعية الحادثة في التصنيع مف ناحية ك قكة ك استقرار أك ركز عمى التفاعؿ المتبادؿ بيف العمميات 

، كعالج األخير عمى أنيا 1ضعؼ الكيانات السياسية التقميدية أك اإلنتقالية ك الحديثة مف ناحية أخرل
عامؿ أكثر حسما، ك أما المعايير السياسية ىي في كجكد المنظمات السياسية ك اإلجراءات ضمف نظاـ 

 المؤسسات.

ما اإلقتراب األخير ضمف التحميؿ الكمي في المشاركة السياسية تتجسد مف خالؿ عنصر الثقافة أ   
عمى أنو تمؾ األىداؼ المشتركة ك القكاعد   (Roy Macridis)السياسية ك الذم كما عرفو ركم مكريدس 

نا باألبعاد أيف استعا (Almond & verba)العامة المقبكلة، ك مف أىـ المفكريف نجد ألمكند ك فيربا 
ىي: افات السياسية الى ثالثة أنماط ك المعرفية ك العاطفية ك التقكيمية لإلتجاىات في محاكلة لتصنيؼ الثق

الثقافة السياسية المشاركة ك التابعة ك المحدكدة، فحينما تككف اتجاىات المكاطنيف ايجابية نحك 
مر بالنسبة لألنساؽ السياسية البريطانية المكضكعات السياسية فيي تصنؼ عمى أنيا مشاركة مثمما ىك األ

، أيف يدرؾ فيو المكاطنيف عمى أنيـ قادريف عمى التغيير ك التعديؿ بالكسائؿ 2ك األمريكية ك اإلسكندنافية
العديدة المتاحة لدييـ عمى سبيؿ المثاؿ األحزاب ك الجماعات الضاغطة أك اإلنتخابات ك بذلؾ يككف 

لسياسية أك المشاركة السياسية في حد ذاتيا، أما حينما تككف استجابة مكقفيـ ايجابيا مف العممية ا
المكاطنيف لمنسؽ السياسي سمبية فإف الثقافة السياسية تصبح تابعة ك ىك األمر ذاتو بالنسبة لألنظمة 
المتسمطة، ك أخيرا حينما ال يجد الفرد أية عالقة بينو ك بيف النسؽ السياسي ك ليست عنده معمكمات 

عنو فإف الثقافة السياسية في ىذه الحالة تصبح ثقافة محدكدة ك ىذا النمكذج يكجد عمى كجو  كافية
 & Almond)الخصكص في المجتمعات التقميدية ك بذلؾ فالثقافة السياسية عمى حد تعبير ألمكند ك فيربا 

                                                           
: اتجاىات نظرية ك منيجية حديثة تساىـ في فيـ العالـ مف  المشاركة السياسية ك الديمقراطيةسامية خضر صالح،    1
 .3، ص. 2005، ]د. ـ. ف.[، حكلنا

2
 Serge berstein, l’historien et la culture politique, revue d’histoire, n° 35, 1992, p. 67. 

 نقال عن:

Gabriel almond, comparative political systems, journal of politics, n° 18, 1956. 
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verba) سياسية عمى المستكل ىي جزء مف الثقافة الكمية لممجتمع أيف تككف ليا تأثيراتيا عمى المشاركة ال
 الكمي في النظاـ السياسي. 

 :الفرع الثاني: المشاركة السياسية: منظور وسيط في التحميل     

اإلتجاه الثاني يرل في المشاركة السياسية عمى أنيا تتأثر بطبيعة األحزاب السياسية ك الجمعيات التي     
يرل أليكسس ديتككفيؿ في كتابو الديمقراطية في  تشكؿ الكساطة بيف المكاطنيف ك المؤسسات التمثيمية، إذ

أمريكا أيف أكد عمى الدكر الكبير الذم تمعبو الجمعيات داخؿ ىذا المجتمع في كبح اإلستبداد ك فتح 
الفضاءات المحتممة في المجتمع، فالمجتمع المدني عنده ىك المشاركة الطكعية لألفراد األحرار داخؿ 

، فيك 1لمجتمع بحيث تقمؿ طغياف الدكلة عبر تمؾ الركح الطكعية المشاركاتيةالدكائر المختمفة لتنظيمات ا
عماد أساسي لتعميـ الديمقراطية ك المكاطنة ك ىك العيف الفاحصة ك المستقمة لممجتمع، ك بذلؾ يككف 

حد المجتمع المدني عمى ىذا النحك يراد لو أف يقـك بأدكار سياسية ذات مضاميف ديمقراطية، تتراكح بيف ال
 مف سمطة الدكلة ك تعزيز المشاركة السياسية ك تجميع ك تنمية المصالح ك تدريب القيادات. 

 اذف فيي تمعب دكر في التجنيد السياسي كالدراسات المقدمة مف طرؼ ستيفف ركزنستكف 

 (steven rosenstone) 2  ك سيدني فيربا(sidney verba)3  فاألفراد بذلؾ يشارككف نتيجة لمحددات
ية تخص تمؾ المنظمات الطكعية لذلؾ أمكنيـ القكؿ أف: " التجنيد ىك أحد المسببات الرئيسية لممشاركة بيئ

 السياسية".

األحزاب السياسية ىي جزء مف ىتو الكسائط باعتبارىا منظمة لممشاركة في الحياة السياسية بيدؼ    
 بييا، مثمما يعرفيا الزكيؿالسيطرة كميا أك جزئيا عمى السمطة دفاعا عف أفكار ك مصالح محاز 

(Lasswell)  عمى أنيا: " الجماعة ذات اإلجتماعات العامة ك الشاممة، ك التي تقدـ مرشحيف ليا في

                                                           
1
 P. H. pollock,  «  organizations as agents of mobilization : how daes group activity affect political 

participation », American journal of political science, n° 26, 1982, p. 485. 
2
 Steven rosenstone, john’s, mobilisation, participation and Democracy in America, 1993. 

3
 - Sidney verba, kay lehman schlozman and henry E. Brady’s, voice and equality: civic voluntarism in american 

politics, 1995. 
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يضعكف العناصر  (lapalambara & weiner)اإلنتخابات السياسية"، ثـ بعدىا البالمبارا ك كينر 
 األساسية لتشكيؿ ىذه األحزاب السياسية ك المتمثمة في :

ػ امتداد التنظيـ عمى المستكل المحمي مع كجكد اتصاالت منتظمة داخمية ك بيف الكحدات الكطنية 1     
 ك المحمية.

ػ استمرار التنظيـ ك دكامو، بحيث ال يتكقؼ المدل العمرم المتكقع لو عمى المدل العمرم لمقادة 2     
 المنشئيف لو.

ممارستيا المحمي ك الكطني لتكلي السمطة ك  عمى المستكييف ػ تكفير إرادة كاعية ك رغبة لدل القادة3      
 ك ليس مجرد التأثير فييا.

ػ اىتماـ التنظيـ بكسب ك تجميع األنصار في اإلنتخابات أك السعي لمحصكؿ عمى دعـ شعبي 4       
 1مف خالؿ اإلنتخابات.

المساندة مف قبؿ قطاعات  إذف فاألحزاب السياسية تسعى ألف تمعب دكر الكساطة بتأمينيا لمدعـ ك   
كبيرة مف الجماىير ك يحدث ىذا التطكر عادة نتيجة لمتغيرات اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية التي 
تنجـ عف عممية التعبئة اإلجتماعية التي يتعرض ليا المجتمع كما أنيا تؤدم الى تشكيؿ شرائح جديدة 

 .لدييا القدرة عمى المشاركة في الحياة السياسية
 :الفرع الثالث: المشاركة السياسية: منظور جزئي في التحميل    
عمى أف المشاركة السياسية في مستكاىا الجزئي مف  (Emil vahn haut)تشير إميؿ فاف ىكت      

التحميؿ تنقسـ الى ثالثة نظريات رئيسية: األكلى ترل في المعايير الفردية كمحدد لنكعية المشاركة 
ثانية فترل في السمككات المعطى الرئيسي ليا، أما األخيرة فتنظر الى الحكافز كنكع مف السياسية، أما ال

 2التفضيالت ليؤالء المشاركيف.
 أوال: التحميل سوسيو اقتصادي:     

                                                           
1
 Jean Marie Denquin, science politique, Paris, PUF, 1989, p. 267. 

2
 Emilie van haute, adhérer a un parti aux sources de la participation politique, bruxelles, éditions de l’université 

de bruxelles, 2009. 
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فعمى الرغـ مف الحقيقة التي مفادىا أف المشاركة السياسية حؽ لممكاطف في المجتمع الديمقراطي إال      
 (Milbrith)قية لممشاركة تختمؼ مف مجتمع آلخر ك عمى ىذا األساس يرل ميمبريث أف النسبة الحقي

 1فئات بالنسبة لممشاركة اإلعتيادية: 3بكجكد 

 ػ الالمبالكف: كىـ الذيف ال ييتمكف بالعممية السياسية.     

 ػ المتفرجكف: كىـ القميمكف في اإلنغماس في العممية اإلنتخابية.     

 : ك ىـ اإليجابيكف في السياسة.ػ المنازلكف     

 فمف خالؿ ىذه المعطيات، ما ىي العكامؿ الدافعة لممشاركة مف عدميا ؟

كفقا ليذا اإلتجاه فاف المتغيرات سكسيك اقتصادية تتمثؿ في : الطبقة اإلجتماعية، المينة، الدخؿ،    
ه المتغيرات بدرجة المشاركة المستكل التعميمي... ك ذلؾ عبر تأكيدىـ عمى العالقة اإليجابية بيف ىذ

عمى أف ىنالؾ عالقة بيف المشاركة في التصكيت ك طبيعة الطبقة   (verba)السياسية، كتأكيد فيربا
لعالقة بيف المكانة اإلجتماعية عمى ا (simon & Michla)اإلجتماعية، كما أكد سيمكف ك ميشال 

العماؿ ك النتائج المتحصؿ عمييا ىي في  اإلقتصادية بالتصكيت مف خالؿ استبياف طبؽ عمى العينة مفك 
ذلؾ اإلرتباط المكجكد بيف ارتفاع نسبة التصكيت تجاه الحزب اليسارم ككجكد العامؿ في أسرة عمالية بدءا 
مف األب كما فيو ارتباط بيف زيادة المسؤكلية األسرية ك عدـ عمالة الزكجة ك اتجاه العامؿ لمتصكيت 

 لصالح الحزب اليسارم.

ؼ بعدىا متغيرات ديمغرافية كالجنس ك السف ك البعد اإلقميمي ك الديف. فحكؿ متغير السف يؤكد لتضا   
كؿ مف فيربا ك نام ك ليبست ك كامبؿ ك ليف ىكت عمى أف الفئة المتكسطة العمر تتجو نحك المشاركة 

 2أكثر مف الجماعات األصغر أك األكبر سنا.

 :)أ( البعد اإلقميمي و الحضاري        
                                                           

1
 L. W. Milbrith,  political participation ?, chicago, Rand Mc nally, 1965, p.55. 

 L.W. milbrith, M.L. goel, political participation: how and why do people get involved in politics ?, Chicago, 

rand Mc nally, 1974, p. 21. 
مؽ المتغيرات سكسيك اقتصادية ىي كثيرة ك في العادة ما يعبر عنيا مف خالؿ مجمكعة مف المتغيرات سكاء ما تع  2

باإلقامة كسكاف الريؼ ك الحضر، أك الجنس مف نساء ك جاؿ، أك مينة ففي العادة مف لدييـ كظيفة راقية يشاركف لمحفاظ 
 عمى امتيازاتيـ، أك حتى المجكء الى معادالت أنثركبكلكجية كالقبيمة ك امتداداتيا في الحياة السياسية.
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باختيار نمكذجيف يتناكالف العالقة القائمة بيف حجـ المجتمع  1972أيف أكد كؿ مف فيربا ك نام عاـ      
 المحمي ك ظاىرتي المشاركة السياسية ك اإلمتناع عف التصكيت:

ػ النمكذج األكؿ: ىك نمكذج التعبئة ك الذم يفترض في أف المشاركة الكاسعة مرتبطة بالجماعات أك      
ت المحمية الكبيرة، ك ىك أمر يرجع الى ظاىرتي التحضر ك اإلتصاؿ السياسي الكاسع المدل، المجتمعا

 فضال عف التفاعؿ ك مساندة الرفاؽ.

ػ النمكذج الثاني: نمكذج انييار المجتمع الكمي، ك ىك نمكذج يفترض عالقات عكسية، كمف ىذه      
سياسية أكبر حيث تسكد النزعة الالشخصية، العالقات أف المجتمع المحمي األصغر يؤدم الى مشاركة 

 بينما تتسـ المجتمعات المحمية الكبرل بالتجاىؿ ك اإلغتراب ك التفكؾ.

 1:متغير الجنس)ب(       

مف قبؿ بكرف، سكمكزماف ك فيربا حاكلكا مف خالليا  2001ففي دراسة قدمت حكؿ الجنسيف في سنة      
 ( فرضيات:4فيـ أربعة)

 ػ النساء يشاركف أقؿ بسبب قمة الكقت               

 ػ النساء يشاركف أقؿ بسبب عدـ التفكير في األمكر السياسية.               

 ػ النساء يشاركف أقؿ بسبب الكزف الذم تأخذه األسرة في تشكيؿ السمككات.               

 ؼ عف الرجاؿ.ػ النساء يشاركف أقؿ بسبب الكضع سكسيك اقتصادم المختم               

فالنتائج أكدت استحالة تكضيح ثالثة فرضيات األكلى، لكحده الكضع سكسيك/اقتصادم لمنساء كاف    
 بإمكانو تفسير مختمؼ السمككات.

 :عامل الدين و اإلثنية)ج(       

 الحظ نكؾ أف الديف ساىـ بقكة في مساندة أحد الحزبيف مف خالؿ أف البركتستنتييف 1976في عاـ       
 يساندكف الجميكرييف ك الكاثكليكييف يدعمكف الديمقراطييف.

                                                           
 .96، ص. مرجع سبؽ ذكرهسامية خضر صالح،   1
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 :ثانيا: التحميل النفسي اإلجتماعي   

ك الذم يرل في المشاركة عمى أنيا مصمحة لمشأف العاـ أك اإلحساس بالكاجب المدني، أك اإلحساس     
تمثيمية أك اإلعتقاد كممارسة في بالفاعمية السياسية أك التأييد العاـ لمنظاـ السياسي كالثقة في المؤسسات ال

 1العممية الديمقراطية.

ىذه النظرة التقميدية في التحميؿ تعد بادرة أكلية في كيفية التعاطي مع مسائؿ المشاركة المجتمعية في     
  2.التحميؿ قضايا تتعمؽ بالشأف العاـ لذلؾ تعددت الرؤل ك مستكيات

ميدية لمشاركة المكاطنيف في العممية السياسية ك لكف سرعاف ما مف خالؿ الشكؿ يتبيف أف العممية التق     
تتشكؿ األزمة األنطكلكجية في مسار التفكير ليتو المؤسسات، ك ىك ما يفتح الباب أماـ تبمكر إشكاالت 

 تتعمؽ بالديمقراطية التمثيمية في حد ذاتيا.

 المطمب الثاني: أزمة الديمقراطية التمثيمية:

ية التمثيمية لكقت طكيؿ ك لكف اليكـ ىي تتخبط في األزمة مف خالؿ االنتقادات عّمرت الديمقراط   
 الكثيرة التي كجيت إلييا، فما مضمكف ىتو الديمقراطية التمثيمية؟، ك ما طبيعة ىتو األزمة التي تتعقبيا؟.

 الفرع األول: موضوع الديمقراطية التمثيمية:      

دكؿ الغربية ك بشكؿ بارز عمى جميع دكؿ  العالـ بالرغـ مف تقاليدىا إف الديمقراطية التي أرستيا ال      
المختمفة كالتي ليست لدييا سياؽ ثقافي مكحد، فاف الديمقراطية كاف تشابيت يمكف أف يختمؼ التعبير عنيا 
كفقا لسياقات معينة. فالظركؼ السائدة في سياؽ ما، ىي ماتجعمو ديمقراطيا أكثر مف غيره، كمف تـ فاف 

دعيـ المؤسسات الديمقراطية يعزز مف النيكض بيا كجكىر األمر أف الديمقراطية تككف أكثر قكة كمركنة ت
عندما تترسخ في آليات تفاعؿ سياسي اجتماعي تتسـ بالشرعية كالطابع التمثيمي، ىذا ما أكدتو التقارير 

الديمقراطية الجديدة أك  حكؿـ1997كالمكاثيؽ لبعض المؤتمرات الدكلية كالذم انعقد في بكخارست عاـ 

                                                           
 .116، ص. جع نفسومر ال  1
 .: يكضح مستكيات التحميؿ لممشاركة السياسية  3شكؿ رقـ   2
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المستعادة فانو أشار المشارككف إلى كجكد "اعراؼ شبو كامؿ بأف نمكذج الحكـ الديمقراطي ىك أفضؿ 
 النماذج التي تضمف كجكد إطار لمحركات اإلجتماعية "

ية إذف فإف الشعب يحكـ نفسو بكاسطة ممثميف ينكبكف عنو كما ىك الشأف لمبدايات األكلى لتشكؿ الديمقراط
، لّما كاف الممكؾ ىـ المذيف يختاركف الممثميف، كيدعكنيـ كيحددكف مكضكع المناقشة كيفّضكف 1التمثيمية

اإلجتماعات كما يشاؤكف، كقد تطكر األمر فأصبح اختيار الممثميف عف طريؽ اإلنتخاب. ىذا الخالؼ أك 
كاف في البداية "تمثيال برلمانيا" التطكر لمصدر الحؽ في التمثيؿ ىك الذم يسمح لنا بأف نقكؿ أف النظاـ 
 2ضد ممكؾ أسرة ستيكارتـ 1688كأنو أصبح بعد ذلؾ "تمثيال نيابيا" كما ىك الشأف في انجمترا بعد ثكرة 

، سمح بتطكر كبير في نظاـ "التمثيؿ البرلماني" كاقترب بو مف نظاـ 3إذ ىي ثكرة البرجكازية ضّد الممكية
بقة الكسطى )البرجكازية (، فاالنتخاب بذلؾ أصبح ضركريا الختيار "التمثيؿ النيابي" بسبب دخكؿ الط

الممثميف، أما في فرنسا فالممؾ ىك الذم كاف يختار مف يدعكىـ مف ممثمي النبالء كرجاؿ الديف كعمى 
 العمـك فكانت مشكمة عبر طكائؼ 

       اإلقطاعييف)النبالء(، رجاؿ الديف، ممثمي المدف الحرة = الطكائؼ العامة.  -
      اختمطت الطبقة الكسطى )البرجكازية( بالشعب = الطائفة الثالثة.     -

كبيذا فاف فرنسا اعتمدت عمى التمثيؿ النيابي ك تكاصمت فيو. كلكف مفيكـ التمثيؿ تطكر بتطكر     
 أساليب الممارسة الديمقراطية فيي بذلؾ انتقمت مف التمثيؿ البرلماني ك الذم ضعؼ ك انتيى بظيكر

إال أف  4سيادة التمثيؿ النيابي ثـ أف التمثيؿ النيابي قد ضعؼ ثـ انتيى بظيكر سيادة التمثيؿ الحزبي
الميزة ىك بقاء فكرة التمثيؿ مع بقاء مكضكع الديمقراطية ك التي يرل فييا بعض مفكرم السياسة ك القانكف 

اـ سياسي أيف الحاكميف يككنكف الدستكرم كمكريس دكفرجيو في الديمقراطية التمثيمية عمى أنيا " نظ
منتخبيف مف قبؿ المكاطنيف كيعتبركف ممثمييـ. إذف يتعمؽ األمر بنظاـ غير مباشر لمحكـ أيف يفّكض 

                                                           
يرل سعيد بكشعير في الديمقراطية التمثيمية عمى أنيا ذلؾ النكع مف الحكـ الذم بكاسطتو يختار الشعب أشخاصا يمثمكنو   1

القانكف الدستكرم ك النظـ السياسية عير، في الدكلة ك يسيركف دفة الحكـ ك يصكتكف باسمو ك لحسابو، نقال عف: سعيد بكش
 .81، ص. 2007، الجزائر ، ديكاف المطبكعات الجامعية،  2، ج.المقارنة

2
 Solange rameix, l’éloquence poétique en péril ? les muses face a la Glorieuse révolution, n° 257, dix-septième 

siécle, 2012, p. 688. 
3
 Charles-édouard le villain, thomas macaulay ou comment s’en débarrasser. Autour d’un ouvrage de steven 

pincus : nouvelles pérspéctives historiographiques sur la glorieuse révolution (1688), Economie et société, 

année : 30, n° 1, 2011, p.p. 5-6. 
4
 Jean lojkine, «  leçons théoriques, leçons politiques », nouvelles fonctions, n° 7-8, 2007, p.p. 50-54. 
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الشعب ممارستو لمسيادة إلى أشخاص يختارىـ ليمثمكه، فيي تفترض مشاركة المكاطنيف كبفعالية في 
تسمح بحرية المكاطنيف في تنظيـ كمقاكمة السمطة  انتخاب ممثمييـ، كبالتالي فالعممية االنتخابية فيي

 1كالمقدرة عمى إيجاد حمكؿ ليا ".

 مف خالؿ ىذا التعريؼ أمكف لنا أف نبيف مجمكعة مف النقاط التي تميز الديمقراطية التمثيمية:  

 سيادة الشعب: باعتبار إف الشعب ىك الذم يختار عف طريؽ االنتخاب. -1 

ب بتعداد سكانو ك الرقعة الجغرافية الكبيرة ك المتناثرة لمكثير مف الدكؿ تجعؿ كجكد ممثميف: إذ الشع -2
 فيو صعكبة في اتخاذ القرارات إذف كجكد ممثميف يسمح بذلؾ. 

 الحرية: كالتي تسمح لمسمطة أف تككف صالحيتيا محدكدة. -3 

لكاقعية فيي نظاـ تقكـ السمطة ك المتعارؼ عميو حاليا أف الديمقراطية المعاصرة مف الكجية العممية ا     
فيو عمى اتفاؽ ممحكظ بيف عدة جماعات تريد أف تستخدـ السمطة لمصمحتيا كمصمحة البالد التي تقـك 
فييا، فيك اتفاؽ فيما بينيا عمى أاّل تمجأ إلى التنازع إذا ما استطاعت كؿ منيا أف تصؿ إلى ىذه السمطة 

ات نفسيا عمى ىيئة أحزاب سياسة، منشؤىا التقاليد في كقت مف األكقات. ك قد نظمت ىذه الجماع
كاألعراؼ كالكاليات المتحدة األمريكية، كالمميزات اإلجتماعية ك اإلقتصادية في بعضيا اآلخر كبريطانيا، 
كىي في بعضيا طكائؼ مف السياسييف المحترفيف كفرنسا، كالقاسـ المشترؾ لكؿ منيا ىك مجمكع 

ة الشعب في تمؾ البالد كىذا األمر يتحقؽ عف طريؽ إعطاء يتمثؿ غالب المؤسسات التي تفترض فييا أف
الناس حؽ اإلنتخاب كما يعطييـ حؽ التعددية السياسية في تككيف األحزاب السياسية، كلكف بالرغـ مف 

ىك تمثيؿ لألمة " ألف آلية التمثيؿ  -كؿ ىذا فانو اليممؾ اختصار الديمقراطية التمثيمية في "اإلنتخاب
ت المكاطف عف صنع القرار، كألف اىتمامات المشاركة الفعالة في صنع القرار كممارسة الرقابة أبعد

المنتظمة عمى أفعاؿ ممثمييـ باتت مف المحاؿ، مما أدل إلى تطكير مفيكـ الديمقراطية التمثيمية 
بسبب ) (Réinventéeأك مبتدعة  renouvelée)  (une Démocratie بديمقراطية أخرل متجددة 

 اإلنتقادات التى طالتيا منذ ظيكرىا .

 الفرع الثاني: الديمقراطية التمثيمية: أسئمة وانتقادات.        
                                                           

1
 Luc foisneau, « gouverner selon la volanté générale : la souvrainté selon rousseau et les théories de la raison 

d’état », les études philosophiques, n° 83, 2007, p. 463. 
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كمفيكـ ىي تجربة تساؤلية ذات رؤية متعددة، غير محسكسة، منتقدة،  1الديمقراطية المعاصرة        
مى أنيا: فمسفة كطريقة بالرغـ مف أنيا تشكؿ مرجع أساسي لألفراد يمكف رؤيتيا في بعض األحياف ع

لمعيش، كشكؿ لمحكـ إذ رأل أالف تكريف أّف ليس مف ديمقراطية ممكنة مف غير فكرة السيادة الشعبية كلكف 
ىؿ يمكف جعؿ الثانية تتماشى مع األكلى؟ كىؿ يمكف اعتبارىا تعريفا كافيا لمديمقراطية ؟، سيككف ذلؾ 

كف مف جية أخرل ما اعتبره ىكبس ديمقراطيا ألنو اعتقد بمكانة الذىاب بعيدا في اتجاه اآلخر، إذ ال يم
أف النظاـ الممكي ىك أكثر نظـ الحكـ استقرارا، كأكمميا نظاما، كسيادة الدكلة تستمـز الطاعة المطمقة، 

في  (Léviathan)كالدكلة مكّكنة مف جميع األفراد، كىك يتصكرىا عمى ىيئة عمالؽ جبار أك كحش ىائؿ 
كانت ركحو جميكرية فمـ يكف يعتقد بالديمقراطية إال ضمف  ، أما ركسك نفسو، كالذم 2يده جميع السمطات

جماعات صغيرة، فما كاف يدعكه باإلرادة العامة كالتي كانت ذات داللة ترابطية أكثر منيا قسرية، مف 
لؾ بقكليـ زاكية أخرل فإف القدماء كأفالطكف كىيركدكت أشاركا إلى عدـ قدرة الشعب عمى الحكـ معّمميف ذ

أّف التعددية ال تستطيع أف تنتظـ كمآليا الغكغاء أما عف تمؾ االنتقادات المعاصرة كالتي ترل أنو ليس مف 
سمطة شعبية يمكف أف تسميتيا ديمقراطية ما لـ تمنح كتجّدد باختيار حر، كال كجكد لمديمقراطية أيضا إذا 

لحاؿ كانت الغالبة ككانت ال تزاؿ تشمؿ حتى كاف قسـ كبير مف المحككميف اليممؾ حؽ التصكيت كىذه ا
فترة متأخرة مجمكع النساء، كال تزاؿ تشمؿ حتى اليكـ لؤالئؾ الذيف لـ يبمغكا سف الرشد القانكنية، كمف شأف 
ذلؾ إحداث خمؿ في أعداد الناخبيف لصالح األشخاص المسنيف ك المتقاعديف، كما أف الديمقراطية أصبح 

إيديكلكجية لتخدـ أصحابيا عمى حساب األغمبية لدرجة أف ىتمر النازم األلماني  يسّكؽ ليا كفقا لمضاميف
كصؼ نظامو السياسي في الثمث الثاني مف القرف العشريف بأنو ديمقراطية حقيقية، كما أف مكسميني 
الفاشي اإليطالي كصؼ نظامو أيضا بأنو ديمقراطية شمكلية، كذلؾ تكجد بعض اإلنتقادات لمديمقراطية 

تي ىي مكجكدة ضد أك بدكف شعب كالتي ىي متكاجدة في الدكؿ النامية كبالخصكص نجدىا في العراؽ ال
أك أفغانستاف سابقا، أك أف ىتو الديمقراطية مكضكعة مف قبؿ قكل أجنبية أيف تككف بعيدة عف ثقافة 

ة يستمـز أف تككف الشعكب. ثـ أف التسميـ بتنافسية الحركات اإلجتماعية في إطار الديمقراطية التمثيمي
طمباتيا قابمة لمتمثيؿ، أم أف تقبؿ بقكاعد المعبة السياسية كقرار األغمبية. إال أف الكثير مف األفعاؿ 
الجماعية ذات طبيعة أخرل كالمقصكد ىك أف ىتو الطمبات ال تمقى مف جكاب في المنيج السياسي، إما 

                                                           
1
 Paul thibaud, « Démocratie et intégration sociale », le philosophoire, n° 37, 2012, p. 67. 

2
 Bernard bourdin, « Démocratie, représentation, médiation chrétienne : enjeu pour une sphére publique-

politique dans les ponsées de carl schmitt et de marcel gauchet », transversalités, n° 123, 2012, p.p. 28-29. 
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ما ألف المطالب نفسيا غير ألّف ىذا المنيج محدكد كمشمكؿ بؿ كحتى مسحكؽ في دكلة  استبدادية، كا 
 قابمة لمتفاكض كتريد أف تغدك كسيمة لتحريؾ القكل التي تيدؼ إلى قمب النظاـ القانكني .       

 الفرع الثالث: الديمقراطية التمثيمية: واقع يطرح أزمة؟             

سياسية يتفقكف عمى أزمة منذ ثالثة عقكد عمى األقؿ كمفكرم السياسة كحتى الشخصيات ال      
عمى أنيا منيارة تحت ضغكطات العكلمة بسبب تنامي اليجمات مف قبؿ المجتمع  1الديمقراطية التمثيمية

المدني ك الذم أصبح يطالب بمشاركة أكسع في عممية صنع القرار مّما أدل إلى انتقاص شرعية 
نكطة ليا بحصكليا عمى الدعـ مف قبؿ المؤسسات السياسية التقميدية كلـ تعد تقكـ بنفس األدكار الم
المكاطف عمى تكطيد العالقة بيف السمطة ك  المكاطنيف لتحقيؽ األىداؼ السياسية عمى أف تسمح في المقابؿ

ك غيره مف الكتاب الذيف بحثكا في مكضكع الشرعية، مكضكعا  (max weber)كما طرحيا ماكس فيبير 
في الممارسة السياسية عبر إقامة المؤسسات السياسية في إطار مؤسسي في الفكر السياسي الغربي، ك 

كالتي تسمح إلى حد ما بتسييؿ مشاركة المكاطف في الجسـ السياسي كلكف دخمت ىذه األخيرة في أزمة 
 بسبب تدني شرعية المؤسسات التمثيمية. 

 أوال: أزمة المشاركة السياسية:  

ا مصادر كمكاقع القكة السياسية في المجتمع يمكف القكؿ أنو عندما تحتكر جماعة أك طبقة م      
كتسيطر عمى مؤسسات الحكـ كميكانيزمات ك قنكات العمؿ السياسي بكجو عاـ  يتشكه بالضركرة نطاؽ 
المشاركة السياسية، كيتضاءؿ حجـ المشاركيف في العممية السياسية، كبالتالي تنيار قيـ الحرية كالعدالة  

السياسي كثيرا مف أركاف شرعيتو األمر الذم يفقد النظاـ  2كة السياسيةكالمساكاة، كتنبثؽ أزمة المشار 
. إذف فأزمة المشاركة السياسية تشير إلى عدـ 3أسباب استمراره كما لحؽ بو مف تفكؾ كانييار اجتماعيك 

 تمكف المكاطنيف مف اإلسياـ في الحياة السياسية ك اختيار المسؤكليف الحككمييف. كتنشأ ىذه األخيرة عند
مى المشاركة في الحياة غياب مؤسسات سياسية قادرة عمى تمكيف القكل كالتككينات االجتماعية ع

 .السياسية

                                                           
1
 Marie-anne cohendet, « une crise de la représentation politique ? », cités, n° 18, 2004, p. 41. 

2
 Camille hamidi, « éléments pour un approche interactioniste de la politisation », revue française de science 

politique, vol. 56, 2006, p. 5. 
3
 .111-111، ص.ص. مرجع سبق ذكرهحسن بن كادي،   
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فاالستقرار السياسي كرضا المحككميف يتكقؼ عمى العالقة بيف مستكل المشاركة السياسية مف ناحية،      
مثؿ في الكقت نفسو، بناء ، عمى اعتبار أف المؤسسة السياسية ت1ك درجة المؤسسية مف ناحية أخرل

لسمطة سياسية كطنية، تضمف المساكاة بيف المكاطنيف، ك إقامة نظاـ قانكني مبني عمى أساس احتراـ 
الحقكؽ العامة، كتكزيع الميمات عمى أساس الكفاءة ك التفكؽ كالعمؿ عمى تكسيع مشاركة الجماعات 

فإف فقداف المؤسسة السياسية لدكرىا كإطار اإلجتماعية في الحياة السياسية العامة ك بالعكس مف ذلؾ 
لمعممية السياسية يضيؼ نكع مف الضعؼ ك الكىف الذاتي كعجزىا عف التالـؤ كالتكيؼ مع اإلطار 
االجتماعي كالمتغيرات التي تطرأ عميو، كعدـ قدرتيا عمى إشباع المطالب ك الحاجات التي تفرضيا 

 ألزمة.المتغيرات، األمر الذم قد يعّجؿ مف تنامي ا

 ثانيا: أزمة شرعية التمثيل السياسي:

المكاطنكف يطمحكف في رؤية التمثيؿ السياسي يعّبر عنيـ باعتبارىا المادة األساسية لمحياة      
الديمقراطية الحالية كعامؿ لشرعية المنتخبيف. لكف المكاطنكف اليكـ ال يبالكف بالسياسة كال يشارككف في 

اب، مف بينيا أف القرارات المتخذة مف قبؿ ىؤالء المنتخبيف ليس لدييا خكاص ، كذلؾ لعدة أسب2االنتخابات
المجتمع ذاتو، أجنبية، معقدة كليس ذات فعالية لذلؾ فيـ يرفضكنيا ك يرفضكف مف كضعكىا ك يكاصمكف 

ك إف شارككا فإنيـ يحتجكف عبر تحكؿ في التصكيت  3في عزكفيـ سكاءا في مستكاه الكطني أك المحمي،
 كرقة بيضاء لمداللة عمى رفضيـ لذات الشخصيات المرشحة. بكضع

 :ثالثا: اضمحالل البرلمانات وتنامي دور األجيزة التنفيذية
األمر الميـ الذم ينبغي تأكيده ىنا ىك أنو في ظؿ غياب مؤسسة تمثيمية قكية بمنتخبيف لدييـ ركح     

لدكر الذم باتت تمعبو األجيزة التنفيذية في المبادرة في سف القكانيف ككضع سياسات عامة مالئمة فإف ا
عممية صنع السياسات العامة ىك في تزايد مستمر سكاءا مف الناحية العممية أك العممية كفي تقديـ 

فاعميـ مع األطراؼ المقترحات ك المعمكمات، كفي صياغة البدائؿ كتقييميا ك مناصرة بعضيا بحكـ ت
ىذا الدكر كساىـ  المنفذكف في بمكرة اتجاىات السياسة العامة الجيات المستفيدة منيا، ككمما تكضح ك 

كمما حسنت السياسات العامة كتعاظمت احتماالت نجاحيا، لذلؾ ك مف خالؿ انتكاس دكر المؤسسات 
                                                           

1
 Pierre lascoumes, louis simard, l’action publique au prisme de ses instruments, revue française de science 

politique, vol. 61, 2011, p.p. 8-9. 
2
  Pierre de charentenay, « équilibres instables de la démocratie », études, Tome 407, N° 7, 2007, p. 40. 

3
 Pascal perrineau, «  la crise de la représentation politique », Références, 2007, p. 15. 
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مجاؿ إلعادة النظر في مضمكنيا المنتخبة كتدخؿ العديد مف األطراؼ في اختصاصاتيا سمح بفتح ال
سبيال لمقضاء عمى األزمة التي تعاني منيا . فمف خالؿ نتائج صبر اآلراء  اآلليات التي تحتكـ إليياك 

يتفقكف عمى البحث عف كسائؿ لتطكير ايجابيات الديمقراطية، كما أف الكزير األكؿ  ℅90التي ترل أف 
حاكلكا  (Antony Giddens)ك عالـ اإلجتماع أنتكني جيدنز   (Tony Blair)البريطاني  تكني بمير 

طة كيؼ يمكف دمقر  عكلمة كالمتمثؿ في:ؿ حكؿ جدكل الديمقراطية التمثيمية في مكاجية الطرح تساؤ 
 الديمقراطية ؟.

 كاإلجابة كانت باالنتقاؿ مف الديمقراطية النخبكية إلى الديمقراطية التشاركية كالمحمية .
 المطمب الثالث : من الديمقراطية النخبوية إلى الديمقراطية التشاركية:    
في كتابو بنية الثكرات العممية ا اإلنتقاؿ ىك تحكؿ في البراديغمات عمى حد تعبير تكماس ككىف ىذ   
التي بمكجبيا يتـ اإلنتقاؿ مف براديغـ الديمقراطية النخبكية الى براديغـ الديمقراطية التشاركية، فما ك 

  قتساـ السمطة؟.مضمكف النمكذج المعرفي األكؿ؟، حتى يمكف تجاكزه الى نمكذج آخر مبني عمى ا
 الفرع األول: الديمقراطية والنخبة السياسية:       

أثبتت النظريات ك في العديد مف المرات عف أحقية حكـ األقمية أك ما يصطمح عمييا بالنخبة لما    
، لكف ىؿ ىذا يتعارض ك مفيـك 1يتميز بيا ىذا األخير مف خصائص ك مميزات تؤىمو في الحكـ

 ا مضمكف فكرة النخبة السياسية كنظرية؟. الديمقراطية؟، ك م
 :وال: تعريف النخبةأ           

لكصؼ السمع ذات النكعية الجيدة كما لبث ىذا ـ  17في القرف  Elite   استخدمت كممة نخبة       
اإلستخداـ أف اتسع لإلشارة إلى الجماعات اإلجتماعية العميا لبعض الكحدات العسكرية أك المراتب العميا 

فاف أقدـ استخداـ معركؼ في المغة اإلنجميزية لكممة  (Oxford)مف النبالة. كطبقا لقامكس أكسفكرد 
، بيد أف المصطمح 2حينما كانت تنطؽ بالفعؿ عمى الجماعات اإلجتماعيةـ1823"نخبة " كاف في سنة 

ال في أكاخر القرف لـ يستخدـ استخداما كاسعا في الكتابات اإلجتماعية كالسياسية األكربية بكجو عاـ إ
في بريطانيا كأمريكا بكجو خاص، كما أنيا جاءت كنقيض لممفيـك ـ 20كفي ثالثينيات القرف ـ 19

                                                           
، ص.ص. 2009، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، سيككلكجية النخبة العميا ك الزعامة ىشاـ محمكد اإلقداحي،  1
89- 110. 
، ترجمة: محمد الجكىرم، اإلسكندرية، دار الصفكة ك المجتمع: دراسة في عمـ اإلجتماع السياسي تكماس تـك بكتكمكر،  2

 .26، ص. 1988المعرفة الجامعية، 
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الذم حدد مفيكـ الطبقة الحاكمة مف خالؿ التطكر التاريخي اإلنساني ثـ لتأتي أفكار كؿ مف  1الماركسي
عث الفكرة كلكف مف المنظكر المحافظ فمفريدك باريتك كمكسكار كميشمز كبيرنياـ كرايت ميمز إلعادة ب

فالنخبة عمى حد قكؿ مكسكا أنو مف بيف الحقائؽ الثابتة التي يمكف أف نمحظيا في الكائنات العضكية 
السياسية، ىناؾ دائما حقيقة كاضحة إلى أبعد حد حتى بالنسبة لمعيف العارضة، ففي كؿ المجتمعات 

. كالطبقة األكلى عادة ما تككف أقؿ عددا كأقكل 2تحكـ طبقتاف متميزتاف مف الناس: طبقة تحكـ كأخرل
سيطرة عمى الكظائؼ السياسية كأشد احتكارا لمقكة فضال عف تمتعيا بالمزايا المصاحبة لمقكة. أما الطبقة 
الثانية فيي األكثر عددا كالخاضعة لتكجيو كتحكـ الطبقة األكلى، كمثؿ ىذا التكجيو كالتحكـ يتخذ طابعا 

ؿ أك بآخر. كما يتخذ طابعا تعسفيا أك عنيفا. أّما فمفريدك باريتك يرل في النخبة الحاكمة عمى قانكنيا بشك
 أنيا تجسد األرستقراطية كيقسـ بذلؾ المجتمع إلى مستكييف:

  3مستكل أعمى: نخبة الحكمة كتنقسـ إلى نخبة حاكمة كأخرل غير حاكمة.
 ة.مستكل أدنى: الذيف اليمارسكف أم تأثير عمى الحككم

تناكؿ الدكر الذم تمعبو النخبة في مقاؿ لو بعنكاف "مراحؿ التاريخ  (Pirenna)كما أف بيرف     
اإلجتماعي لمرأسمالية " الذم أكد أف كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر الرأسمالية كانت تتميز بسيطرة طبقة 

عمى أنيا تتككف مف  ىك اآلخر يرل في النخبة السياسة (Lasswell)مختمفة مف الرأسمالييف. السكيؿ  
أكلئؾ الذيف يممككف مقاليد في أم جياز سياسي، كىؤالء يشممكف القيادة كالتشكيالت اإلجتماعية التي 
أتى منيا ىؤالء القادة ك التي مف خالليا يتـ تقدير كحساب كؿ شيء خالؿ فترة زمنية معينة، كلكف 

رة المعاصر لمديمقراطية التمثيمية؟ أيف ىتو التساؤؿ ىك: ىؿ ىذه النظرية النخبكية تتجسد مف خالؿ الفك
 المجتمعات تحكميا قمة منتخبة لتمثيؿ ىذه الكثرة. 

 ثانيا: النظرية النخبوية وتحميل السياسة العامة:           

                                                           
الجامعية،  ، اإلسكندرية، دار المعرفةأصكؿ اإلجتماع السياسي: السياسة ك المجتمع في العالـ الثالثمحمد عمي محمد،   1

 .243]د.ت.[، ص. 
، مركز النخب اإلجتماعية: حالة الجزائر ك مصرأحمد زايد، النخب بيف المجاؿ السياسي ك المجاؿ اإلجتماعي، في:   2

 .9، ص. 2002البحكث العربية ك اإلفريقية، 
سبي التكامؿ ك تتميز النخبة الحاكمة بمجمكعة مف الخصائص سميت بالركاسب ك المشتقات ك خصكصا منيا را  3

 اإلندماج، نقال عف:
 .246، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمد عمي محمد، 
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يرل تكماس دام في السياسة العامة عمى أنيا خرافة إذا انطمقت مف القاعدة، أك بتعبيراتيا عف     
ـ، إنما تعبر عف مصالح النخبة، مؤكدا أنيا في أمريكا ك في العديد مف دكؿ العالمطالب المكاطنيف، 

أك أقؿ ممف   ℅2  يقصد بتمؾ النخبة عمى أنيا فئة مف األفراد المحدكدم العدد الذيف ال يتجاكزكفك 
يمسككف بمصادر الثركة كالسمطة في المجتمع، كعمى العمكـ فاف نظرية النخبة تقكـ عمى مجمكعة مف 

 1لمسممات:ا
أف المجتمعات تنقسـ إلى شريحتيف ىما: الذيف يحكمكف كأكلئؾ المحككميف كالشريحة األكلى   -1    

 ىي النخبة.
أف المجتمعات تنتظـ كفقا لقيـ معينة منيا الثركة كالقكة ك الييبة كالمكانة كىتو كميا تجسد   -2    

 أنماط تراتبية لمتفريؽ. 
 عددية في النخب حسب كؿ مجتمع.أف المجتمعات بيا ت -3     
فمف خالؿ ىتو المسممات يتبيف أف السياسة العامة ماىي إال تعبير عف تفضيالت كقيـ النخبة     

كيرجع ذلؾ ألف الشعب أك الناس مستعبدكف، كما يتـ تظميميـ إعالميا حكؿ المسائؿ العامة  2الحاكمة
السياسة العامة لتعبر عف تفضيالت ىؤالء أكثر مف ككف الجماىير تشكؿ رأم النخبة كىكذا تجيء 

اآلخريف ثـ يعمؿ المكظفكف العمكميكف كاإلداريكف عمى تنفيذ السياسات التي تقررت مف فكقيـ كىذا يدلي 
بالقكؿ أف غالبية السياسات العامة ال تصدر استجابة لممطالب العامة أك لحؿ المشكالت لغالبية 

ذىا كآلياتيا تحاكؿ إسكات الغالبية، أك استرضاءىا كاحتكاءىا الجميكر، كأف النخبة ىذه كبكاسطة نفك 
 3بأقؿ ما يمكف مف السياسات العامة.

 ثالثا: الديمقراطية النخبوبة وحكم األغمبية:         
منذ البدايات األكلى لمتفكير عند أفالطكف كأرسطك كىك جارم البحث حكؿ أم أنظمة الحكـ ىك      

أك يسيطر عمى قمة النظاـ السياسي لمتعرؼ عمى نكع النظاـ كالتفرقة بيف  أصمح مع البحث عّمف يحكـ
النظـ الديمقراطية كاألكتكقراطية كاألكليجاركية... لتتطكر بعدىا الدراسات كاألبحاث مركزيف في المقاـ 

اف: األكؿ عمى تحميؿ بناء القكة في المجتمع، كالذم ىك حسب ككرفيتاريس ك بيتي ديبكراتز أنو يكجد نكع
                                                           

 .150-146اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص.ص.  ، أسس عمـ اإلجتماع السياسي،اسماعيؿ عمي سعد  1
2 Frank bealey, “Democratic elitism and the autonomy of elites” , international political 
science review, vol. 17, N° 3, 1996, p. 320. 

 .125، ص. مرجع سبؽ ذكره عامر الكبيسي،  3
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األكؿ بمنحى نخبكم باتجاىيف أرستقراطي كما ىك الشأف عند باريتك، مكسكا، ميشيمز كاتجاه آخر 
راديكالي، أما الثاني فيك ينظر إلى القكة مف زاكية تعددية ألجؿ تحقيؽ درجة عالية مف األداء كالتكازف 

متعددة بحكـ األغمبية كلكف  في النسؽ اإلجتماعي باعتباره يقسـ ىذا المجتمع أفقيا كرأسيا إلى جماعات
 1اإلشكاؿ المطركح ىك: أيف حكـ األغمبية في ظؿ ما يصطمح عميو بالديمقراطية النخبكية ؟.

فاإلجابة ىي ظيكر سيطرة األغمبية بالكسائؿ الديمقراطية في المجتمعات الحديثة ما ىك إال مظير      
لمناكرة أثناء العمميات اإلنتخابية بما يتفؽ مع خادع، حيث تككف األقمية )النخبة ( في مكقع يسمح ليا با

أىدافيا، كذلؾ بكاسطة القير مف خالؿ استخداـ الدعاية الماىرة عف طريؽ كسائؿ اإلتصاؿ الحديث 
 إلختيار المرشحيف، حيث يقع اإلختيار في نياية المطاؼ عمى غالبية مرشحي النخبة.

 من الميبرالية إلى الراديكالية؟الفرع الثاني: الديمقراطية كايديولوجيا:        
أبدع الفكر البشرم منذ القدـ في تشكيؿ تصكرات عف ظكاىر طبيعية، إنسانية ك اجتماعية مف     

شأنيا أف تذلؿ لو طريقا في حياتو، فتشكمت اإليديكلكجيا كتعبير أصدؽ ليا، ك كأنما ىي كعي زائؼ 
متمثمتاف في الميبرالية ك الماركسية، لتثكر معيا مثمما قدمتو البشرية مف إيديكلكجيتاف كبيرتاف ك ال

مجمكعة مف التساؤالت: ماذا نقصد باإليديكلكجيا؟، ك ما ىي اإليديكلكجيا التي استطاعت أف تعمر 
 طكيال؟.

 أوال: ما معنى اإليديولوجيا السياسية؟           
ية كالمعيارية عمى حد سكاء يسعى ىي نسؽ مف المعتقدات كالمفاىيـ كاألفكار الكاقع 2اإليديكلكجية     

في عمكمو إلى تفسير الظكاىر اإلجتماعية المركبة مف خالؿ منظكر يكجو ك يبسط اإلختيارات السياسية 
 ك اإلجتماعية لألفراد كالجماعات. 

معجـ كبستر يعرؼ اإليديكلكجية عمى أنيا: نسؽ منظـ مف األفكار كالتصكرات المتعمقة بالحياة 
لثقافية، كما أنيا نسؽ متجانس مف األفكار كالتصكرات المتعمقة بالحياة اإلنسانية أك اإلنسانية أك ا

في مؤلفو  (Karl Manhaim)الثقافية، أما عف أفضؿ تناكؿ لإليديكلكجيا ىك الذم قدمو كارؿ ما نيايـ

                                                           
 .183-182، ص.ص. مرجع سبؽ ذكره اسماعيؿ عمي سعد،  1
ىاجـ ماركس الفمسفة األلمانية في عصره لذلؾ كصفت باإليديكلكجيا بأنيا مفيـك يقمب األشياء رأسا عمى عقب ك أنيا   2

 التي يرسميا الناس عف أنفسيـ بيدؼ تبرير بعض األكضاع الخاصة، نقال عف: الصكرة الكاذبة
Raymond boudaon, l’idéologie : l’origine des idées reçues, France, fayard, 1986, p. 30. 



 آليات تفعيل احلىكوة احمللية و أصش ترصيخ الدميقراطية التشاركية                                  :الفصل الثاني
 

113 
 

ا منبثقة مف الشيير عف اإليديكلكجيا ك اليكتكبيا فمقد نظر إلى نماذج التفكير كالقيـ السياسية عمى أني
 : كعمى العمـك يمكف تقسيـ اإليديكلكجيا كفقا لممعايير المعرفية التالية:                1النظـ اإلجتماعية اإلقتصادية

كىي مجمؿ النظريات كالمذاىب كالمفيكمات التي تشكؿ  2مفيكـ اإليديكلكجية مف الكجية التككينية: -
                      ية محددة.  النسبة الفكرية لعصر معيف أك لمرحة تاريخ

مفيكـ اإليديكلكجيا مف الكجية البنائية: ىك نسؽ مف األفكار يتضمف بعض أحكاـ القيمة أك ينطكم  -
 عمى مكجيات لمفعؿ. 

مفيكـ اإليديكلكجيا مف الكجية الكظيفية: ىك مجمكعة مف األفكار كالقيـ كالرمكز التي تعبر عف  -
المجمكعات التي تتطمع إلى السمطة كتسعى إلى تغيير الكاقع اإلجتماعي مصالح كرغبات الطبقة أك 

 كاإلقتصادم كالسياسي بما يخدـ مصالحيا .
أما اإليديكلكجيا السياسية فيي كما يعرفيا سار ككرم: نسؽ لممعتقدات مقيد، كىك خاضع لمصفكات 

قصى حد، كلقد استخدـ ركبرت كتحت تصرفيا لتحقيؽ التعبئة السياسية كالكصكؿ بخداع الجماىير إلى أ
في نفس السياؽ مصطمح  اإليديكلكجيا  السياسية  لكي يعني  مجمكعة مفاىيـ  (Ropert lane)ليف

تعالج تساؤالت مثؿ: مف ىـ أكلئؾ الذيف سيصبحكف حّكاما؟ ككيؼ سيتـ اختيارىـ ؟ كما ىي  أنيابتتميز 
لمنظكر الغربي يعالج مسألة الديمقراطية مف ، فايستندكف عمييا في ممارسة الحكـ؟ المبادئ التي سكؼ

خالؿ قنكات معركفة كالتصكيت ك اآللية اإلنتخابية ك األحزاب السياسية ك بمكجبيا يتـ اختيار رؤساء 
كقادة ك يتـ فييا التداكؿ السممي عمى السمطة، كما أف البرامج المكجكدة لدل األحزاب السياسية تعبر عف 

كميا قد تؤثر  أك الحكار بيف كجيات نظر متعارضةالجدؿ أف تطرح نكعا مف التعددية الحزبية كما ليا 
 في قيـ الحياة الرئيسية.

كما أف لإليديكلكجيا نظاما تدفع بو النظـ اإلجتماعية األخرل ك تحاكؿ أف تدافع عمييا كاإليديكلكجية 
كما أف  ،أم العماؿ ػػ  ػػ تبريرات لصالح الجماعةاإلشتراكية التي تقدس الطبقة الشغيمة ك تضع ليـ 

اإليديكلكجيا ىي التي تكسب الشرعية لألنظمة ك تجعميا تحكـ بيا فتأخذ شكال معياريا يستجيب 

                                                           
، ص. 2012، ترجمة: محمد صفار، القاىرة، المركز القكمي لمترجمة، مدخؿ الى اإليديكلكجيات السياسيةأندرك ىيكد،   1
18. 
يستخدـ عبد اهلل العركم مصطمح األدلكجة في معنى معرفة الظاىرة اآلنية ك الجزئية في مجاؿ نظرية المعرفة ك نظرية   2

 : الكائف، نقال عف
 .13، ص. 1993، بيركت، المركز الثقافي العربي، 5، ط. مفيـك اإليديكلكجياعبد اهلل العركم، 
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بالضركرة جزء مف سياؽ أشمؿ يتضمف نسؽ اإلعتقاد بأكممو  كطمكحات الطبقة الحاكمة ك بالتالي فيي
كبيذا فيي  1ية المميزة ليذا النسؽكمف ثـ فاإليديكلكجية السياسية تنطكم عمى نفس الخصائص البنائ

تنصب أساسا عمى تكزيع القكة السياسية كتعالج مسائؿ مثؿ شرعية السمطة كأسس القيادة كأشكاؿ الحكـ 
جراءاتو كالسياسة العامة كلكف كيؼ يمكف بناء تصكر مفاىيمي لديمقراطية عصرية في ضكء الصراع  كا 

 اديكالية مف جية أخرل؟.بيف اإليديكلكجيتيف: الميبرالية مف جية كالر 

 ثانيا: ديمقراطية ليبرالية أم ديمقراطية راديكالية ؟             

كاف المفكركف المبراليكف مقتنعكف بأخطار الديمقراطية، فميس مف مكضكع أكثر مثكال في أذىاف      
مبية، كيبيف ركبرت المفكريف األمريكييف العاكفيف عمى النظاـ المتكلد مف ثكرتيـ كمف مكضكع طغياف األغ

فكر المحافظ لماديسكف ك جيفرسكف الأىمية ذلؾ في الكتاب "دراسات فدرالية" في   (R. Dahl)داؿ 
الديمقراطي، كما أف ىذا المكضكع ىك مركزم لدل أليكسس دم تككفيؿ الذيف عكفكا عمى الثكرة الفرنسية: 

، بؿ كحتى الراديكالية. فالكضع 2اطية منياىذا المنطؽ في التفكير ترافؽ معو تكسع في المفاىيـ الديمقر 
( كبداية القرف العشريف 19السياسي سجؿ ثالثة إيديكلكجيات في منتصؼ القرف التاسع عشر )ؽ. 

. لكف السؤاؿ ىك: ما مكقع الديمقراطية 3( ىـ محافظيف، ليبرالييف، اشتراكييف، يميف، كسط، يسار20)ؽ.
ىؿ فيو نظرة إيجابية ليا كما ىك الشأف بالنسبة لميبرالييف؟ أـ مف ضمف ىتو اإليديكلكجيات المتصارعة؟ ك 

أنو يصعب الحديث عف الديمقراطية في إطار ىيمنة أقمية )أك الطبقة (عمى أكثرية؟ كما ىك الشأف بالنسبة 
 لميسار الماركسي. 

ت السبعينات لف يتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ إال بعد الحرب العالمية الثانية ك بالخصكص في سنكا     
لما قكبمت تمؾ المؤسسات التقميدية لمديمقراطية التمثيمية بالرفض، فحاكؿ المبراليكف مكاجية األزمة مف 

                                                           
 .1975، اإلسكندرية، دار الجامعة المصرية، ـ اإلجتماع السياسيدراسات في عممحمد عمي محمد،   1
 ( أسس ك ىي:5تقـك الميبرالية عمى خمسة )  2

 الفرد، الحرية، العقؿ، العدالة، التسامح، نقال عف:
العمـك ، جامعة قسنطينة، كمية العمـك اإلنسانية ك ماجستيريعيش كسيمة، تدريس عمـ اإلجتماع بيف العمـك ك اإليديكلكجيا، 

 .87-84، ص.ص. 2001اإلجتماعية، 
3 J.L. guglielmi, « Déclin du capitalisme et démocratie sociale », revue économique, vol. 6, 
n° 1, 1955, p. 118. 
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خالؿ تقميص اليكة كالفارؽ بيف الحاكميف كالمحككميف بالتفكير في عممية الرفع كتكسيع المشاركة، قبؿ 
الذم ال يعتقد بعقالنية  (Schumpeter)ذلؾ كاف ىذا مف المحاؿ كبالخصكص مع أفكار شكمبيكتير

ب األفراد ساألفراد كبمعرفتيـ لممعضالت مف خالؿ قكلو أف النيج القانكني المؤدم إلى قرارات سياسة يكت
فييا سمطة البث في قرارات بعد انتياء صراع تنافس يقكـ عمى اقتراعات الشعب، ىذا الخط مف التفكير 

كمحافظة ىدفيا ىك إعادة الثقة في الديمقراطية التمثيمية كلكف مف سمح ببركز إيديكلكجية نيكلبرالية ك ني
كجية نظر التشاركية بعدما تناكلتو بالنقد كالتعقيب الجناح اإلديكلكجي الثاني أم ما يعرؼ باليسار 
الماركسي كالذم ظير في البداية كمشكؾ في أف الميبرالييف ىـ بمحاذاة مشاركة المكاطنيف في الحياة 

–كمستعينيف بحجج متعمقة بييمنة طبقة عمى الطبقة األخرل في كامؿ مراحؿ التطكر البشرم السياسية 
 كلـ يتـ إزاحة ىتو الييمنة السياسية إال مف خالؿ ثكرة تقـك الطبقة العمالية . -ماعدا المرحمة األكلى

 ثالثا: نياية اإليديولوجيا وخيار الديمقراطية الراديكالية.           
أف ىناؾ فرؽ بيف اإليديكلكجيا  انيايـ في إطار الصراع المكجكد بيف المبرالييف كاليسارميز م     

اليكتكبيا، كانت الحركة اإلشتراكية تنعت الميبرالية بأنيا مجرد إيديكلكجيا، فترد الثانية عمى األكلى كتصفيا ك 
اإلبتعاد عف الكاقع  بأنيا ليست سكل يكتكبيا، إال أف المصطمحيف يشتركاف سكيا في معنى كاحد ىك

كالعجز عف إدراكو،كيرجع عجز اإلديكلكجيا في نظر اإلشتراكييف إلى أنيا متعمقة بكضع بمستقبؿ مستبعد 
التحقيؽ فرانسيس فكككياما في كتابو "نياية التاريخ كالرجؿ األخير" يؤكد أف المبرالية الديمقراطية ىي قمة 

لمتقدمة التي بمغتيا الديمقراطية الراديكالية خالؿ القرف مكاجية بذلؾ الخطكات ا 1الخيار اإليديكلكجي
العشريف، بداية بحركات اجتماعية جديدة في السنكات الستينات كالسبعينات محاكليف ىيكمة أنفسيـ مف 
خالؿ نقابات في: التعميـ، الصحة..، كلكف ىذا لـ يدـ طكيال خصكصا مع تفكؾ المعسكر الشيكعي في 

 ـ تستطع بذلؾ أف تفرض نظاميا العادؿ عمى الشعكب إلعتبارات ثالث كىي: سنكات الثمانينيات كل
 ػ أكال: ال يمكف لمتحميؿ األحادم في صراع الطبقات أف يحؿ المشكؿ.             
عادة مفيكـ الدكتتكرية ضمف سيطرة الطبقة العمالية.             ػ ثانيا: الثكرة كا 
 عف النمكذج الماركسي.  ػ ثالثا: فيو تجارب مختمفة          

                                                           
 .21، ص. 2001، ترجمة: فاركؽ عبد القادر، الككيت، مطابع الكطف، نياية اليكتكبيا راسؿ جاككبي،  1
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ليظير الفكر النيكماركسي بزعامة أنطكنيك غرامشي كالذم ال يرل في القضاء عمى الدكلة ىك      
، ك اليدؼ ليس ىك تغيير 1المحصمة النيائية بقدر ما يبحث في القضاء عمى الالعدالة بيف الطبقات

خدمة الكسائؿ الديمقراطية، ليميو الحفاظ عمى المنظكمة السياسة بالقكة بقدر ما حيازة السمطة السياسة في 
 الديمقراطية الكالسيكية عبر تطكيره اآلليات التشاركية كالتمكيف. 

 الفرع الثالث: الديمقراطية التشاركية و اقتسام السمطة:       
 إف المسعى مف تحقيؽ ديمقراطية تشاركية ىك اإلنصاؼ ما بيف الطبقات مثمما عبر عف ذلؾ أنطكنيك   

غرامشي، ك ىذا لف يتأتى إال مف خالؿ اقتساـ السمطة، فبأم كسيمة أمكف لمديمقراطية التشاركية أف تبحث 
 عف إشراؾ حقيقي لممكاطنيف في صنع القرار؟، ك ما ىي أىـ الضمانات التي تطرحيا؟.

 أوال: الديمقراطية التشاركية والبحث في وسائل لمتكريس الديمقراطي.            
تكريس ىك محاكلة لتجسيد مبادئ الديمقراطية بشكؿ فعاؿ ك حقيقي دكف زيؼ أك خداع أم اإلنتقاؿ ال     

مف اإلستبداد ك التسمط إلى الحرية عبر ما يطمؽ عميو بالتحكؿ الديمقراطي الذم يعّرؼ عمى أنو النيج أك 
األنظمة الشمكلية أك المسار المفضي إلى الديمقراطية مف خالؿ جممة مف المراحؿ تككف بداية بإزالة 

اإلستبدادية، ثـ إقامة نظاـ ديمقراطي كمرحمة ثانية لترسيخ دعائـ ذلؾ النظاـ بشكؿ عممي كفعاؿ كمرحمة 
نما ىك  ثالثة، ثـ إف التكريس الديمقراطي ليس بشعار أك عبارة في النصكص كالمؤتمرات كالخطابات، كا 

ذا إال مف خالؿ مشاركة فعمية كاعتماد معايير مطمب ضركرم كىاـ الستقرار البمد كتطكيره كلف يتـ ى
ديمقراطية خصكصا ضمف العممية اإلنتخابية، لكف السؤاؿ المطركح: ىك كيؼ يمكف لمديمقراطية التشاركية 

 أف تزيد مف تكريس المبادئ الديمقراطية؟.
كىذا عبر  2ميةالديمقراطية التشاركية ىي دمقرطة الديمقراطية أم تزيد مف فعالية الديمقراطية التمثي

 تكطيدىا لمجمكعة مف الشركط كالمتمثمة في:

 3الرفع مف المشاركة: كىك ما يسمح بمشاركة أكسع في رسـ السياسات العامة كصنع القرار. -1

                                                           
يك غرامشي مف خالؿ مفيكمي الييمنة ك المجتمع المدني أيف يطرح مسألة اإلستيالء عمى السمطة بعبارات ينطمؽ أنطكن  1

جديدة ألف اإلستيالء عمى الدكلة ك قمبيا يمر عبر الييمنة ك القيادة الفكرية ك األخالقية، اإليديكلكجية ك التي بدكنيا يككف 
 السمك الدائـ مستحيال.

2 Oscar ortsman, «  de la démocratie industrielle a la démocratie participative », la revue 
internationale de psychosociologie et de géstion des comportements organisationnéls, vol. 
10, N° 22, 2004, p. 105. 

، اإلسكندرية، المكتبة الجامعية، 8ط.  ،دراسات في العمـك السياسية ك عمـ اإلجتماع السياسيعبد اليادم الجكىرم،  3
 .319، ص. 2001
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الرفع مف ركح المكاطنة: كالذم ىك الشعكر بركح التضامف بيف أفراد المجتمع في إطار كحدة الكطف،  -2
د كالعالقات اإلجتماعية التي ينظميا العرؼ اإلجتماعي كالقانكف العاـ ضمف منظكمة القيـ كالتقالي

لممجتمع، فال يمكف أف تترسخ الديمقراطية إال مف خالؿ تعزيز المكاطنة كمفيكـ كسمكؾ، كبذلؾ مف أجؿ 
 .تقكيـ كبناء المجتمع ديمقراطيا، كىذا ال يتـ إال بمشاركة الشعب في ممارسة الحكـ كالفعاليات السياسية 

الرفع مف العدالة اإلجتماعية كتقميص الفكارؽ: إف الديمقراطية التشاركية فيي تسمح بإندماج الفئات  -3
 المقصية كالميمشة بعد مشاركتيـ في صنع السياسات التي تيميـ كمف تـ فيـ يحققكف العدالة في التكزيع.

 ثانيا: الديمقراطية التشاركية و ضمانات المشاركة:          
إف الضماف الذم اقترحتو الديمقراطية الكالسيكية في إنتاج مؤسسات الدكلة الميبرالية ىي شكؿ      

سياسي لضماف  التعايش بيف عنصريف أساسييف لمحرية: الحرية الذاتية كحرية المشاركة، كىذا األخير لف 
نساف كسيادة الشعب يككف لو معنى إال مف خالؿ الحقكؽ الفردية، معنى ىذا أنو فيو تصالح بيف حقكؽ اإل

إال أنو بقي ذلؾ منقكصا عمى أرض الكاقع  إلى غاية مجيئ األفكار التي تخص الديمقراطية التشاركية 
  1بكضعيا لمجمكع العناصر كالخطكات لبمكغ الديمقراطية الحقيقية كىي مشخصة كما يمي:

معمكمة بتكافر مجمكعة مف أم أف لكف مكاطف الحؽ في الحصكؿ عمى ال 2/ الحؽ في المعمكمة:1       
 الضمانات لو ككجكد قانكف اإلشيار، كأخذ نسخ عف محاضر المداكالت 

/ الحؽ في اإلطالع: كالذم يسمح لممكاطف بأف يحضر الجمسات أك الممتقيات أك اإلجتماعات 2       
 التي تيمو .

صاص يمكف ليـ أف / حؽ في التشاكر: أم أف الشخصيات كالجمعيات كالخبراء ذكم اإلخت3       
 يفيدكا  بمعمكمات مف شأنيا أف تدعـ القرارات، أم محاكليف إنارة الطريؽ لصانع القرار.

/ المساىمة في صنع القرار: كىي مرحمة متقدمة مف الديمقراطية التشاركية أيف يككف فيو تفاكض 4       
 .3ك كعد اتفاؽ بيف جميع األطراؼ

 
 

                                                           
 ( يكضح مشاركة المكاطنيف في صنع القرار مف خالؿ الديمقراطية التشاركية.9شكؿ رقـ )  1

2 Olivier thomas, « gouvernement des villes et Démocratie participative : quelles 
antinomies ? », pouvoire, N° 104, 2003, p. 147. 
3 Emmanuel picavet, «  Délibération et communication entre les institution a propos de la 
répartition des pouvoirs », Archives de philosophie, N° 2, 2011, p. 276. 



 آليات تفعيل احلىكوة احمللية و أصش ترصيخ الدميقراطية التشاركية                                  :الفصل الثاني
 

118 
 

 شاركية: النشأة، اآلليات و الوظائف.المبحث الثاني: الديمقراطية الت

إف سعي المجتمع المعرفي إليجاد صيغة جديدة نحك بعث مفيكـ الديمقراطية أتاح لمصطمح    
سية ك الفكرية، فكيؼ نشأ الديمقراطية التشاركية أف يككف أحد البراديغمات المسيطرة في الساحة السيا

 ماط الجديدة التي يسعى الى كضعيا مكضع تنفيذ؟.تطكر ىذا البراديغـ ؟، ك ما ىي اآلليات ك األنك 

 المطمب األول: نشأة و تطور الفكر التشاركي:   

إف أم مصطمح جديد ضمف المنظكمة الفكرية يحتاج الى تطكر تاريخي ك فمسفي مف شأنو أف يميد    
سيس، فكيؼ نشأ سنكات ألجؿ التأ الطريؽ لبركزه، كمف تـ فإف مفيكـ الديمقراطية التشاركية احتاج الى

 تطكر؟.ك 

 الفرع األول: نشأة الفكر التشاركي:   

إف اليكنانييف ىـ مف أبدعكا في بسط مفيكـ الديمقراطية، ك تكالت مف بعد ذلؾ األمـ ك األجياؿ في    
عرض تصكراتيـ ك انجازاتيـ عمى أرض الكاقع الى غاية بركز الحرب العالمية الثانية ك ما خمفتو مف 

، جعؿ مف القيمة الفكرية ك اإلبداعية أىـ ما تصبكا إليو البشرية، فكيؼ نشأ ىذا الفكر دمار ك أزمات
 التشاركي؟.

 أوال: البدايات األولى و التأسيس لمفكرة:      

يرل ركبرت داؿ عمى أف الديمقراطية كانت مكضكع نقاش متقطع لفترة ألفيف ك خمسمائة عاـ، ك قد      
اطية قديمة ليذه الدرجة ؟، لذلؾ يعتقد الكثير مف األمريكييف، ك ربما غيرىـ تعجب عما إذا كانت الديمقر 

أيضا، أف الديمقراطية بدأت منذ مائتي عاـ في الكاليات المتحدة األمريكية، ك قد يرل آخركف ممف يعرفكف 
 1جذكرىا الكالسيكية أنيا بدأت قديما في اليكناف أك ركما. فأيف بدأت فعال ك كيؼ تطكرت؟.

حاجة المجتمعات الى الممارسة الديمقراطية ىي في جكىرىا ليست غريبة، ألف المجتمعات اإلنسانية     
قد مارست الديمقراطية بأشكاؿ ك صكر متعددة، تبعا لممرحمة التاريخية التي كجدت فييا الممارسة 

                                                           
معرفة ك الثقافة العالمية، ، ترجمة أحمد أميف الجمؿ، القاىرة، الجمعية المصرية لنشر العف الديمقراطيةركبيرت داؿ،   1

 .13ص. 
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ادم الرافديف أك الديمقراطية، أم أف كؿ مجتمع ك حسب مبادئو ك قيمو سكاءا في بالد كادم النيؿ أك ك 
اليند أك الصيف ك غيرىا مف المجتمعات، ك تجسدت في معتقدات دينية أك أدبية، ك ىي قيـ ك مبادئ ال 

ك ىك ذاتو  1يمكف ألم حضارة اإلدعاء بممكيتيا، مثؿ مبادئ العدؿ، الحؽ، التعاكف ك اإلخاء ك المساكاة،
مف الخطأ افتراض أف الديمقراطية قد تـ  التساؤؿ الذم انطمؽ منو ركبرت داؿ بقكلو: "أنو قد يككف

اختراعيا بصكرة كاممة كما اخترعت اآللة البخارية مثال..، أـ أنيا اخترعت بشكؿ مستقؿ في المجمكعات 
، بالرغـ مف أف أكبر تجسيد ليا كاف لدل اليكنانييف مف خالؿ أفكار أفالطكف ك أرسطك. لكف 2المختمفة؟

 قيف في صحتيا ك جدكاىا بالخصكص لدل الحرب العالمية الثانية".سرعاف ما قكبؿ بالرفض ك عدـ الي

 ثانيا: الفكر التشاركي بعد الحرب العالمية الثانية:     

تاريخيا الديمقراطية التشاركية تعّبر عف التكجو الراديكالي لمديمقراطية المساند ألحقية الشعب في      
سعى الى بسط أفكارىا جكزيؼ شكمبيكتير ك نقطة امتالؾ السمطة، معارضة النظرية الكاقعية التي 

الخالؼ تكمف في المشاركة ك كيفية عمؿ النظاـ الديمقراطي، ك نتيجة لإلنتقادات التي كجيت الى 
ظيرت الديمقراطية التشاركية التي  3الديمقراطية الميبرالية بعد ظيكر األزمات اإلقتصادية ك اإلجتماعية،

 الة، ك نتيجة ليذا الجدؿ انقسـ فالسفة السياسة المعاصريف الى اتجاىيف:تيدؼ الى بناء مجتمع أكثر عد

: يؤكد عمى أف الديمقراطية الميبيرالية ك المجتمع الرأسمالي ىما الصكرة المثمى لما اإلتجاه األكؿ         
دعاة ينبغي أف يككف عميو النظاـ السياسي مف ناحية ك المجتمع اإلنساني مف ناحية أخرل، ك مف بيف 

 ىذا اإلتجاه نجد ريمكف آركف، ك ركبرت داؿ.

: رفض أف يككف الفرد ك مصمحتو ىما معيار كؿ شيئ، ك يمثؿ ىذا اإلتجاه اإلتجاه الثاني         
 4المفكركف اإلشتراكيكف، مثؿ: ركبرت ماركيز ك رالؼ داندكؼ.

                                                           
، العدد:  ، المجمة العربية لمعمـك السياسيةرشيد عمارة، الديمقراطية التكافقية: دراسة في السمكؾ السياسي العراقي، في:   1

 .126السنة   ، ص. 
 .14، ص. عف الديمقراطية، مرجع سبؽ ذكرهركبيرت داؿ،   2

3
 Christian lazzeri, « éxporter une démocratie libérale ? quel liéralisme ? » la démocratie sur le vif, écologie, 

économie, et démocratie, 2006, p. 126. 
، ترجمة: حياة الديمقراطية الميبرالية ك أطكارىا، نقال عف: س. ب. جفرسكف، 127، ص. مرجع سبؽ ذكره رشيد عمارة،  4

 .9 -8، ص.ص. 2006دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، شعباف عبد اهلل محمد، د. ب. ف.، 



 آليات تفعيل احلىكوة احمللية و أصش ترصيخ الدميقراطية التشاركية                                  :الفصل الثاني
 

120 
 

مف خالؿ  (c.pateman)تمافثـ لتظير في سنكات السبعينات نظرية راديكالية نقدية بقيادة كاركؿ بي
ك الذم يعتبر مف أىـ الكتب التي انتقدت  1970مؤلفيا بعنكاف"نظرية الديمقراطية التشاركية" في سنة 

( نقاط 4النظرية الكاقعية ك أعادت بناء التناسؽ لمنظرية الديمقراطية، ك التي استقرت ضمف أربعة )
 أساسية:

 ؼ ضمف منظكمة القيـ.المؤسسات ال بد ليا أف تعرّ  -1          

 المؤسسات التمثيمية ليست سكل حؽ لمديمقراطية. -2          

 تطكير السمككات داخؿ المجتمع. -3          

 المشاركة المباشرة في صنع القرار عمى المستكل المحمي. -4          

ي مضمكنيا التشاكرم ىك اآلخر ساعد عمى تطكير نظرية الديمقراطية التشاركية ف 1يكرغف ىبرماس     
مف خالؿ نظرية الفعؿ التكاصمي باعتبار أف الديمقراطية ىي الشكؿ المؤسسي الضامف لتكاصؿ عمكمي 
مكرسا لمسؤاؿ العممي المتمثؿ في الكيفية التي يمكف لمناس أف يريدكف العيش جماعيا في إطار الشركط 

الديمقراطية لـ تعد تعبر عف نمط مف كما أف ىبرماس يرل أف  2المكضكعية المحددة مف طرؼ السمطة،
الحياة يجسد المصالح القابمة لمتعميـ بقدر ما أضحت نيجا الختيار الزعماء ك لتزييف جياز التسيير، 
بقكلو: "إننا لـ نعد نفيـ الديمقراطية عمى أنيا تمثؿ الشركط التي تساعد عمى تحقيؽ كؿ المصالح 

مف أجؿ المشاركة ك تقرير المصير، إنيا لـ تعد تعني  المشركعة عف طريؽ تحقيؽ المصمحة األساسية
اآلف إال إطارا اصطالحيا لمتكزيع مف أجؿ التعكيضات المناسبة لمنظاـ، بمعنى آخر إنيا عامؿ تنظيمي 
إلشباع المصالح الخاصة"، كما يالحظ ىبرماس أف ىذا التحميؿ يؤدم بالضركرة الى التخمي عف النظرية 

ة ك البحث عف اآلليات المحركة ليا في المجاؿ العمكمي بيدؼ تشكيؿ رأم عاـ مف الكالسيكية لمديمقراطي
خالؿ المناقشة، ك البعد الديمقراطي ليا ليس في الحصكؿ عمى المساكاة بيف جميع المكاطنيف المشكميف 

 لذلؾ النسؽ، بقدر ما يجب أف تخمؽ صيغا ممكنة لمتسكيات بيف النخب المسيطرة.
                                                           

الفكر السياسي لدل ىبرماس يكجد مشتتا بيف ثنايا نصكصو، مثؿ كتابي "المجاؿ العمكمي" ك "العقؿ ك المشركعية" ك   1
ب النصكص لكف أغمب المفاىيـ السياسية األساسية، بحكـ ارتباطيا العضكم بالمشركع الفمسفي العاـ، تكجد مشتة في أغم

 األخرل، سكاءا كاف مكضكعيا كضعية الجامعة األلمانية أك نقد النزعة الكضعية ك العقالنية التقنية.
 .175، ص. الحداثة ك التكاصؿ، مرجع سبؽ ذكرهيكرغف ىبرماس،   2
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 رواج فكرة المشاركة و الفعل الجواري:الفرع الثاني:     

إف بركز الفكر النقابي ك الجمعيات ك اىتماميا بانشغاالت عماليا ك مكاطنييا جعؿ مف الفكر     
 التشاركي يربك يكما بعد يكـ، فكيؼ تـ ركاج فكرة المشاركة في صنع القرار؟.

 أوال: المشاركة و اىتمامات السياسة:    

قضايا الصراع عمى أنيا ليست ىي المحرؾ األساسي إلشتغاؿ السياسة ك أف  يرل مكريس دكفرجيو في 
اصطالح "زكاؿ السياسة" يظؿ جديرا بالنقد، ألف زكاؿ العنؼ ك اإلستعاضة عنو بالمناقشات ك التسكيات 

رؾ المعالى اإلستغناء عف القتاؿ الجسمي ك ىما بعينيما ما يميزاف السياسة، لذلؾ فالسياسة تميؿ بطبيعتيا ا
المسمحة ك الحركب ك تقابمو بالمشاركة ك الفاعمية في اتخاذ القرارات، ك الجدير إذف ىك التكمـ عف انتشار 

 السياسة ك بقاء مفيكـ الدكلة بعد أف انحمت في عنؼ الصراعات الثكرية إّباف القرف التاسع عشر.

 :ثانيا: صعود الحركات اإلجتماعية    

تمعات المتطكرة في أكربا الغربية ك أمريكا الشمالية مع قمة اإلكتراث إف اإلفرازات الراىنة لممج    
باألشكاؿ القديمة مف التعبير السياسي جعميا تطكر البنى اإلجتماعية ك بأشكاؿ جديدة، ك ترافؽ معيا 
بذلؾ صعكد النقابات ك المنظمات الفالحية ك النكادم السياسية، ك نشكء أشكاؿ أخرل مف التمثيؿ. ىذه 

مقابؿ دكلة قكية كانت في  1كية لدييا جذكر قديمة مكازاة مع الطمب نحك الدمقرطة ك اقتساـ السمطةالحر 
صمب الحركات اإلجتماعية طيمة سنكات الستينات ك ال تزاؿ في األلفية الثالثة مع تمؾ المحاكالت الميمة 

تيجيتيا، إذ شيد صعكد ك إف كانت غير كاضحة في إسترا 2لبناء ما أطمؽ عميو بأحزاب اليسار العريض
حزب إعادة التأسيس الشيكعي في ايطاليا، ك ميالد الحزب اإلشتراكي في اسكتمندا ك تحالؼ اليسار في 
البرتغاؿ، ك كذلؾ شيدت ألمانيا صعكد حزب يسارم خالؿ اإلنتخابات البرلمانية، ك حزب مناىضة 

عددة ضمف كرشات عامة عصرية تضـ الرأسمالية الجديدة في فرنسا، األمر الذم أفضى الى تجارب مت
عمميات تعاكنية بالخصكص في دكؿ العالـ الثالث ك الدكؿ األنجمكسكسكنية، ك النتيجة ىي منح بعد 
احترافي في التسيير الحضرم، كما أف ذات البمداف سعك الى تطبيؽ إصالحات سياسية مف شأنيا تدعيـ 

 الحركة الجمعكية في شقيا المحمي.
                                                           

1
 Maurice Blanc, « Démocratie participative et classes moyennes », Espaces et sociétés, N° 1, 2012, p. 232. 

2
 .ىي تككينات سياسية رافضة لميبرالية الجديدة  
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ربات التنمكية المحمية عبر مختمؼ التجارب سمحت منذ عقد بإبراز المعايير التجديدية ثـ إف المقا    
يكية محؿ تك باسطة في الكقت ذاتو سياسة تك التشاركية لتتمأسس ك بشكؿ متقدـ في السياسات العامة،

في سياسة طكيمة، ك سياسة التفاصيؿ محؿ سياسة الجممة، ك الصراع عمى النظاـ يخمي مكانو لمصراع 
داخؿ النظاـ، ك المطالب المحسكسة تتغمب عمى النقد اإلجمالي لنظاـ الحكـ جممة، كما أف الدفاع عف 
الحرية ك المساكاة اليكـ ال يتـ فكؽ المتاريس التي تقاـ في الشكارع مثمما  تتـ في لجاف، كال يككف بخطب 

ىك في قكلو: "أف الكفاح في ركمانسية مثمما يككف بإضرابات منظمة، ك لكف تساؤؿ مكريس دكفرجيو 
 1سبيؿ الحرية ك المساكاة ال يزاؿ مستمرا".

، في حيف أف  Top Downك لعؿ بداية أغمب الحاالت التشاركية امتثمت ضمف ما يسمى ب    
المشاكؿ اإلجتماعية تفاقمت ك أزمة الشرعية باتت تمس النظاـ المؤسساتي، ك ضغط العكلمة بات في 

ليتجمى ىذا مف خالؿ الالمركزية بار لدكر الدكلة القكمية ك صكرة السياسات العامة الكاجية إلعادة اإلعت
اإلدماج في أكربا ك الدكلة الفدرالية في الكاليات المتحدة األمريكية آخذة بعيف اإلعتبار عمميات اتخاذ ك 

، فارضيف مبدأ الشراكة ضمف مختم ؼ مؤسسات القرار ك أنماط الحكـ التي أصبحت معقدة يكما بعد يـك
 الدكلة بالقطاع الخاص ك المجتمع المدني.

 ثالثا: الحركات اإلجتماعية و السياسات المحمية:    

تفاقمت المشاكؿ ك ازدادت مطالب النقابات ك بالخصكص منيا في مجاالت الصحة ك البيئة،     
أحد أىـ مككنات  (،21كأصبحت اإليديكلكجيا اإلجتماعية اليكـ بمنعطؼ القرف الكاحد ك العشركف )ؽ.

حركة عريضة ضد العكلمة الرأسمالية النيكلبرالية السائرة في التطكر، فالحضكر المتزايد لمبيئييف بات أحد 
ك خالؿ  1999.2الخاصيات المثيرة لمظاىرة سياتؿ الكبرل ضد المنظمة العالمية لمتجارة في العاـ 

مثمت إحدل التحركات الرمزية مف أجؿ حماية ك التي  2001المنتدل العالمي في بكرتك أليغر في العاـ 
ك ككثيقة الترابط في فكر ك ممارسة الحركة العالمية ضد العكلمة الرأسمالية الميبرالية لينعكس ىك  3البيئة

                                                           
 .271ص.  مرجع سبؽ ذكره، ،مدخؿ الى عمـ السياسةمكريس دكفرجيو،   1
 ، نقال عف الرابط التالي:2006، أكتكبر 13، عدد: المناظؿ ميكائيؿ لككم، "ما ىي اإلشتراكية البيئية"، في:  2

a.info/article909.html-http://www.almounadil   :2013أفريؿ  15تاريخ الدخكؿ 
3 Anne p. hoover, Margaret A. shannon, « Building greenway policies within a participatory 
Democracy framwork », land scape and urban planning, N° 33, 1995, p. 434. 

http://www.almounadil-a.info/article909.html
http://www.almounadil-a.info/article909.html
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، يسائمكف بذلؾ مقدرة 1اآلخر  عمى المضاميف المحمية،ككنيا تمثؿ رىانات جديدة لمحركات اإلجتماعية
قراطية في المسائؿ العممية ك األساسيات األخالقية بفتح أفؽ رحب نحك المجتمع عمى التشاكر بديم

 دمقرطة المعرفة.

ك السياسات المحمية ضمف مفيكـ المشاركة ك الجكار ىي أفضؿ األمثمة إليجاد الحمكؿ المناسبة    
(، فاألكلى ىي أكثر استعماال في المجاؿ 21لممعضالت المتنامية لمقرف الكاحد ك العشركف )ؽ.

إلقتصادم لتعبر عف اإلندماج في السكؽ أك المشاركة في الماؿ، أما في الحقؿ السياسي ك اإلدارم فيي ا
تعبر عف تمكيف المكاطنيف في النظاـ السياسي ك اإلدارم. أما عف سياسة الجكار فميا بعد جغرافي ك التي 

 تعبر عف الفضاء المحمي لممدينة أك الحي.

 ئل ىذا التطور:الفرع الثالث: أسباب و دال    

 كاف لمفيـك الديمقراطية التشاركية مجمكعة مف العكامؿ ساعدتو عمى أف يتطكر ك مف بينيا نجد:   

 :أوال: عوامل تطور التحميل في الديمقراطية التشاركية  

 ك الذم يرجع في ذات الكقت الى مجمكعة مف المعطيات مف بينيا:  

رالية السياسية ك حقكؽ اإلنساف الى اعتماد الديمقراطية ك الميب أ( التكجو نحك الدمقرطة: الدعكة        
اإلتحاد السكفياتي ك تفككو أدل الى تحكؿ العديد  فانييار، الحركات الفردية شكمكا جكىر قضية العكلمةك 

مف األنظمة السياسية في أكربا الشرقية، في آسيا ك أمريكا الالتينية، ك إفريقيا الى اعتماد نمكذج 
راطية الميبرالية القائمة عمى التعددية الحزبية أم ما أطمؽ عميو صامكيؿ ىنتنغتكف بالمكجة الثالثة الديمق

لمديمقراطية حتى دفعكا بالقكؿ عف "نياية التاريخ"مثمما جاء بو فرانسيس فكككياما، لكف ىتو المكجة سرعاف 

                                                           
الحركة اإلجتماعية بأنيا: " سمسمة متكاصمة مف التفاعالت بيف الماسكيف بالسمطة  (charles tilly)يعرؼ تشارلز تيمي   1

 ك األشخاص الذيف يزعمكف أنيـ أفضؿ متحدث باسـ مجمكعة مف الناس تعاني مف نقص التمثيؿ الرسمي"، نقال عف:
، ص. 2010، الجزائر، دار الخمدكنية لمنشر ك التكزيع، في الديمقراطيات الغربية األحزاب السياسيةعبد القادر مشرم، 

109. 
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رىـ الجديدة محاكليف إدخاؿ فكرة ما صادفيا العديد مف العراقيؿ حالت دكف اكتماليا، فدافعكا عف أفكا
  1دمقرطة الديمقراطية بعدما صارت الديمقراطية الكالسيكية تحتضر.

ب( اكتساب الخبرة مف قبؿ الدارسيف في ىذا الحقؿ: منذ بداية التفكير في الديمقراطية لدل         
تمعات لذلؾ تطكرت معيا اليكناف ك الباحثيف ك المفكريف يسعكف الى إيجاد أم األنظمة ىك األصمح لممج

الدراسات ك كثرت المعاىد ك التخصصات ك عقدت العديد مف الندكات التي تخص ىذا الحقؿ، ك لكف 
، (21ك العشركف )ؽ.اإلشكالية ىي في كيفية صياغة نمكذج مثالي يساعد عمى حؿ مشاكؿ القرف الكاحد 

اس ك ال يمكف التحكـ فييا بسيكلة خصكصا ك أف المجتمعات الحالية ك التي ستأتي ستككف صعبة المير 
 ك ال يمكف حتى لإليديكلكجيا أف تسيطر عمى الحياة لدييـ نظرا لتعقدىا.

تأثير الحركة المعاصرة: إف ازدياد حجـ المنظمات الجماىيرية ك تثميف ايجابيات الديمقراطية  -ج(        
يكالية تسعى الى الكصكؿ بأكثر مف قبؿ المفكريف ك حتى السياسييف، سمح ببركز حركات معاصرة راد

، مع العمـ بقداسة التكجو نحك الفكر الديمقراطي ك الذم د ك إشراكيـ في عممية صنع القرارعدد مف األفرا
 أصبح الفكر الغربي ال يفكر إال في منطؽ تسييره أك حتى تجديده إف تطمب األمر ذلؾ.

، متخصصيف في البحث عف آليات جديدةة لمأزمة الديمقراطية التمثيمية ك إتاحة الفرص -د(        
كبإحساس مف الساسة ك المفكريف بخطكرة ىتو األزمة عمى المنظكمة القيمية، مما جعميـ يبادركف بإيجاد 

 السبؿ لتعزيز ديمقراطية قد تككف بديمة عف الديمقراطية التمثيمية.

 لتشاركية:ثانيا: اىتمامات العموم اإلجتماعية و عالقتيا بالديمقراطية ا    

مف المفيد دائما لمفيـ السميـ ألم مفيكـ ىك ذلؾ اإلرتباط الذم يجمعو مع مختمؼ الفركع المعرفية     
األخرل ك خاصة منيا المتعمقة بالعمكـ اإلجتماعية، فيذه العمكـ ك إف اجتمعت فاف إطار كاحد يجمعيا 

عالقة اإلتصاؿ بيف ىتو العمـك  ىي ىك دراسة اإلنساف في المجتمع، ك إف يكف مف جكانب مختمفة، فما
 المفيـك المطاطي الذم يصطمح عميو بالديمقراطية التشاركية ؟.ك 

                                                           
1
 Marie hélén Bacqué et al, « la démocratie participative : un nouveau paradigme de l’action publique ? », la 

découverte, «  recherche », 2005, p. 10. 
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أ( عمـ السياسة ك الديمقراطية التشاركية: حتى يؤخذ مفيكـ الديمقراطية التشاركية مدلكلو العممي        
ة ألى كىك عمـ السياسة، لذلؾ الدقيؽ، يحتاج إحالتو الى المادة العممية التي احتضنتو ك لفترات طكيم

فيختصر بالقكؿ أف السياسة إذا قصد بو عمـ الدكلة فيي تجادؿ شؤكف التسيير في الدكلة ك العالقة التي 
لف ك  1تربط بيف الحاكميف ك المحككميف لتصبح المشاركة داللتيا في عممية صنع ك اتخاذ القرار السياسي،

جالس الفرعية المساعدة عمى الفيـ السميـ لمديمقراطية يتـ ذلؾ إال مف خالؿ تشكيؿ المجاف ك الم
المعاصرة، أما إذا قصد بالسياسة عمى أنيا عمـ السمطة فإف مفيكميا يتسع ليصبح معناه داال عمى كؿ 
أشكاؿ القكة التي تحكـ المجتمع سكاءا كعالقة قكة بيف أفراده، أك كعالقة قكة بيف كحداتو لتأتي الديمقراطية 

حؿ ليتو العالقة ػ عالقة القكة ك الصراع ػ ك تحاكؿ أف تضع محميا مبدأ تسكية النزاعات عبر التشاركية ك
 2التفاىـ ك التشاكر ك مف ثـ اإلشتراؾ في صنع القرار بجميع المستكيات.

ي بتفسيراتو ضمف شقيف )السياسي ب( عمـ اإلجتماع ك الديمقراطية التشاركية: فيك اآلخر يمق       
خالؿ إسياماتو الكبيرة في تكسيع مفيـك الديمقراطية التشاركية باعتبار أف عمـ اإلجتماع الحضرم( مف ك 

فإف شقو السياسي يحاكؿ إدخاؿ  3يحاكؿ دراسة العالقة بيف األفراد ك الكحدات المشكمة لمجتمع ما،
الحضرم، فقد  تأثيرات ك معايير جديدة تساعد عمى التحكؿ نحك ثقافة مدنية مشاركاتية، أما عمـ اإلجتماع

حاكؿ الباحثكف ك المفكركف في ىذا المجاؿ عمى تبياف أىمية مكضكع مشاركة المكاطنيف مع نقد 
، ليأخذ مكانة مركزية ضمف 1970-1960لمسياسات المحمية في المدف الحضرية ك ذلؾ في سنكات 

ضرية باعتبار مع تزايد في التأكيد عمى الالمركزية ك تقميص الفضاءات الح 2000البحث في سنكات 
الحي ككحدة لمتحميؿ، لتزداد المراجع ك المؤلفات حكؿ سياسة المدينة تحت عنكاف: "رىانات عمـ اإلجتماع 
الحضرم"، ك الذم يبيف فيو صاحبو أىمية األخذ في الحسباف مختمؼ الفكاعؿ المؤثرة في سياسة تسيير 

 المدينة ك التييئة الحضرية.

اطية التمثيمية في إيجاد السبؿ لديمقراطية التشاركية: بعدما فشمت الديمقر ج( النظرية السياسية ك ا      
اآلليات الممكنة بأكثر إشراكا لممكاطنيف ضمف عممية صنع القرار، فحاكلت النظرية السياسية دراسة ك 

تعاكف مع ، "الجكارية"، بالشاركية"، "التشاكرية"، "التقنية"أنماط جديدة لمشرعية ضمف مفيكـ الديمقراطية "الت
                                                           

 .9، ص. 1984، القاىرة، دار الطباعة لمنشر ك التكزيع، لى عمـ السياسةمدخؿ ابطرس بطرس غالي،   1
2
 Carolyn M. heudriks, « Deliberative governance in the context of power », policy and society, N° 28, 2009, p. 

174. 
3
 Bernard Manin, « comment promouvoir la délibération démocratique ?: priorité du débat contradictoire sur la 

discussion », Raison politiques, N° 42, 2011, p. 89. 
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الفمسفة السياسية الغربية التي كانت ك ال تزاؿ حاضرة في المخياؿ األكربي، مثؿ أعماؿ جكف جاؾ ركسك 
 ك مكنتسكيك...

د( عمـ القانكف ك الديمقراطية التشاركية: إذا كاف القانكف ىك مجمكع القكاعد التي تنظـ الركابط     
ث كانت المدرسة الفرنسية تربط بيف القانكف ك السياسة، اإلجتماعية، التي يجبر الناس عمى إتباعيا، بحي

ىي أف ىذا األخير يحاكؿ اإلتجاه نحك مأسسة قانكنية لسمطة رابعة  ك عالقتيما بالديمقراطية التشاركية،
 ليا ضكابطيا ك األحكاـ التي تستند إلييا.

ا عالقة كثيقة حتى أصبح ىػ( عمـ اإلقتصاد ك الديمقراطية التشاركية: السياسة ك اإلقتصاد ليم    
مصطمح لصيؽ بيا كالقكؿ "باالقتصاد السياسي"، ك المسائؿ الديمقراطية ىي لب السياسة محاكليف إشراؾ 
أكبر عدد ممكف في عممية صنع القرار، أما امتزاج الديمقراطية بالشأف اإلقتصادم فيك يتجمى ك بشكؿ 

 ية جديدة لمتعايش بيف السياسة ك اإلقتصاد. كبير ضمف ما يصطمح عميو بالميزانيات التشاركية كآل

 المطمب الثاني: أنماط الديمقراطية التشاركية:   

تيدؼ ىذه العممية الى تبياف أىـ النماذج المكجكدة ك التي تساعد في نفس الكقت عمى تكضيح كيفية    
   عمميا، ك مف بينيا نجد:

 الفرع األول: المجالس و المجان التشاورية:   

 ه المجمكعة مف المجالس ك المجاف التشاكرية تعد أكثر العناصر استعماال ك ىي مكضحة كما يمي:ىذ   

 أوال: المجالس:    

انجمترا دكر خاصة في سكيسرا ك ىذا النكع يشكؿ أحد أعمدة الديمقراطية القديمة، ك ال يزاؿ يمعب ىذا ال   
ة لممشاركة تستند حصريا عمى مجالس ك في الكثير مف الحاالت المعاصرة، فالمعايير المؤسساتي

 1محمية مف شأنيا إبداء المشكرة لصناع القرار. (micro)ميكرك

 :(les commission consultatif)ثانيا: المجان اإلستشارية     

                                                           
1
 Savidan patrick, « Démocratie participative et conflit », revue de Métaphysique et de morale, N° 58, 2008, p. 

180. 
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كىي تتكاجد في شكميف، أيف يمكف ليـ اإلجتماع مف خالؿ مكاضيع محددة لممنتخبيف ك المكاطنيف     
ممثمي الجمعيات ك مجمكعات المصالح أك تجميع لبعض قطاعات الشعب، سكاءا  غير المنتخبيف، أك

كانكا شبابا، أشخاص مسنيف، مقيميف أجانب، سكاف أصميكف، فنجد األكثر قبكال ليذا النكع مف المجاف 
 اإلستشارية ىي دكلة اإلككاتكر.

 les plans stratigiques)ثالثا: المخططات اإلستراتيجية التشاركية و مخططات التنمية المشتركة 
participatifs et les plans de déveleppement communautaire). 

 (top down)ك أخرل تنازلية  (Bottom up)عمى مستكل المدينة أك الحي تكجد معايير تصاعدية    
التي تسمح لممكاطنيف أف ينظّمكا ضمف مخططات اجتماعية ك حضرية ك بالخصكص في األحياء، كما ك 

ىك الشأف بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية عبر برامج تمكيف المناطؽ ك بأكثر تشاركية، ك كذلؾ 
الكرشات العامة الحضرية في ايطاليا، كما أنو كجد في كقتنا الحاضر معايير جديدة ك بشكؿ متناـ البعد 

عيات الميتمة بقضايا اإلجتماعي ك اإلقتصادم، محاكلة إياه إدماج مختمؼ مجمكعات المصالح ك الجم
التنمية، فيك إذف أكثر األشكاؿ استجابة لمديمقراطية المحمية في العالـ ك بالخصكص الجارم بيا في 

 ألمانيا ك اسبانيا.

 les comités de cartier et les jurys de)رابعا: لجان األحياء و المواطنين المحمفين   
citoyens)  

فئة قميمة مف المكاطنيف تميؿ صكت الشعب، ك لكف ىتو الصيغة  بأنماط متعددة الكظائؼ، أصبحت   
مف خالؿ  2002الجديدة سمحت بالتقرب مف المكاطنيف أكثر فأكثر مثمما كاف الشأف في فرنسا سنة 

 80000ك التي تقضي بتأسيس لجاف األحياء في البمديات التي تتجاكز  (la loi vaillant)قانكف فايكف 
 (micro)ممكاطنيف أف ينخرطكا في عممية صنع القرار ضمف مستكيات ميكرك نسمة، ك ىك ما يسمح ل
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فيك يتشكؿ مف مجمكعة قميمة مف السكاف ك يعينكف  1محمية، أما النكع اآلخر مف المكاطنيف المحمفيف
 2بقرعة، ىذا المعيار ييدؼ الى انتاج صيغة تشاكرية اتجاه قضايا تكضحيا السمطات المحمية.

 les dispositifs de représentation)ار تمثيل المواطنين لممصالح العامة خامسا: معي     
des citoyens usagers dans les services publics) : 

ىذا المعيار يسمح لممكاطنيف كمستعمميف في التسيير ك التي تطكرت ك بشكؿ متسارع مف خالؿ      
ؿ القطاعات اإلجتماعية بخط نيكككربكراتي في عصرىا كتمثي 3القكانيف المستحدثة ك الداعمة ليذا اإلدماج،

الذىبي أم ما بعد الحرب العالمية الثانية، عمى اعتبار أنيا ظيرت لمعالجة الالتكازف بيف الحككمة 
التمثيمية ك القضايا ك اإلشكاالت الراىنة التي تعاني منيا ىذه الدكؿ مع كجكد آليات لتمكيف األفراد مف 

مع إثراء الفاعميف في القضايا السياسية لمشرعية. ىذه  4لمجمكعات اإلجتماعية،المشاركة بمحاذاة ا
القطاعات برزت خصكصا في ظؿ رفض التمثيؿ السياسي أثناء تيميشيـ في الديمقراطية التمثيمية، فبدؤكا 
يتكتمكف ضمف مجمكعات لحماية مصالحيـ ك بتمثيؿ قطاعي يسمح لمشباب ك النساء، ك حتى األطفاؿ، 

 عكقيف... مف أف يمثمكا. الم

 :(le développement communautaire)سادسا: معيار التنمية المجتمعية     

ىك اآلخر أكثر استجابة في دكؿ العالـ الثالث ك بالخصكص في أمريكا الالتينية، أيف تسير مف قبؿ     
ة أكثر ضمف اإلقميـ الساكنة ك عبر فرؽ ك كحدات جكارية، حكؿ قضايا تخص السكف اإلجتماعي بأىمي

 5المعني.

 الفرع الثاني: اإلستفتاءات المحمية:    

                                                           
1
 Rémi barbier et al, «  portée et limites du dispositif jury citoyen : réfléxions a partir du cas de saint-Brieuc », 

politix, N° 86, 2009, p. 190. 
، 2008، السداسي الثاني مف سنة 6، العدد: لكسيطفي: ا األميف شريط، "الديمقراطية التشاركية: األسس ك اآلفاؽ"،  2

 .49ص. 
3
 Bernard reber, « Argumenter et délibérer entre éthique et politique », archive de philosophie, tome : 74, 2011, 

p. 294. 
4
 Jost debruck, « exercising public authority beyond the state : transnational Democracy and alternative 

legitimation strategies ? », volume 10, 2003, p. 29. 
5
 Sylvia Bergh, « Democratic decentralisation and local participation : a review of recent research, Development 

in practice, volume 14, number 6, November 2004, p. 780. 
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ىك لكف آخر مف أنماط الديمقراطية التشاركية، فكيؼ تشكمت ىتو الصيغة؟، ك ما ىي األنكاع التي    
 يمكف أف تصاغ عمى أساسيا؟.

 أوال: اإلستفتاء: إشكالية المفيوم ؟:    

ـ مظاىر تجسيد السيادة الفعمية لمشعب، ك قد عرفو السيد أكستف راني يعتبر اإلستفتاء المحمي مف أى    
، 1931عمى أنو اقتراع مف خاللو يعبر المكاطنكف عف دعميـ لمسمطة، ك حسب تعريؼ الركس في سنة 

فإف اإلستفتاء ىك "حؽ المكاطنيف في التعبير المباشر حكؿ القضايا ذات المصمحة العامة"، يعني أف 
 قكمكف بانتخاب ممثميف ك فقط عمى اعتبار أنيـ ليسكا أصماء بيف الفترات اإلنتخابية.المكاطنيف ال ي

ك مسألة اإلختالؼ حكؿ القضايا السياسية يبقى دائما مطركحا في األنظمة النيابية، ك ال يتمكنكا مف    
السمطة الفصؿ النيائي في قضية ما، نظرا ألىميتيا أك مكضكع النزاع الذم ينشب بيف الممثميف ك 

التنفيذية أك حركة المجتمع المدني، فحينيا سيمجؤكف الى اإلستفتاء، أيف يدعى الشعب فيو الى التصكيت 
ك ابداء القضية المتنازع عمييا ك لمتحكؿ نتيجة اإلستفتاء الى حؿ مناسب ككسط، ك عمى العمكـ فإف 

، بالرغـ مف أنو كجد قبؿ ذلؾ (18اإلستفتاء مكرس عمى مستكل الدكلة في نياية القرف الثامف عشر)ؽ.
  ألجؿ ربط بمديتي أفينيكف 1791في مستكاه المحمي مثؿ فرنسا التي عرفت استفتاءا في سنة 

(Avignon) ككمتا ك  (comtat) .بيا 

 :ثانيا: اإلستفتاءات و أنواع التصويت المحمي     

كاة األكلية ليا كانت مع دكلة المدينة اإلستفتاء ىك عممية مكممة لفيـ الديمقراطية المباشرة، ألف الن     
التي كصفت بأنيا نظاـ يقرر فيو الشعب ك باألغمبية في كؿ القضايا اليامة التي تتعمؽ بالمستقبؿ 
الجماعي ك لكف ليست ىي ذاتيا اإلستفتاءات ألنيا تعبير عف اتفاؽ برؤية استثنائية، لذلؾ ففي بعض 

تاء ك مراحميا بدءا بتشكؿ المشكمة ك كصكال الى كضعيا في األحياف ال يدرؾ المكاطنكف عممية اإلستف
أجندة ثـ التصكيت عمييا. ك عمى الرغـ مف أف المجتمعات عرفت ىذا النكع مف اإلنتخابات مثؿ منطقة 

، ك لكف كيفية التصكيت قد تختمؼ مف منطقة الى 1778في سنة  (massachusetts)ماساشكسيت 
 1.أخرل ك مف حقبة زمنية ألخرل

                                                           
 آليات التصكيت المرافقة لإلستفتاء المحمي. يكضح 8رقـ:  جدكؿ 1
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يكضح الجدكؿ طريقة التصكيت المتبعة في مستكاىا المحمي مثؿ المجالس البمدية ك اإلستفتاءات    
المحمية بالمبادرات الشعبية ك تقديـ العرائض، ك ىك ما يفضي الى نكع مف التشاكر عمى القرارات المتخذة 

ت التي تشبو تمؾ التي في كؿ مف فرنسا ك ألمانيا، فمثال فالمجالس البمدية ىي نكع مف آليات التصكي
كانت لدل دكلة أثينا ك تأتي بشكؿ منتظـ مرة كؿ سنة، ثـ اإلستفتاءات المحمية نجدىا تشاكرية في فرنسا 
بينما متخذة لمقرار في ألمانيا، ثـ لتأتي في األخير حؽ المبادرات الشعبية ك تقديـ العرائض ك ىي تتـ إما 

جتماع ك التشاكر أك بالسمب عبر استجكاب السمطات المحمية باإليجاب عبر استفتاء النصاب القانكني لإل
 حكؿ بعض المسائؿ العالقة.

 الفرع الثالث: الميزانيات التشاركية:   

ك ىي عبارة عف ميزانيات محمية يتـ مف خالليا إشراؾ المكاطف في صنع القرار، فما ىي ىتو    
ئيا؟، ك كيؼ يمكف لممكاطنيف أف يشارككا في إعداد الميزانيات المحمية؟، ك ما ىي األىمية المرجكة مف كرا

   الميزانية؟.

 أوال: تعريف الميزانية العامة:   

أ/ لغة: الميزانية ىي كممة أنجمك سكسكنية األصؿ، حيث تعتبر انجمترا أكؿ دكلة نشأت فييا         
الفكرة الى فرنسا ثـ الى جميع المبادئ التي تقكـ عمييا فكرة الميزانية الحديثة، ثـ لتنتقؿ بعد ذلؾ ذات 

 1الدكؿ الحديثة، ك يقصد بيا المحفظة التي  تحمؿ الكثائؽ المتعمقة بميزانية المؤسسة أك الدكلة أك اإلقميـ.

ب/ اصطالحا: تكجد العديد مف التعاريؼ التي تخص مفيكـ الميزانية مثؿ حيز غاستكف ك الذم        
تعبير مالي لمنظرية السياسية المعمكؿ بيا خالؿ فترة زمنية رأل فييا بأنيا تصرؼ سياسي، أم أنيا 

، أك أنيا حسب تعبير الدكتكر أحمد جامع بأنيا: تكقع ك إجازة لمنفقات ك إيرادات الدكلة العامة عف 2معينة
فترة زمنية مقبمة،سنة في المعتاد، تعبر عف أىدافيا المالية ك اإلقتصادية، ك بذلؾ فيو تداخؿ بيف ما ىك 

                                                                                                                                                                                     
 

، جامعة تممساف،كمية العمـك اإلقتصادية، ماجستير ية عجز ميزانية البمدية،نضيرة دكبالي، الحكـ الراشد المحمي ك إشكال  1
 .6، ص. 2010عمـك التسيير ك العمـك التجارية، 

، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية عمـك التسيير ك ماجستيربف عيسى ابراىيـ، الحكـ الراشد في المالية المحمية،   2
 .30، ص. 2011العمـك التجارية، 
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سي مع اإلقتصاد مف خالؿ تأثير التكجيات السياسية في إطار فترة معينة عمى بمكرة ك إعداد سيا
 الميزانية، ك مف بيف الخصائص التي تتميز بيا نجد:

 الميزانية ىي عمؿ عمني ألنيا تقصد عامة الناس. -1     

 الميزانية ىي عمؿ تقديرم: أيف تقـك بتقدير النفقات. -2     

 1انية ىي عمؿ مرخص: أيف تسجؿ مف خالليا اإليرادات ك النفقات.الميز  -3     

 الميزانية ىي عمؿ دكرم: ك ىي عادة تتـ مرة في السنة. -4     

 ثانيا: أىمية الميزانية العامة:   

 تيدؼ الى إيجاد تكازنات اقتصادية، اجتماعية، ك سياسية، ك ىي مكضحة كما يمي:   

دية: تستطيع الميزانية مف خالؿ اإليرادات  ك النفقات أف تضبط معدؿ أ/ مف الناحية اإلقتصا       
تكزيع الدخؿ لممكاطنيف عف طريؽ رفع أك تقميص الضرائب ك التي تختمؼ حسب كؿ بمد أك كحدة محمية، 

 2كما أنيا تسعى الى تحقيؽ العمالة ك تعبئة كؿ القكل اإلقتصادية غير المستخدمة.

ماعية: تقكـ الميزانية عف طريؽ اإليرادات بتقميص الضرائب عمى المستكيات ب/ مف الناحية اإلجت       
اليشة في المجتمع ك تضاعفيا لمطبقات الغنية ك ىذا ألجؿ إحداث تكازف ضمف الطبقات المشكمة 

 لممجتمع أك الكحدة المحمية ك العكس صحيح مف خالؿ محتكل النفقات.

راطيات الحديثة فإف الميزانية ىي امتياز لصالح الييئة التمثيمية ج/ مف الناحية السياسية: في الديمق       
صاحبة السمطة في طريقة تكزيعيا، كما أف ليا الحؽ في مساءلة الييئة التنفيذية عف تمؾ النفقات ك مدل 

 3إسياماتيا في عممية التنمية بالمكازاة ك الشرعية التي تريد أف تحظى بيا.

 المواطن في إعدادىا: ثالثا: الميزانية و إشراك    

                                                           
 .20، ص. 2003، الجزائر، دار القصبة لمنشر، أمكاؿ البمديات الجزائريةشريؼ رحماني،   1
 .14، ص. مرجع سبؽ ذكرهنضيرة ذكبالي،   2
 .15، ص. المرجع نفسو  3
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 إف الشكؿ البارز إلشراؾ المكاطنيف في إعداد الميزانيات ىك ما تكاجد في البرازيؿ، لذلؾ فكيفية    

 ك ىي مكضحة كما يمي: 1مشاركة المكاطنيف تتـ عبر كامؿ خطكات إعداد الميزانية

عالجتيا ك معرفة معكقات تنفيذ أ/ التحضير: ىتو العممية يتـ بمكجبيا جمع المعمكمات الالزمة، كم       
الميزانية الذم يحكم اإليرادات الميزانية السابقة ك تجنبيا مستقبال، كما يتـ بمكجبيا صياغة مشركع 

 2النفقات المتكقعة.ك 

 3ب/ التصكيت ك المصادقة: بعدما يتـ كضع الميزانية األكلية يتـ التصكيت عمييا ثـ المصادقة.       

يزانية: مف خالؿ ىتو العممية يتـ تنفيذ ما صكدؽ عميو في إطار مشركع الميزانية ج/ تنفيذ الم       
 األكلي.

في إطار الديمقراطية التشاركية كؿ ىتو العمميات يشارؾ فييا المكاطنيف سكاءا بإبداء الرأم ك تكفير     
 المعمكمة أثناء التحضير ليا ك حتى التصكيت مع المرافقة في عممية التنفيذ.

 المطمب الثالث: وظائف الديمقراطية التشاركية:    

إف ىذا المفيكـ جاء ليحقؽ مجمكعة مف الغايات سكاءا كاف ذلؾ مف الناحية اإلجتماعية أك السياسية     
 ك حتى التنظيمية، فما ىي طبيعة ىتو الكظائؼ الثالثة؟.

 الفرع األول: الوظيفة اإلدماجية:

شرائح المجتمع، فكيؼ ليا أف تحقؽ اإلجماع ك تقمص مف ىذه الكظيفة تحاكؿ إدماج مختمؼ    
 الصراعات؟.

 أوال: الديمقراطية و الصراعات اإلجتماعية:    

                                                           
ك ، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ماجستيرساجي فاطمة، الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة،   1

 .27، ص. 2011عمـك التسيير، 
المكازنات العامة في الدكؿ العربية: دراسة مقارنة إلعداد ك اقرار ك تنفيذ المكازنة في الدكؿ عدناف محسف ظاىر،   2

 .46، ]د. س. ف.[، ص. العربية
 .38، ص. مرجع سبؽ ذكرهبف عيسى ابراىيـ،   3
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ليس ىناؾ مف شؾ في أف اإلنساف ىك صنعة المجتمع، فيو يكلد ك فيو ينمك ك فيو ينشأ، ك منو     
 يعيش كحيدا فيو بؿ مع أقرانو اليستقي قيمو ك مثالياتو التي تشكؿ رأيو ك فكره، بؿ ك ضميره، ك ىك 

زمالئو، ينفعؿ بيـ ك يتفاعؿ معيـ، يؤثر ك يستجيب، يأخذ بقدر ما يعطي، فتنشأ معيا عالقات ينخرط ك 
لتتشكؿ معيا صراعات اجتماعية ك طبقية عمى حد تعبير  1فييا صاحبيا ضمف عالقات القكة ك السيطرة،

ؼ بكجكد صراعات ال يمكف تجاكزىا نظرا إلرتباطيا كارؿ ماركس، كما عمى الديمقراطية إال أف تعتر 
الذم اكز ك القكة ك المكارد المتاحة ك بأنشطة إنسانية كالصراعات حكؿ القيـ ك األىداؼ ك الكسائؿ، ك المر 
 2يشجع دكما األطراؼ عمى المشاركة في عمميات صنع القرار السياسي.

فية، ىك جكىر الديمقراطية ك تعريؼ ليا، أيف ترمي فاالعتراؼ بالتعددية العرقية، اإلجتماعية ك الثقا   
السياسات التابعة لمدكلة في كؿ مكاف الى حماية الخصكصيات الثقافية، ك عمى قدر ما ساىمت 
الديمقراطية القديمة في إعالء فكرة المساكاة بيف المكاطنيف، فحاليا ىي مف صمب اىتمامات المحدثيف 

الثقافي ألعضاء المجتمع القكمي أك المحمي، كما عمى الديمقراطية بتأكيدىـ عمى التنكع اإلجتماعي ك 
  3اليـك إال أف تككف الكسيمة لمحفاظ عمى ىذا التنكع.

 و نظرية العدالة اإلجتماعية: (John rawls)ثانيا: جون راولز     

أف  تحت عنكاف: "نظرية العدالة" 1971حاكؿ جكف راكلز مف خالؿ مؤلفو الذم أصدره في عاـ     
يؤسس نظرية سياسية قكاميا العدالة اإلجتماعية، بانتقالو مف فكرة النفعية التي كانت سائدة الى فكرة 
العدالة اإلجتماعية مف منظكرىا األخالقي محاكال اإلجابة عف إشكالية الدكلة بيف اإلقتصاد ك األخالؽ، 

بأفكاره اتجاىيـ، ك لكف مع طرحو بكضع أفكاره ضمف مصاؼ الكالسيكييف لمفكر التعاقدم، لطالما ينحك 
لبعد جديد في نظريتو بإسـ العدالة ك عمى شركط التعاكف، لككنو مفيكـ أخالقي كضع ألجؿ ىدؼ نكعي، 
ألى ك ىي البنية األساسية لنظاـ ديمقراطي مؤسساتي، ك يستند ىذا اإلتفاؽ عمى الخيرات األكلية بضبط 

ية في إدارة المجتمع، إذف عمى الحقكؽ األساسية: حرية شركط المكاطنة ك المساىمة الحرة ك المتساك 
                                                           

، 1999، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، دراسة في نظرية القكةإيديكلكجية الصراع السياسي: عبدالرحماف خميفة،   1
 .5ص. 

 .205، ص. مرجع سبؽ ذكرهأالف تكريف،   2
3 Archon fung, « Délibérer avant la révolution : vers une éthique de la démocratie 
délibérative dans un monde injuste », participation, N° 1, 2011, p. 312. 
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اإلختيار ك التحرؾ، الكصكؿ الى السمطة، الدخؿ ك الثركة، ك األسس اإلجتماعية إلحتراـ الذات ك ىك ما 
يتيح عند راكلز إلمكانية تحقؽ اإلنصاؼ أيف سيضمف التكزيع العادؿ لمخيارات كفؽ تصكر أخالقي 

 2011سبؽ بأفكاره ما جاءت بو تقارير التنمية اإلنسانية خصكصا منيا لسنة يرضي الجميع، ك ىك بذلؾ 
، بحيث لف يتحقؽ ىذا اإلنصاؼ مف كجية نظر 1بعنكاف: "اإلستدامة ك اإلنصاؼ: مستقبؿ أفضؿ لمجميع"

 راكلز إال مف خالؿ تكافر مجمكعة مف العناصر ك ىي كالتالي:

 ا.ػ الحرية: أم أف كؿ الناس ىـ أحرار 1       

 ػ المساكاة: الحؽ في النسؽ المكسع لمحريات األساسية ك بالتساكم. ك عمى أف نحتـر فيو ما يمي:2       

 أف تراعي الفئة األكثر حرمانا. -أ(               

أف تككف نابعة مف تكافؤ الفرص، ك ىك ما يسمح في نياية المطاؼ الى مشاركة  -ب(               
 2جتماعية.أكسع ضمف الحياة اإل

 :ثالثا: الديمقراطية التشاركية و التحول اإلجتماعي     

إف األفكار التي أتى بيا راكلز حكؿ العدالة اإلجتماعية بتقميص الفكارؽ مع اإلنصاؼ ك المساكاة،      
كميا دعامات أساسية لمساىمة أكبر ضمف الحياة اإلجتماعية ليبمكر الفكرة فيما بعد ديكم مف خالؿ 

تو لممثاؿ اإلجتماعي الديمقراطي بتأكيده أف التنكع اإلجتماعي ىك ظاىرة طبيعية ك منتشرة في معالج
العالـ، ك لكف أفضؿ ىتو النماذج اإلجتماعية ىي التي تحقؽ أكبر قدر مف النمك ك التكيؼ المفتكح مع 

تدؿ عميو الديمقراطية  يقكؿ ديكم مؤكدا ىذا المعنى: " ك ما الذم 3البيئة مقارنة مع غيره مف المجتمعات.
سكل إعطاء الفرد فرصة لإلشتراؾ في تقدير مصير عممو ك ظركفو ؟، ك ال يمكف أف يتـ ىذا بدكف حرية 

 4كؿ فرد مستقؿ ك تعاكف ىذا الفرد ك انسجامو مع باقي األفراد".

                                                           
، البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة، ترجمة: اإلستدامة ك اإلنصاؼ: مستقبؿ أفضؿ لمجميع، 2011تقرير التنمية البشرية   1

 .2011اإلسككا، 
 .208ص. جع سبؽ ذكره، أالف تكريف، مر   2
التكزيع، ائر، ابف النديـ لمنشر ك ، الجز التربية الديمقراطية: مف مفيـك الحداثة الى استحقاؽ الربيع العربيلطفي حجالكم،   3

 .76، ص. 2013
 .77، ص. المرجع نفسو  4
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مف القدرة  تقكـ ىتو الديمقراطية عمى مبدأ أخالقي ضركرم دكنو يسقط كجكدىا، ك ىك تمكيف األفراد    
عمى التفكير ك التعقؿ الحر، ك مف ثـ اتخاذ المكاقؼ ك القرارات عف فيـ ك بصيرة ك كعي نقدم. إذ لف 
يتحقؽ ىذا إال مف خالؿ التكاصؿ إلعتبار أف األفراد يعيشكف في مجمكعات بفضؿ أشياء يشترككف فييا، 

 1ياء.ك التكاصؿ ىك الكسيمة التي تتيح ليـ بمكغ اإلشتراؾ في تمؾ األش

القات يشكبيا التكتر ك ىذا ما يسمح بمشاركة أكثر سانحة بتحكيؿ العالقات اإلجتماعية مف ع    
الصراع الى فتح فضاءات لمقاء ك التبادؿ مع تعبئة جديدة لممكاطنيف، ك مف بيف األىداؼ المرجكة ك 

 لممشاركة ضمف الحياة اإلجتماعية نجدىا مكضحة في الجدكؿ اآلتي:

 ثاني: الوظيفة التعميمية:الفرع ال    

ك التي مف خالليا تسعى الديمقراطية التشاركية الى تجاكز األنماط التقميدية بتعمـ أنماط جديدة أكثر     
 ، ففيما يتمثؿ ىذا األسمكب الكالسيكي؟، ك ما ىي ىتو األنماط الجديدة؟.2تشاركية

 أوال: البيروقراطية و نمط التسيير الكالسيكي:    

ر البيركقراطية مف أقدـ المفاىيـ ك أعقدىا عمى اإلطالؽ لما تتضمنو مف معاني متعددة كفؽ تعتب    
، 3( ك ظيكر الفكر المبرالي ك الثكرة الصناعية19المراد استعمالو، لذلؾ فمنذ القرف التاسع عشر)ؽ.

يركقراطية ىي الب أفؿ عززت البيركقراطية كجكدىا ك ارتبطت فكرتيا باألساس التنظيمي لإلدارة مف خال
أيف يكجد فيو الحكـ لممكظفيف بحسب ما ذىب إليو ىاركلد السكي أك أنو نكع مف  دنمكذج لمتنظيـ الرشي

رينيارد مثمما نظر إلييا باعتبارىا إدارة المكظفيف  أك ،ة العامة عمى حسب تعبير مكسكلينينكع مف اإلدار 

                                                           
 .137، ص. المرجع نفسو  1
في اطار الكممة اإلفتتاحية لمسيد محمكد خذرم، كزير العالقات مع البرلماف في اليـك الدراسي، تحت عنكاف: " حاالت   2

تم التأكيد عمى الدور  2011أفريل  15ة في خطابو لألمة في إن رئيس الجميوريالتنافي مع العيدة االنتخابية"، قاؿ: " 
الحيوي الذي تضطمع بو المجالس المنتخبة، ال سيما في مجال تحقيق أىداف التنمية الوطنية، بشكل عام، و المحمية 

"، نقال وبشكل خاص، و بمورة مبادئ الديمقراطية التشاركية، بغية تحسين اإلطار المعيشي لممواطنين و تجسيد تطمعات
 .9، ص. 2013، 10، العدد: مجمة الكسيطعف: 

3 Mehdi labzaé, le nouvel ésprit de la démocratie, Genèses, n° 94, 2014, p. 178. 
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الحي ك الكاقعي لممجتمع الحديث بكؿ تعقيداتو  ىي المثاؿالبيركقراطية ، بينما في الكقت الحالي فبندكس
 1عقالني بيدؼ التكصؿ الى قرارات رشيدة في المجتمعات المعقدة. تنظيـ مثمما يشار إلييا عمى أنيا

فيي بذلؾ عمى حسب تعبير مكسكا: ال تزيد عف ككنيا نظاما معقدا يضـ عددا مف المكظفيف     
ييا عمى أنيا تجسـ ظاىرة اإلستبداد مف خالؿ فكرة القانكف العمكمييف، أما ركبيرت ميشمز فقد رأل ف

الحديدم لألكليغارشية، لتزيدىا عمقا أفكار كارؿ ماركس مف خالؿ ربطيا بالطبقة الحاكمة الى غاية 
مف خالؿ أنماط السيطرة  2مجيئ ماكس فيبير الذم أرجعيا في كتابو اقتصاد ك مجتمع الى فكرة "العقمنة"

 مف خالؿ القانكف، ك مف بيف الخصائص المميزة لمبيركقراطية في صكرتيا العقمية ك التي لف تتـ إال
 الخالصة نجد:

 تكزيع الكاجبات الرسمية عمى أعضاء التنظيـ تدرجا أك تسمسال رئاسيا كاضحا. -1    

 تخصص الكظائؼ بصكرة محددة. -2    

 التحاؽ المكظفيف بالبيركقراطية عمى أساس التعاقد. -3    

 اعتماد التعييف عمى الميارات الفنية ك التعميـ الرسمي. -4    

 حصكؿ المكظؼ عمى راتب منتظـ، يتحدد عمى أساس الكضع التسمسمي في اإلدارة. -5    

 الكظيفة التي يشغميا الفرد ىي المينة الرئيسية لو. -6    

 كجكد مسار ميني لشاغؿ الكظيفة. -7    

 د لممراقبة ك الضبط.يخضع المكظؼ لنظاـ محد -8    

                                                           
ك في ىذا اإلطار يعرؼ ميشاؿ كركزم ك ىك أحد عمماء اإلجتماع الفرنسييف في كتابو الظاىرة البيركقراطية الصادر   1

ية مف جانبيا اإلنساني: " ىي حككمة مككنة مف دكائر الدكلة يعمؿ بيا مكظفكف معينكف، ك منظمة البيركقراط 1963عاـ 
 نقال عف: بشكؿ تسمسمي، ك تعتمد عمى سمطة حاكمة".

Michel crozier, le phénomène bureacratique, paris, seuil, 1962, p. 16.  
ذا الكتاب، ك الذم يعد في نفس الكقت امتدادا لتفكير فالسفة القرف تعكد القكة الخاصة لكتاب اقتصاد ك مجتمع لكاقع ى  2
بتطمعو الى استنباط مرحمة تاريخية لفيـ عمـ اإلجتماع العاـ بمنيجية تعيد النظر في ابستمكلكجيا كانطية ك في ذات  19

 دة في فكرة البيركقراطية.الكقت فإنو يرل في اإلجتماع السياسي عمى أنو يبني أفكاره كفقا لسيطرة قانكنية ك ىي مجس
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 1تعتمد اإلدارة عمى الكثائؽ المدكنة ك مف مجمكع المستندات المكتكبة. -9    

ك قد سميت ىتو النظرية بييكؿ السمطة نتيجة تكاجد نظاـ قانكني يضبط ك يحدد العالقات ضمف السمـ   
 اإلدارم ك بطريقة عمكدية.

 ثانيا: الديمقراطية و نمط التسيير اإلداري:    

حدثت في شتى المجاالت جاء ىذا األسمكب في اإلدارة نتيجة تطكر الحياة ك التغيرات الكبيرة التي     
التي مف أبرزىا زيادة اإلىتماـ بالعنصر اإلنساني، إذ يسعى مف خاللو المدير أك الرئيس اإلدارم مف ك 

رصة أماـ المرؤكسيف ؽ إتاحة الفكراء ىذه الفكرة الى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ك العامميف عف طري
اإلدارييف ليككف لكؿ منيـ دكر في القيادة ك المشاركة، ك تحمؿ المسؤكلية، ك تكفير جك مناسب لمعمؿ، ك 

عمى اعتبار أف الديمقراطية تقكـ عمى أساس احتراـ شخصيات األفراد، ك المساكاة فيما بينيـ، ك تنميتيـ، 
لنيائي يككف دائما بالتشاكر، ك ما عمى الرئيس اإلدارم إال ك تقـك عمى حرية اإلختيار ك اإلقناع ك القرار ا

 أف يراعي مطالب المكظفيف ك يترؾ ليـ حرية اتخاذ القرار مع اقتراح البدائؿ المناسبة ليـ.

كما يمجأ اإلدارم الديمقراطي بصفة دائمة الى مشاكرة مرؤكسيو ك إشراكيـ في حؿ المشاكؿ المتعمقة     
حتى اإلجتماعية منيا إف أمكف ليـ ذلؾ، حارصا منو عمى إشباع حاجات كؿ فرد بالجكانب اإلدارية ك 

تتكزع ىداؼ ك السياسات ك أكجو النشاط ك ، ليسكد اإلحتراـ المتبادؿ لمحقكؽ ك تحدد األ2مف أفراد الجماعة
 ية:. ك عادة ما يميز نمط التسيير الديمقراطي بالنقاط التال3األدكار ك المسؤكليات بقبكؿ ك اقتناع

 خطكات العمؿ ك سياساتو تتحدد كفقا لمجماعة. -
 تكزيع المسؤكليات بالتراضي ك حسب نظاـ الكفاءة. -
 ركح المبادرة تبقى مف كمتا الجانبيف. -
 حرية النقاش ك التعاكف ىي مف بيف أىـ المميزات. -

 

                                                           
 ك كذا في كتابو األصمي: .1975، اإلسكندرية، دار الكتب الجامعية، البيركقراطية الحديثةمحمد عمي محمد،   1

., paris, librairie plon, 1971, p. 226Economie et sociétéMax weber,  
2
 Piérre yves baudot, anne revillard, le médiateur de la république au prisme de la démocratie administrative, 

revue française d’administration publique, n° 137-138, 2011, p. 195. 
3
 I bid, p. 196. 
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 :ثالثا: التسيير التشاركي و عصرنة اإلدارة    

ما لو القدرة عمى حفظ المشكالت مف بيف أفضؿ أنماط التسيير ليعتبر النمط التشاركي في اإلدارة     
، ك تفعيؿ الطاقات البشرية، ك تنمية الكالء، ك تحسيف األداء بصكرة عامة، كلف يتكقؼ 1مكاكبة العصرك 

نجاح ىذا النمط مف التسيير إال مف خالؿ إدراؾ صناع القرار سكاءا في المستكيات اإلدارية ك السياسية 
بتكجيو الجيكد نحك طريقة تشعر األفراد فييا بالدخكؿ الييـ فييا مف خالؿ مداخؿ ديمقراطية  بأىمية ذلؾ

 Robinson)، إذ يرل ركبنسكف ك تيمبرلي  2تمكف مف استنطاؽ إبداعاتيـ بالمشاركة في عمميات اإلدارة
& Timperly)  ذلؾ عمى القيادات أنو كمما كانت ممارسة القيادات العميا ديمقراطية تشاركية كمما انعكس

حؿ عمى التجديد ك مكاجية التحديات ك األقؿ، ك عمى العامميف بطريقة ايجابية، بما يخمؽ بيئة نشطة قادرة 
 المشكالت، كمف ىنا يعد التسيير التشاركي نمطا فاعال لخمؽ بيئة صحية في المؤسسات اإلدارية.

صرنة اإلدارة باعتبار أف البنديف األكليف ك مما ال شؾ فيو ىك اقتراف المشاركة بالديمقراطية مع ع   
يركزاف عمى المشاركة في صنع القرار ك ىك ما أصبح عميو اليكـ مف إقباؿ متزايد عمييـ ك ذلؾ ألىميتيا 

 في اإلدارة ك مكاجية التحديات المستقبمية، ك مف بيف األسباب الرئيسية كراء ىذا التكجو نجد:

التشاركية تيدؼ لمرفع مف نمط التسيير ك الذم  عمى المستكل المحمي: أغمب المعايير -
يعّد غير كاؼ خصكصا لدل الدكؿ النامية بتحكيؿ شركط العيش مف ذلؾ المكاطف البسيط ك الفقير في 

فيصبح بذلؾ ىك الالعب األساسي ضمف معادلة  المكاطف الخبير ك الخالؽ لمثركة إمكانياتو الى ذلؾ
 التنمية ك جكىرىا.

ك الخدمات مركزيف عمى األفراد  شاركي تيدؼ الى تقريب المصالحفكرة التسيير الت -
، عمى اعتبار أف التسيير العمكمي الجديد ينحك باتجاه العمؿ طنيف في صنع القرارات التي تيميـالمكاك 

 الجماعي عمى عكس ما كاف ضمف ىيراركية سمطكية.

                                                           
1
  Michel le clainche, l’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie 

administrative ?, revue française d’administration publique, n° 137-138, 2011, p. 40. 
المدخؿ الديمقراطي في اإلدارة يساعد عمى صنع القرار الجماعي لذلؾ فيك أحسف تعبير بدال عف مصطمح اإلدارة   2

 الجديدة، نقال عف:
Bruno daugeron, la démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance d’un 

concept, revue française de l’administration publique, n° 137-138, 2011, p. 24. 
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كة ىي معبأة في بكجكد الفضاء المحمي مثمما تعاطى معيا يكرغف ىبرماس فإف المشار  -
 إطار العصرنة ك اإلتجاه نحك "الدكلة المحمية".

 ، ك بمكجبيا تذلؿ كؿ الصعكبات.مشاركة ىي ركيزة لمتنمية المحميةال -
، فكثيرة ىي الخالفات يدة في التسيير ألجؿ حؿ الخالفاتمحاكلة اإلنتقاؿ الى إدارة جد -

 يد مف األطراؼ.المكجكدة ك التي يمكف معالجتيا عبر النقاش بمشاركة العد
مف  1إذف فالرىاف األساسي مف خالؿ التسيير التشاركي ىك الرفع مف القابمية لإلستجابة -
 قبؿ اإلدارة.

 الفرع الثالث: الوظيفة السياسية:    
تسعى الديمقراطية التشاركية الى بسط مجمكعة مف الخصائص سكاءا تعمؽ األمر مف الناحية الثقافية     

 ة السياسية، ففيما تتمثؿ ىذه الكظائؼ لكؿ كاحد منيما؟.أك مف ناحية الشرعي
 أوال: تعزيز الثقافة المدنية المشاركاتية:    
يرل الباحث في الثقافة السياسية الدكتكر المنكفي عمى أنيا مجمكعة القيـ المستقرة التي تتعمؽ بنظرة     

عية النظاـ القائـ، فالثقافة السياسية المكاطف الى السمطة ك التي تعد مسؤكلة الى حد بعيد عف درجة شر 
تؤثر في عالقة المكاطف بالسمطة مف حيث تحديد األدكار ك األنشطة المتكقعة مف السمطة ك مف حيث 

ف التفاصيؿ الخاصة بيكية الفرد ، كما أنيا تتضم2طبيعة الكاجبات التي يتعيف عمى المكاطف القياـ بيا
 :(Almond & verba)الثقافات عمى حد تعبير ألمكند ك فيربا الجماعة، لتشكؿ معيا ثالثة أنكاع مف ك 

ػ ثقافة سياسية تابعة: مساىمة متكاضعة تصؿ الى حد العزكؼ في بمكرة مدخالت النظاـ         
السياسي إلعتقاد المكاطف بعدـ جدكل ذلؾ بالرغـ مف كعيو ك استيعابو لمقكاعد ك يقترف باألنظمة 

 التسمطية.
ضيقة: ال يستطيع في إطارىا المكاطف إصدار أحكاـ ك تقييميا بخصكص النظاـ السياسي ػ ثقافة         

ك اقتصاره عمى تمقي مخرجات النظاـ ك اإلمتثاؿ ليا لقصكره عمى تصكر بدائؿ أخرل أك لعجزه ك عدـ 
 رغبتو في ذلؾ. 

                                                           
1
  Joana mendes, transparency and participation : a vista of democratic principles for EU administration, revue 

française d’administration publique, n° 137-138, 2011, p. 103. 
 : الجانب الثقافي يكجد ضمف مستكيات متعددة كربط التنمية بالمنظكمة اإلدارية ك السياسية ك الثقافية، نقال عف  2

Eun gee yun, le systéme administrative et la culture en éxtréme-orient, en europe et aux etats unis : la 

transformation du systéme administratif par le mélange réciproque de culture en corée, revue internationale des 

sciences administratives, vol. 72, 2006, p. 531. 
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ياسي ك القكاعد التي ػ الثقافة المشاركة: ك ترتبط بمعرفة ك كعي الجماىير بحركة نظاميا الس        
 تعتمدىا ك مؤسساتو ك مدخالتو ك مخرجاتو ك بالتزاـ أفراد المجتمع بالمشاركة السياسية الفعالة.

فعمى الرغـ مف أف الثقافة المشاركة ىي مف اختصاص المكاطف في الدكؿ المتقدمة إال أف الديمقراطية    
لنظاـ السياسي ك اتجيت نحك المدنية فيما يسمى التشاركية أتاحت لمدكؿ األخرل أف تكسع مف عالقاتيا با

"بتجديد السياسة" أك "دمقرطة الديمقراطية"، كما استطاعت ىذه المعايير التشاركية الجديدة أف تؤسس 
"مدرسة لمديمقراطية"، إلعتبار أف لدييا مفاىيـ ك قدرات ليا أف تنتظـ ك تعبر عف الحياة الجماعية بكؿ 

 أبعادىا.
 النقاط التي أتت بيا الديمقراطية التشاركية نجد: كمف بيف أىـ   

 ػ فيـ منطؽ ك رىانات التسيير العاـ مف خالؿ المشاركة.          
 ػ ستدمج ثقافة اإلقتراح في عكض بقائيا ضمف المطالب.          
 ػ القضاء عمى الزبكنية ك اإلحالؿ التدريجي لممكاطنة الفعالة.         
 تعدؿ مف العالقات بيف المكاطنيف ك النظاـ السياسي.ػ ليا أف          
 ػ تصبح المشاركة أداة لممكافحة ضد العزكؼ، ك تطكير خيارات إعادة اإلقتراع.         

 ثانيا: الديمقراطية التشاركية و تدعيم الشرعية السياسية:    
اص في عممية صنع القرار تشكؿ إف الديمقراطية التشاركية ك انعكاساتيا عمى الثقافة المدنية لألشخ    

أحد النتائج البارزة لممشاركة، مما يسمح في نياية األمر بإعطاء صبغة جديدة لمشرعية السياسية ك التي 
أك كما لخصيا ميشيؿ  1كما رأل فييا بكؿ باستيد عمى أنيا تبرير لمخضكع أك الطاعة الناجمة عنيا،

إلنتشارم، بما يقتضي أف يككف ىؤالء الحكاـ شرعييف دكبرم عمى أنيا السند اإلحتياطي ذات الدعـ ا
بطريقة أك بأخرل، فالحكاـ ك المؤسسات التي يمارسكف السمطة مف خالليا ك السياسات العامة التي 
يضعكنيا ك ينفذكنيا يجب أف تتكافؽ مع معتقدات المحككميف ك قيميـ ك ميكليـ ك مشاعرىـ، أك ال تبتعد 

لتزداد عمقا مع مكريس دكفرجيو الذم يرل في أف النظاـ السياسي يمتثؿ  2عنيا صراحة أك بشكؿ دائـ،
لإلجماع الشعبي، ككفؽ ىذا المنظكر يككف شرعيا ليس فقط النظاـ الذم يعمؿ كفقا لقيمو الخاصة، ك إنما 
أيضا ذلؾ الذم يستجيب عمى األقؿ بشكؿ ضمني لمتطمعات الشعبية ك ىك ما يسمح أكثر فأكثر 

                                                           
، لقانكنيةمجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اإلقتصادية ك اأحمد ناصكرم، النظاـ السياسي ك جدلية الشرعية ك المشركعية،   1

 .352، ص. 2008، 2، العدد: 24المجمد: 
 .353، ص. المرجع نفسو  2
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لكف مكجبيا ك كؿ مستمر مف قبؿ األفراد ك الجماعات في رسـ السياسات ك صناعة القرار بلممشاركة ك بش
 (lucian bye)ىذا لف يتحقؽ بكجكد مجمكعة مف األزمات حالت دكف ذلؾ مثمما أكد عميو لكسياف بام 

لسمطة  مف خالؿ انييار في البناء الدستكرم ك األداء الحككمي الناجـ عف اختالؼ حكؿ الطبيعة المالئمة
النظاـ، ك يتمثؿ ذلؾ في تغير البناء أك الطابع األساسي لنظاـ الحكـ مف ناحية ك تغير المصدر الذم 
يستمد منو النظاـ سمطتو مف ناحية أخرل، كما يتمثؿ أيضا في تغير المثؿ العميا التي يدعي النظاـ 

 ؾ ما يمي:تمثيميا ك األسمكب الذم يمارس بو سمطتو أك يعبر عنيا، ك ىي تشمؿ كذل
 ػ الخالؼ حكؿ قكاعد السمطة: إذ فيو صراع بيف الدكلة الجديدة ك الجماعات القبمية ك العرقية.         
 ػ الصراع مف أجؿ القكة.         
 ػ فقداف الثقة بالقيادة.         
 1ػ قصكر عممية التنشئة اإلجتماعية ك السياسية.        

دخمت األنظمة السياسية في أزمات خانقة مما أدل بالفالسفة ك عمماء فكؿ ىذه المشاكؿ ك األزمات أ    
السياسة بالبحث عف أنجع السبؿ ألجؿ التخمص مف ىتو األزمات، ليتجسد ذلؾ مف خالؿ الديمقراطية 

ك ليتحكؿ بذلؾ الى مشارؾ ال خاضع  2التشاركية ألجؿ إعطاء فاعمية أكثر لممكاطنيف في صنع السياسات
  متمقي ك بيذا يكتسب الثقة في الحكاـ مما يسمح بتدعيـ الشرعية فييا.ليا، ك مبدع ال

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2002، مصر، دار المعرفة الجامعية، 2، ج. التنمية السياسية: دراسة في اإلجتماع السياسيعبد الحميـ الزيات،  1
2
 Michael E. Morrell, « Déliberation, Democratic decision making and internal political efficacy”, political 

behavior, vol. 27, N° 1, March 2005, p. 50. 
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 المبحث الثالث: الحوكمة المحمية في ظل إعادة صياغة دور الدولة:

مع ظيكر مفيكـ الحككمة التي تعبر عف ذلؾ النسؽ مف المؤسسات المجتمعية المعبرة عف الناس     
ينة مف عالقات الضبط ك المساءلة، بكاسطة المؤسسات ك في النياية تعبيرا سميما، ك تربط بينيا شبكة مت

بكاسطة الناس، مما أدل لظيكر منظكر جديد يسعى الى إعادة صياغة دكر الدكلة بإقحاـ ىذه المؤسسات 
 كالقطاع الخاص ك المجتمع المدني.

ا التغيير الذم حدث في تقارير البنؾ الدكلي يتجمى ىذ :المطمب األول: الدور الجديد لمدولة      
في طبيعة دكر الحككمة مف جانب ك تطكر عمـ اإلدارة العامة مف جانب آخر، فمف الجانب العممي لـ 
تعد الدكلة ىي صانع القرار، ثـ الجانب اآلخر في إعادة اختراع الحككمة بما يمكنيا مف تأدية كظائفيا 

 بكفاءة أعمى.

إف مخمفات المرحمة اإلستعمارية جعمت مف  وحدات المحمية: الفرع األول: المركز و عالقتو بال        
لكف الكحدة ألجؿ التنمية ك البناء، ك الدكلة ك خاصة منيا الحديثة اإلستقالؿ تتمسؾ بنزعة مركزية بدكاعي 

سرعاف ما دخمت أنظمتيا في أزمات جعمت منيا تبحث عف اإلصالح، في ظؿ ضعؼ قدرة الحككمات 
ة لممكاطنيف، ك ىذا نظرا الزدياد الحاجات ك قصكر تقديـ الخدمات ك التي ال فيما يخص استجابة الدكل

الماؿ كالزمالة ك القرابة ك الكساطة ك  تزاؿ تفتقر الى الكفاءة ك مدعكمة في ذات الكقت بقنكات غير رسمية
يكجد بعد  مما أفقد ىتو الدكلة ىيبتيا في أف تككف ىي الكحيد في تعبير اإلرادة الشعبية، إضافة الى ذلؾ

آخر تحتكـ اليو ىتو العالقة المكجكدة بيف المركز ك األطراؼ ك المتمثمة في السيطرة بأدكات مقننة عمى 
ىتو الكحدات المحمية، فبالرغـ مف إجراء اإلنتخابات المحمية ككجكد مجالس فييا إال أف ىذه األخيرة تمتمؾ 

المنقكصة عمى الصعيديف السياسي ك المالي  قدرا محدكدا مف الصالحيات، فكثيرا ما تقكض الالمركزية
قدرة الحككمات المحمية عمى اإلستجابة لإلحتياجات المطمكبة في مجتمعاتيا المحمية، ك ىناؾ حاجة 
بكجكد آليات المشاركة بالرأم ك المساءلة ليس في مرحمة تقديـ الخدمات فحسب، بؿ أيضا تتبع تدفقات 

، أم مف المستكل المركزم الى المستكل المحمي مما يجعؿ عالقة المكارد مف أعمى اليياكؿ الى أدناىا
ىتو الكحدات بالمركز عالقة تداخؿ في الصالحيات ك السمطات، ك ىذا فتح المجاؿ إلعادة النظر في 

 دكر جديد ليتو الدكؿ.
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 لتضاؼ الييا مجمكعة أخرل مف النقاط تتيح عالقات مف ىذا التداخؿ ك منيا نجد:    

ثير مف األحياف يقكـ المسؤكؿ التنفيذم بفرض سمطتو عمى المجمس المحمي ك مف تـ يعاد ػػػ في ك   
 النظر في القرار الذم ُبث  فيو مف قبؿ المجمس المحمي.

 ػػ اإلستعماؿ التعسفي لمييئة التنفيذية في حؿ المجالس المحمية.   

ك لكف سرعاف ما ترفض بحجة عدـ ػػ كثيرة ىي القرارات المصادؽ عمييا مف قبؿ المجمس المحمي،    
 رصد الميزانيات الكافية ليا، ك التي عادة ما تكضع تحت رقابة األجيزة التنفيذية.

 الفرع الثاني: المشروع الجديد لممجتمع:    

ك الذم ينتظـ ضمف أنساؽ لمدفاع عف مصالح معينة، ك التي تختمؼ بحسب الرؤيا ك التصكر الذم    
 ؾ رغبة منيا في تحقيؽ: تحاكؿ أف تبنيو، ك ذل

أ/ حاجات غير مشبعة: ألف الحاجات تعبر عف الرغبة في الحصكؿ عمى المنفعة أك إشباع معيف،       
أك شعكر بألـ يقتضي دفعو أك التخفيؼ مف حدتو لذلؾ جاءت في لغة عمـ اإلقتصاد كممة الحاجة أكسع 

ة أك الممحة كالمأكؿ ك الممبس، اء الضركرينطاقا منيا في المغة الجارية، إذ ىي ال تقتصر عمى األشي
ات فيزيكلكجية كالغذاء ك السكف سكاءا كانت عبارة عف حاج 1لكنيا تتعداه الى كؿ ما يطيب لإلنسافك 
أك حاجات متعمقة باألمف ك الحماية  كالتقميؿ مف المخاطر التي تيدد حياة األفراد مف ككارث  2الراحة ..،ك 

اإلنتماء الى مجمكعة معينة لديو معيا تقاسـ في األفكار ك المبادئ، كما  طبيعية ..، أك حاجات الحب ك
أنيا تزيد ك تعظـ مف خالؿ تقدير الذات ك اإلحتراـ كالقكة ك النجاح ك التحكـ ك الثقة مع اآلخريف الى 
ي غاية الحاجات المرتبطة بتحقيؽ الذات كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ الخاصة ك مساعدة اآلخريف، ك بالتال

فالديمقراطية التشاركية تنخرط ضمف مسعى تحقيؽ الذات في التناصؼ ك اقتساـ السمطة لتمبية ىتو 
 الحاجات.

                                                           
 .70، ص. 2004، دبي مطابع البياف التجارية، مبادئ عمـ اإلقتصادعبد اهلل الصعيدم،   1
رسالة ، محي الديف حمداني، "حدكد التنمية المستدامة في اإلستجابة لتحديد الحاضر ك المستقبؿ: دراسة حالة الجزائر"  2

 .129، ص. 2009، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير، دكتكراه
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كما أف ىتو الحاجات ترتبط بشكؿ كثيؽ مع التنمية المستدامة، حيث تكجد ضمف المبادئ األساسية ليا    
اإلستفادة عمى المدل الطكيؿ  باعتبارىا استراتيجية فعالة تضمف المجمكعات المحركمة ك الميمشة مف

بإشباع الحاجات المعينة، كما أنو إذا تـ اإلستعانة بالحاجة الى تحقيؽ الذات مثمما نكه عميو الكثير مف 
عمى كجو التحديد ػػػ فيي تحاكؿ اشراؾ ىتو المجمكعات الميمشة ضمف عممية صنع 1الدارسيف ػػػػ ماسمك 

 القرار.

اءلة: تختمؼ مشاركة المكاطنيف المشكميف ألم مجتمع بحسب تجاكب ب/ المشاركة بالرأم ك المس    
الننظاـ ليتو المدخالت، فكمما كانت ىنالؾ استجابة كمما كجدت معو مشاركة فعالة بالرأم لبناء مجتمع 
قكم دعامتو المكاطف، ك العكس صحيح. فالمشاركة بالرأم تككف مف خالؿ المقدرة عمى التعبير عف 

يات ك عمى المطالبة بالحقكؽ ك اإلستحقاقات، ألف أم مكاطف إال ك لديو مجمكعة كجيات نظر ك أكلك 
الحؽ ك الحؽ في اإلنخراط في جمعيات، ك مف الحقكؽ اكتسبيا باسـ مكاطنتو في البمد كالحؽ في السكف، 

في في التصكيت..، ك بالتالي يمكف ممارسة ىتو المشاركة بالرأم مف خالؿ مشاركة المكاطنيف ك العمالء 
عمميات اتخاذ القرار أك تقديـ الخدمات أك عمميات تنفيذ السياسات، كما يمكف ممارستيا مف خالؿ بذؿ 
الضغكط أك تنظيـ اإلحتجاجات أك تقديـ الشكاكل، ك ازداد ىذا األمر حتى تكصمت بعض الدكؿ 

 راؾ المكاطنيف في إعدادىا. كالبرازيؿ في المشاركة بالرأم الى اعداد الميزانيات ك التي نادرا ما يتـ فييا اش

ك فيما يتعمؽ بالنقطة الثانية التي تأتي بعد المشاركة بالرأم ىي المساءلة مف خالؿ التزاـ مف في     
يدىـ السمطة بتحمؿ تبعات أفعاليـ، فعندما تتحدد المسؤكلية يتحدد معيا الجزاء عبر المساءلة، لذلؾ 

قة بيف مف لو الحؽ ك المكمؼ بالكاجب، أم أف ىذا األخير فالمساءلة ينظر ليا عمى أنيا: طبيعة العال
 ىك الذم يتحمؿ أكثر مف غيره تبعات كؿ أعمالو.

 ك بمكجبيا يكجد العديد مف التقسيمات لممساءلة:    

منظمات المجتمع المدني لمدكلة  أكالىا ىي المساءلة اإلجتماعية مف خالؿ مساءلة المكاطنيف ك   
كد المبذكلة مف الحككمة ك األطراؼ الفاعمة األخرل )كسائؿ اإلعالـ، القطاع أجيزتيا، ك كذلؾ الجيك 

الخاص، الجيات المانحة( لمساندة ىتو األعماؿ، ثـ ثانيو ىي المساءلة مف أعمى عبر كجكد أطراؼ 
فاعمة خارجية ليا معايير لألداء الجيد عمى المسؤكليف ك خير مثاؿ عمى ذلؾ ىك اإلنتخابات، أما 

                                                           
 المكاف نفسو.  1
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لثالث فيك يتمثؿ في المساءلة األفقية أيف تككف فيو المساءلة حسب القكانيف ك الييئات الداخمية العنصر ا
ك المجاف التشريعية، الككاالت  عبر إبالغ بكجكد مخالفات قد تخؿ بالنظاـ العاـ، ك ىي تشمؿ المجالس

 الييئات الرقابية.  ك 

ظرا لكجكد ىيمنة مف قبؿ المركز ن المحمية: الفرع الثالث: توزيع األدوار بين الدولة و الوحدات    
بركز طمكحات جديدة ألم مجتمع، ظير مفيكـ جديد يعبر عف تكزيع األدكار بيف الدكلة ك الكحدات ك 

 المحمية ك ذلؾ مف خالؿ:

ع الكظائؼ بيف السمطة المركزية أ/ الالمركزية ك الفعؿ التنمكم: لـ تعد الالمركزية نظاـ لتكزي        
ة، بقدر ما أصبحت تشكؿ دعامة لمتنمية المحمية، ك ذلؾ عبر إعادة تشكيؿ كافة ىياكؿ المجتمع المحميك 

اإلجتماعية القاعدة اإلقتصادية ك السياسية ك كي تتيح استخداـ المكارد المحمية اإلقتصادية ك البشرية لبناء 
أ عمى كاىؿ الحككمات المركزية ك الثقافية لممجتمع، باإلضافة الى ذلؾ ىذا التكزيع في األدكار يخفؼ العب

في العاصمة ك التي تعاني مف المشاكؿ. لذلؾ أصبحت الكحدات المحمية بمعية اإلدارة المحمية تتسابؽ 
الشراؾ المكاطنيف في الحكـ، ثـ إف ىذا التكجو يعبر عف فمسفة في الحكـ لخدمة الساكنة، ك مف جية 

جيرانو ك أىمو، يحتاج الى مككف يجمعيـ باسـ  أخرل فإف ىذا الشخص يعيش في بيئتو بيف أسرتو ك
 الكحدة المحمية لتجسيد ىتو الطمكحات.

كذلؾ بالتعاكف بيف المركز ك المحمي فإف نجاح المشاريع التنمكية يتكلد عنو الحافز باإليجاب نحك     
مركزية المزيد مف النمك ك التنمية، ليذا فإف ىتو الفمسفة تقـك عمى إعطاء الكحدات المحمية عبر مفيكـ الال

 الصالحيات في اتخاذ القرار ك ىك الدعامة لتنمية فاعمة.

ب/ دكر السمطة المحمية في تفعيؿ اإلستثمار: بعد تكفير الصالحيات لمكحدة المحمية في أف تمعب      
 دكرىا في استقطاب المشاريع التنمكية، أصبح مف الضركرم البحث عف مكارد لتفعيميا. ك ذلؾ عبر:

أكال مف خالؿ فكرة "السمطة المعنكية ك اإلستقالؿ المالي" أك في بعض األحياف نجد اصطالح "تتمتع     
بالذمة المالية" فيك بذلؾ يسمح بالتمكيؿ المحمي ك الذاتي لممشاريع التنمكية ك ىذا يستمزمو شركط كإيجاد 

ركز باسـ المخططات ضريبة محمية ك اإلستعانة بقركض أك حتى اإلعتماد عمى التمكيالت مف الم
التنمكية، األمر الذم يجعؿ مف ىتو الكحدة ذاتية المكرد، فيي بذلؾ ترصد الميزانيات ألجؿ التكفيؽ بيف 
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اإلحتياجات المالية حصيمة المكارد المتاحة ليا، ك النقطة الثانية تتمثؿ في انعاش المشاريع اإلقتصادية 
ستكيات المركزية بقدر ما يككف عمى عاتؽ ىتو الكحدات المحمية ألف القضاء عمى البطالة لف يتـ في الم

ايجاد مناصب شغؿ بتكفيرىا لممكارد ك القكل العاممة المتاحة مع اإلستثمارات ك المشاريع النابعة مف ثقافة 
 ك بيئة ىتو الكحدة، لذلؾ ىذا التكجو كاف نتيجة مجمكعة مف العكامؿ مف بينيا:

 الدكلية بالتكجو نحك الخصخصة.ػػػ مكاكبة التغيرات              

 ػػ التركيز عمى المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة التي تكجد في نطاؽ الكحدات المحمية.             

 ػػػ العكلمة ك ما أحدثتو في البنية اإلقتصادية العالمية.             

 ػػػ تطكير البنى التحتية لخمؽ استثمار محمي تنافسي.             

 ب الثاني: المجتمع المدني المحمي:المطم

شيدت في اآلكنة األخيرة تحكالت لدل أغمب الدكؿ بتكجييا نحك المجتمع المدني كفاعؿ لو دكره في    
الصنع السياسات العامة ك الدفع بكتيرة التنمية الكطنية ك المحمية الشاممة، لذلؾ يقتضي األخذ بيذا 

 الحككمية.المككف المكجكد ضمف مؤسسات الدكلة غير 

: يشير التداكؿ الكاسع لمفيكـ المجتمع المدني في الخطاب الفرع األول: وجودية المجتمع المدني     
السياسي ك المؤسسات الدكلية كصندكؽ النقد الدكلي ك البنؾ العالمي الى ضركرة تأصيؿ ىذا المفيكـ مف 

ي رصد مككناتو الفرعية كالعكدة الى خالؿ إعادة صياغتو ك تحديد مدلكلو النظرم ك العممي، مما يستدع
الفضاء الزماني ك المكاني الذم عرؼ كالدتو، ك لكف ىذا الرجكع التاريخي أكسبو صعكبة تعريفو 
لمجمكعة مف اإلعتبارات سكاءا ما تعمؽ بالمرجعية التاريخية ك تعدد األنشطة ك اإلىتمامات  ك المجاالت 

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مف خالؿ ككنيا مجمكعة  المشكمة لو، ك مف بيف ىتو التعريفات نجد،
الركابط التي ينظـ بيا المجتمع نفسو بصكرة طكعية، ك بالتالي فيي تتسـ بالطكاعية ك اإلرادية مثؿ 
الجمعيات الخيريرة ك الثقافية ك النقابات ك اإلتحادات العمالية ك ىذه الكحدة تقكـ بتعزيز الحككمة ضمف 

المحمي، كما نظر إلييا البنؾ الدكلي عمى أنيا ذلؾ الحكـ الجيد ك الذم يتطمب العديد  بعدىا الكطني ك
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مف الخطكات مف جانب الحككمة، ك لكف يتطمب أيضا مشاركة فاعمة مف قبؿ الشعب ك بالتالي فمشاركة 
 الشعب لف تنتظـ إال مف خالؿ قنكات تسمى بالمجتمع المدني.

بينما  1العالقات اإلقتصادية فيو تتجمى كؿ العالقات المادية لألفراد،كما نظر إلييا ماركس في إطار    
أنطكنكيك غرامشي رأل في المجتمع المدني عمى أنو ليس مجاال لممناقشة اإلقتصادية بينما ىك مجاؿ 

ك بالتالي ىك اإلنتقاؿ مف البعد المادم الى البعد الثقافي، بينما أليكسس دتككفيؿ  2لمتنافس اإليديكلكجي،
رغبة منو في تعزيز الديمقراطية أكد عمى تكاجده ضمف العيف الفاحصة ك المستقمة الدائمة اليقظة ك ىي 

 3الضركرة الالزمة لتقكية الثكرة الديمقراطية. 

تعقد المجتمعات الحديثة جعؿ منيا تتبايف الفرع الثاني: خصائص المجتمع المدني و ميامو:      
 ـ، لذلؾ نجد:بحسب النطاؽ ك الخصائص ك الميا

أ/ الخصائص: يكجد فرضية مفادىا أف فاعمية تنظيمات المجتمع المدني نابعة مف الخصائص          
التي تحمميا ك ىي متمثؿ في عنصر التجانس كتعبير لكجكد مستكيات تراتبية داخمة، ك انتشاره الجغرافي 

ففي كثير مف األحياف يجسد ىذا ك ىك محدد لدرجة نجاعة ك انخراط شرائح كبيرة مف المجتمع، لذلؾ 
التعقد ضمف ىيراركية مف الرئيس الى المنخرطيف ك المنظميف اليو. أما العنصر الثاني يتمثؿ في 
اإلستقالؿ أم استقالليتو عف باقي المؤسسات خصكصا منيا الحككمية، ألف التمكيؿ يمعب دكرا ميما في 

مما ازدادت معو تبعية ىتو المؤسسات ليا، كما يكجد بعد ىتو اإلستقاللية ، فكمما ازداد التدعيـ الحككمي ك
آخر بعد المستكل الماؿ ك الذم يتمثؿ في تدخؿ ضمف أطرىا التنظيمية في مأسسة ىتو التنظيمات ألنيا 

ي األخير يأتي الفحكل التنظيمي ىي التي تضع ليا المصادقة عمى تأسيس الجمعية مف عدميا، ثـ ف
 خمية دكف غيرىا في اتخاذ القرارات التي تخصيا.الذم يسمح بمؤسساتيا الداك 

                                                           
، 9، العدد: سمسمة الالمركزية ك اإلدارة المحمية، 2كريـ لحرش، "مغرب الحكامة: التطكرات، المقاربات ك الرىانات"، ط.   1

 .86ص. 
 .87، ص. المرجع نفسو  2
عابد الجابرم في المجتمع المدني عمى أنو مؤسسات إرادية أك شبو إرادية، يقيميا الناس، ك ينخرطكف فييا أك  يرل محمد  3

يحمكنيا، أك ينسحبكف منيا، ك ذلؾ عمى النقيض مف مؤسسات المجتمع البدكم التي ىي مؤسسات طبيعية يكلد منتميا 
ة ك الطائفة، محمد عابد الجابرم، إشكالية الديمقراطية ك المجتمع الييا، مندمجا فييا، ك ال يستطيع اإلنسحاب منيا كالقبيم

 .8، ص. 1993، 167، العدد: مجمة المستقبؿ العربيالمدني في الكطف العربي، في: 
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المياـ كدكر الكسيط بيف الدكلة ب/ المياـ: إف مؤسسات المجتمع المدني لدييا العديد مف          
المكاطف باعتبارىا مجمكعة مف العالئؽ ك الكسائط التي تعمؿ بمنأل عف السمطة نسبيا، كما تيتـ بالتكفؿ ك 

ليا قكة اقتراح لمساعدة السمطة المحمية مع تأطيرىا لممكاطنيف، كما ليا أف تحقؽ بانشغاالت المكاطنيف، ك 
 عناصر الحكامة المحمية ك تزكد السمطة المحمية بالمعمكمات ك تساعد في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 الفرع الثالث: المجتمع المدني و عالقتو بالدولة:      

لمدني ك الدكلة تتمظير أكال في ككنيا جيئت كمنتكج غربي فأحدثت إف إشكالية العالقة بيف المجتمع ا    
ثـ أف الفكرة الثانية التي عمقت ىذا التصادـ ىي  1صداما بيف النخب الحاكمة ك ىتو المؤسسات الحديثة،

في إشكالية مف ىك الذم جاء لمكجكد أكال، ىؿ المجتمع المدني أـ الدكلة، ك مف لو األحقية في أف يسكد 
اآلخر الى غاية مجيئ المفكريف مف أمثاؿ مكنتسكيك الذم نظر فيو عمى أنو ميداف يقيـ فيو الطرؼ 

العمؿ ك تنتج فيو الثركة ك التعاقد ك التبادؿ بصكرة مستقمة عف الميداف السياسي، فالمحصمة النيائية ىي 
اصات، عدـ كجكد صراع بيف الطرفيف بقدر ما ىك تعاكف في إطار تقسيـ الصالحيات ك اإلختص

باإلضافة الى ذلؾ فإف الحككمة حممت عمى عاتقيا مسألة التنمية اإلقتصادية ك رفاىية مجتمعاتيا ك لكف 
كاف ذلؾ عمى حساب البيئة مما استمـز عمى األفراد التكتؿ ألجؿ حماية مستقبؿ أبنائيـ فيما يعرؼ 

 بمؤسسات المجتمع المدني.

التي ك  2جؿ تفعيؿ دكر المجتمع المدني ضمف السياسة البيئيةفنظمت العديد مف الممتقيات ك الندكات أل   
مف بينيا نجد الكثيقة الختامية لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة تحت عنكاف: المستقبؿ الذم نصبك 
اليو، ك الذم مف خالؿ عبر عف مشاركة المجتمع المدني ك جميع الجيات المعنية ك باإلعتماد عمى 

ممارسات ك النماذج المتاحة عند المؤسسات، إذ يمكف ليا إيجاد آليات جديدة مف شأنيا أفضؿ ك أحسف ال
أف تعزز الشفافية ك مشاركة المكاطف بصكرة فعالة، كما عبر عف المجتمع المدني مف خالؿ المصمحة 

ائر العممية، التي يريد تحقيقيا أك الدفاع عنيا كالنقابات ك اإلتحادات العمالية، اإلتحادات النسكية، الدك 
رجاؿ األعماؿ ك الصناعة، كما أف التكجو الحالي فيك ينحك لمجمعيات ذات الطابع البيئي ك ىك ما أقرتو 

                                                           
 .140، ص. 2011، جكاف 15، العدد: دراسات استراتيجيةعبد اهلل زكبيرم، "المجتمع المدني ك صناعة النخب"،   1
قكل السياسية عبر الكطنية: قراءة في تأثير الفاعميف غير الحككمييف في السياسة العالمية، حافظ عبد سعيد الصديقي، ال  2

، 2006، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، السيادة ك السمطة: اآلفاؽ الكطنية ك الحدكد العالميةالرحيـ ك آخركف، 
 .72ص. 
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مجالس األمـ المتحدة لمبيئة أك برامج الشراكة ألجؿ تنمية إفريقيا حكؿ التنمية ك إقترانيا بالبيئة خصكصا 
 تمكـ الثالثية المتعمقة بالفقر، التنمية ك البيئة.

 المطمب الثالث: الجماعات المحمية و المؤسسات غير الحكومية:    
نقص اإلستثمارات ك الثقؿ المتزايد عمى الحككمات حتـ عمى الدكلة أف تسمؾ مسعى اإلصالح بالتكجو    

 نحك الكحدات المحمية، ك ىذا بمعية القطاع الخاص ك المجتمع المدني.
مفيكـ الحككمة المحمية جعؿ مف مفيكـ الشراكة يأخذ الصدارة مف الفرع األول: الشراكة و التعاقد:      

ناحية التطبيؽ ك التنفيذ العتبارىا تساعد عمى زيادة حجـ اإلستثمارات مما ينعكس ايجابا عمى التنمية 
المحمية، ففي ىذا اإلطار أكضحت التحكالت اإلقتصادية ك السياسية ك اإلجتماعية أف العممية التنمكية لـ 

قتصر عمى الدكلة بقدر ما ىي اشراؾ جميع الفكاعؿ بدءا مف الالمركزية ك كصكال الى القطاعيف تعد ت
ىك مف التعاقد في مشركعات معينة، ك  ك المحصمة ىي شراكة قكية ك متينة يحكميا نكع 1العاـ ك الخاص،

 الشيئ المالحظ لدل الدكؿ المتقدمة بتكسيعيا لكعاء الطبقة الشغيمة.
الشراكة حظيت بمكقو ىاـ في أجندة الدكؿ مف خالؿ تقميصيا لمصراعات، فالمجتمع  كما أف ىتو    

المدني ك القطاع الخاص لما يشاركاف في قرار ما فيما يساعداف عمى تنفيذه ك عدـ المجابية ك الصراع، 
بؿ العكس مف ذلؾ فيي تسيـ في تكزيع المسؤكليات ك اإلختصاصات بدؿ تمركزىا في أيدم كاحدة، مع 
تعزيز مبدأ الشفافية ك المساءلة ك بالتالي خمؽ خدمات تتالءـ ك الساكنة، لذلؾ ك مف بيف الشراكات نجد، 

كالتي بمكجبيا يتقاسـ الشركاء مف     (:Collaborative partner shipsأكال: شراكة تعاكنية ) 
ألىداؼ المرجكة، ففي األدكار كالمسؤكليات كالمصالح المشتركة كصكالن إلى تحقيؽ ا 2أطراؼ المجتمع،

إطار النظرة الشمكلية ليذا المفيكـ فيي تصب اىتماماتيا في صالح المجتمع أيف يعمؿ جميع الشركاء 
عمى تطكيره كرفاىيتو بما في ذلؾ القرارات كاإلسيامات كالبرامج العممية ك نحكىا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف 

سياـ التشاركي بيف القطاعات مّما يتيح شراكة أفقية. الشراكة التعاكنية تقكـ عمى قيـ أسمى في إطار اإل
تتـ بمكجب عقد بيف طرفيف كتككف العالقة بيف   (:contracting partner shipsثانيا: شراكة تعاقدية )

أطراؼ الشراكة عمكدية مع كجكد جية مرجعية كاحدة تمارس الرقابة كالسيطرة عمى النشاط كعمى األطراؼ 
                                                           

العاـ ك الخاص ك متطمبات التنمية: اإلمكانيات ك التحديات، الحالة  الشراكة بيف القطاعيف محمكد عبد الحافظ محمد،  1
 .5، ص. 2013القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المصرية في ضكء التجارب الدكلية، 

ؽ، ، جامعة تيزم كزك، كمية الحقك مذكرة ماجستيرأكشف ليمى، الشراكة األجنبية ك المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية،   2
 .10، ص. 2011
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( ضمف الشركات P.P.Pلشراكة كتتكاجد الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص )األخرل المساىمة في ا
 1التعاكنية، كما يكجد أنكاع أخرل مف الشراكات التعاقدية كالمتمثمة في:

عقد الخدمة: كىي تتـ بيف ىيئة حككمية كشركة أك أكثر مف القطاع الخاص ألجؿ إتماـ خدمة، تزيد  -
 النكع متكاجد بكثرة في ماليزيا كاليند.أك تنقص عمى حسب االتفاؽ كىذا 

عقد اإليجار: كىي تتـ بيف ىيئة حككمية أك محمية كشركة خاصة ألجؿ االنتفاع ببعض األصكؿ   -
 شريطة تقديـ إيجار متفؽ عميو حسب شركط العقد.

ي بمكجبيا كما أف العقكد التي تعتمد عمييـ الجزائر كثيرا في قطاع الفالحة ك ىي عقكد اإلمتياز ك الت   
 يقـك الخكاص بحؽ اإلنتفاع خالؿ فترة زمنية عمى أف يقدمكا أمكاال لمخزينة العمكمية عمى شكؿ إتاكات.

: فطرؽ التسيير لبعض المرافؽ تسمح بكجكد نكع مف المسؤكلية الفرع الثاني: المسؤولية اإلجتماعية    
الفكاعؿ تشتغؿ في إطار مكحد اإلجتماعية، فمطالما أف المصمحة ىي مشتركة فإف المؤسسات ك  

كالمسائؿ المتعمقة بالبيئة ك البطالة ك الفقر ك اإلستثمار، فيذا العنصر األخير قد يتعدل المستكل 
التقميدم منو أم اإلستثمار المادم بالعكس مف ذلؾ فيك يستثمر في الرأسماؿ البشرم كفي كؿ مف لو 

في ككنيـ أشخاصا أك  2ؿ كإشراؾ الفاعميفمصمحة، ك في ىذا اإلطار تتمظير مجمكعة مف المسائ
كمؤسسات خبراء ال عادييف لما ليـ مف دراية ك معرفة في الشؤكف المحمية ك النقطة الثانية تتعمؽ بتككيف 
رأسماؿ بشرم لو أف يفكر ك يجدد بعض القيـ المجتمعية، ك بالتالي فيي تعطي كمحصمة نيائية مسؤكلية 

 3مشتركة لمعمؿ التنمكم.
إذا ما عدنا الى المكاطف فيك يريد خدمة ممتازة ك بجكدة عالية، ك ما يمكف رؤيتو في ىذا المجاؿ ك     

ىك كجكد مؤشرات لمقياس مكضكعة عمى شكؿ إيزك بمكجبيا تفعؿ المسؤكلية الجماعية ك تعزز مصداقية 
القطاعات األخرل  ك بالمكازات فإف 4المنتكج النيائي المراد تحصيمو، كما ليا أف تشرؾ جميع األطراؼ،

 تنشط ك بتكافؽ لجميع األطراؼ .

                                                           
أحمد بكعشيؽ، عقكد الشراكة بيف القطاعيف العاـ ك الخاص: سياسة عمكمية حديثة لتمكيؿ التنمية المستدامة بالمغرب"،   1

نكفمبر  4ػػ  1، الرياض كرقة عمؿ مقدمة في اطار المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية: نحك أداء متميز في القطاع الحككمي
 .8ػػػ  5، ص. ص. 2009

 .13، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمكد عبد الحافظ محمد،   2
 .5، ص. مرجع سبؽ ذكرهالعايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ،   3
 .6ػػػ  5، ص. ص. المرجع نفسو  4
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 خالصـــــــــــة و استنتاجات:
جاء الفصؿ الثاني لتبياف أسس الديمقراطية التشاركية ك التي مف خالليا يتـ تفعيؿ الحككمة المحمية،     

يا اقتساـ السمطة بيف ك ىذا عبر اإلنتقاؿ مف الديمقراطية التمثيمية الى الديمقراطية التشاركية، أيف يتـ في
الحاكميف ك المحككميف عبر التأسيس لسمطة رابعة ليا مؤسساتيا ك آليات تفعيميا كالمجالس ك المجاف 
المحمية أك حتى اإلستفتاءات المحمية، ك مف بيف أىـ اإلستنتاجات التي تكصمنا الييا مف خالؿ ىذا 

 الفصؿ نجد: 
 اطنيف في عممية صنع القرار.ػػػ العصر الحالي ىك عصر إشراؾ المك       
 ػػػ التأكيد عمى كجكد األزمة في الديمقراطيات التمثيمية.      
ػػػ إنخراط المكاطنيف في المجتمع المدني ىك دافع لمديمقراطية التشاركية، ألنيا مدرسة لتعمـ       

 الديمقراطية.
 ػػ اشراؾ القطاع الخاص لتفعيؿ الحككمة المحمية.      
 إعادة اإلعتبار لممكاطف في ظؿ األدكار الجديدة لمدكلة.ػػػ      
 ػػػ كضع آليات ك مؤسسات مف شأنيا إشراؾ المكاطف.     

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لث:الفصل الثا

 .                               في الجزائر   الديمقراطية التشاركية التنظيم المحلي و 
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 مقدمة الفصل الثالث:

التسيير الجماعي أىمية قصكل بالنظر الى ككف الجماعة المحمية ىي مدرسة لتعمـ يكتسي       
الديمقراطية ك بالتالي فمف خالؿ الكحدات المحمية تسمح الدكلة لألفراد ك المكاطنيف مف التعبير ك بحرية 

أمكف  في اتخاذ قرارات تتالءـ ك طمكحاتيـ، لذلؾ فالمفيكماف يتعايشاف جنبا الى جنب، فإلى أم مدل
لكجكد تنظيـ محمي أف يككف الفضاء الخصب لمتعبير المحمي ؟، ك كيؼ يمكف لمجماعات المحمية مثؿ 

 البمدية ك الكالية مف تكفير الميكانيزمات السياسية ك القانكنية لعمميا ؟.

 لذلؾ فإف الفصؿ الثالث يتناكؿ بالدراسة ك التحميؿ مجمكعة مف النقاط:    
 تنظيـ ك الديمقراطية المحمية في الجزائر.أكال: أصكؿ ال        
 ثانيا: األزمة التي تتخبط فييا الديمقراطية المحمية في الجزائر.        
 ثالثا: الديمقراطية التشاركية ك اقتساـ السمطة المحمية في الجزائر.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يف اجلزائر   التنظين احمللي والدميقراطية التشاركية                                                  ثالث                  الفصل ال
 

154 
 

 المبحث األول: أصول التنظيم و الديمقراطية المحمية في الجزائر

ءت مختمؼ النصكص القانكنية لمتأكيد عمى أف المؤسسات المحمية في الجزائر ىي مكّكف جا
، لذلؾ صدر في حقيا العديد مف القكانيف 1أساسي ضمف مؤسسات الدكلة عمى مستكاىا المحمي

ا في 2كالتعديالت قناعة فييا بضماف االستقاللية كعدـ تعرضيا لتدخالت مف المستكل المركزم  كحرصن
قت عمى تحقيؽ التنمية المحمية، لذلؾ سيتناكؿ المطمب األّكؿ عمى التطكر التاريخي ليتو نفس الك 

المؤسسات المحمية ثـ في المطمب الثاني كالثالث نحك ذكر المؤسسات المحمية ػ البمدية ك الكالية ػ  كدكر 
 ىا في تحقيؽ التنمية المحمية.

 في الجزائر: المطمب األول: التطور التاريخي لمتنظيم المحمي   
عرفت الجزائر منذ كقت طكيؿ ىياكؿ كمؤسسات محمية تجمت فييا مشاركة المكاطنيف مف عدميا  

 كضمف فترات متعددة، بدءنا بالفترة العثمانية ثـ الفترة االستعمارية.
 الفرع األّول: التنظيم المحمي أثناء الفترة العثمانية:       
ىي امتداد لمطابع القبمي كالطائفي الذم كاف سائدنا مف قبؿ كلكف مع  فترة الحكـ العثماني في الجزائر    

ا منيا في مستكاىا المحمي، فما ىي التركيبة االجتماعية  تعديالت ضمف اليياكؿ كالمؤسسات خصكصن
 التي كانت مكجكدة؟، ككيؼ يتـ إشراؾ المكاطف في صنع القرار المحمي؟.

 فترة العثمانية:أواًل: التركيبة االجتماعية أثناء ال   
يحكم المجتمع الجزائرم خالؿ ىتو المرحمة مف التطكر التاريخي عمى العديد مف الطكائؼ  

 3كاإلثنيات التي يصعب التحكـ فييا مف المراكز كىي مكزعة كاآلتي:

                                                           
 .239، ص. 2007، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 4، ط. 1، ج. القانكف اإلدارمعمار عكابدم،  1
 تتحقؽ اإلستقاللية عف طريؽ ثالثة محاكر أساسية ك ىي:، ك 240ص.  المرجع نفسو، 2

 اإلستقالؿ عف طريؽ التشخيص القانكني ك منحيـ سمطة البث النيائي -أ    
 أسمكب اإلنتخاب في انتقاء ك اختيار أعضاء األجيزة ك الييئات اإلدارية الالمركزية. -ب    
 المتميزة عف المصالح العامة الكطنية.تحديد نطاؽ ك مجاؿ المصالح الجيكية اإلقميمية  -ج    

، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماجستير، 2010-1989قاضي خيرالديف، المشاركة السياسية في كالية تممساف:   3
 .29، ص. 2011
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( آالؼ كثالثكف 10ػ األتراؾ: كالذيف كاف عددىـ عشية االحتالؿ الفرنسي يتراكح بيف عشرة ) 
 ( ألؼ.30)

( آالؼ 5الكراغمة: كىـ المنحدركف مف آباء أتراؾ كأميات جزائريات، ككاف عددىـ خمسة )ػ 
 ، حسب تقديرات بكتاف.1808نسمة سنة 

كا مف االضطياد كاإلبادة الجماعية لمممكؾ  ػ الحضر: يتككنكف مف األندلسييف كالذيف فرُّ
 المسيحييف.

كممكف العديد مف الّميجات )الشاكية، ػ البربر: يتكاجدكف خاصة في المناطؽ الجبمية كىـ يت
 القبائمية، التارقية، الميزابية(

 ثانيا: التنظيم المحمي أثناء الفترة العثمانية:
 1شيدت البالد أّكؿ تقسيـ لممناطؽ تحت اسـ "البايمؾ" كىي مكزعة كاآلتي: 
كأغكات كحكمو ينتيي  ػ بايمؾ الغرب: تجسد المنطقة الغربية كيحكميا بام كىراف كلو خميفة كقياد،    

لى عمالة بام التيطرم.  2بحمكاف كا 
ػ بايمؾ التيطرم: كىي تجسد منطقة الكسط كيحده كطف بني سميماف كبني جعد كعريب كقايد سبا     

كمف الناحية الشرقية كطف حمزة كىك في عمالة قسنطينة ككؿ كعمالة زكاكة كيحد عمالتو كطف يسر 
 ىذا عاصمتو المدية.

 شرؽ: كتمتد حقكقو مف برج حمزة )البكيرة(إلى الحدكد التكنسية كعاصمتو قسنطينة.ػ بايمؾ ال
 3باإلضافة إلى ىذا التقسيـ يكجد تقسيمات أخرل ضمف الكحدة اإلقميمية لمبايمؾ مثؿ:

ػ البمدة: كىي تنظيـ إقميمي يحكم المدينة أك البمدة كالتي يرأسيا أحد كبار األعياف أك شيخ البمدة 
 قميمة يسمى "قائد الدار" . كفي حاالت

                                                           
، الجزائر، ديكاف 2(، ط. 1962-1516البمدية ) -المؤسسات المحمية في الجزائر: الكالية محمد العربي سعكدم،1
 .26، ص. 2011طبكعات الجامعية، الم
 : ، نقال عف26، ص. مرجع نفسومحمد العربي سعكدم،   2

، الجزائر، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، 2تحقيؽ أحمد تكفيؽ المدني، ط.  ،مذكرات الحاج أحمد الشريؼ الزىار
 .47، ص. 1980

 .49 -40ص.  ، ص.المرجع نفسو 3
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نما  ػ الكطف: ىك تنظيـ إقميمي يشمؿ العرش أك القبيمة، كيرأسيا شيخ القبيمة الذم ال يعينو البام كا 
 يثبتو أك يزكيو عمى رأس ىذا العرش أك القبيمة بعد أف يختار مف طرؼ القبيمة ذاتيا.

 د معيف مف طرؼ البام.ػ المنطقة: ىك تنظيـ إدارم يشمؿ عدة أكطاف، كيشرؼ عميو قائ

 ثالثا: إشراك المواطن في صنع القرار المحمي:

إف المشاركة داخؿ المجتمع القبمي، تدار بكاسطة مجالس عائمية أك عشائرية داخؿ القبيمة أك العشيرة     
نفسيا، كلكف طبيعة تسيير ىذه القبائؿ لـ تكف مكحدة النمط، ألجؿ ذلؾ فرؽ ابف خمدكف بكضكح مثالن بيف 
القبيمة الديمقراطية التي ال يتمتع رئيسيا إال بسمطة معنكية كتسكد فييا مكاصفات التنافس في الخير 
نصاؼ المستضعفيف، كالقبيمة الدكتاتكرية األكثر انسجامنا كالتي يحتكر رئيسيا  كالحياء مف األكابر كا 

كامر الزعيـ كيخشكنو ألنو خاصة السمطة المادية كالسياسية كيسكده فييا القير كاالنقياد كيمتثؿ الناس أل
ينتمي إلى أسرة تتمتع بمقب الشرؼ، كفكرة الشرؼ ىامة، إذ تسمح بفيـ السبب الذم مف أجمو ال يذكر 

، أما عمى مستكل البايمؾ فقد أنشئ مجمس استشارم لمتشاكر كالنقاش كتبادؿ 1األفراد عمك مقاـ الحاكـ
كالعمماء، كأكابر مكظفي الدكلة كشيكخ القبائؿ ليسمح  الرأم بطمب مف البام، يتضمف نخبة مف العقالء

 بتأسيس ديمقراطية حقيقية في اتخاذ القرارات.

 الفرع الثاني: الثورة و التنظيم المحمي في الفترة االستعمارية:    

إف الخصائص المميزة لمفترة االستعمارية حكؿ اعتبار الجزائر مقاطعة تابعة لفرنسا أـ أنيا كحدة       
، لذلؾ ستككف الدراسة مقسمة إلى ثالثة فترات 2كياف مستقؿ جعؿ مف السياسات تتحّكؿ لفترات متعددةب

 كىك ما أكضحو أحمد محيك ضمف التطكر التاريخي لمكحدات اإلقميمية.

 :1947إلى سنة  1830أوال: المرحمة األولى: منذ سنة   

                                                           
، ترجمة، محمد شريؼ بف دالي حسيف، الجزائر، المؤسسة الكطنية جتماعي عند ابف خمدكفالفكر اإلعبد الغاني مغربي،   1

 .157، ص. 1986لمكتاب، 
2 Claud collot, les institutions de l’algérie durant la période colonial 1830-1962, alger, ENA, 
1987. 
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ثـ بعدىا  1، كارتبط بكزارة الحرب،1835ية أحدث منصب الحاكـ العاـ لمجزائر في عيد ممكية جكيم    
الذم بمقتضاه تـ تقسيـ التراب الكطني في الشماؿ إلى  1838أكتكبر  31يأتي األمر الممكي المؤرخ في 

أفريؿ  15نكعيف مف األقاليـ: أقاليـ مدنية كأخرل عسكرية، ليأتي فيما بعد األمر الممكي المؤرخ في 
( مقاطعات تتألؼ مف أقاليـ مدنية 3قسمت البالد بمكجبيا إلى ثالثة ) المعدؿ لألمر األّكؿ كالذم 1845

كأقاليـ عربية، األقاليـ المدنية ىي تمؾ التي يقيـ فييا األكربيكف، أما األقاليـ العربية فتمؾ التي يقطف فييا 
س كمف العرب كخاضعة لمحكـ العسكرم، كبيف ىتو األقاليـ تكجد المكاتب العربية كالتي تتككف مف رئي

 مياـ ىتو المكاتب ىك الدكر القمعي.  

 :1848ثانيا: المرحمة الثانية: ىي فترة   

تـ تحكيؿ األقاليـ المدنية إلى عماالت كبالتالي  1848ديسمبر  16كالتي بمكجب القرار المؤرخ في      
النظاـ سارينا  إلغاء البمديات المختمطة، مع إنياء الكضعية الخاصة لمجنكب، كلكف ىذا لـ يتحقؽ كبقي

كتخضع لمقانكف   (les communes de plein exerciceبكجكد: بمديات ليا الحؽ في الممارسة )
 الفرنسي كغيرىا مف البمديات األخرل.

بمديات مختمطة: كىي البمديات التي يتكاجد فييا عرب، أكربيكف كيتكاجد عمى رأسيا إدارم مدني معيف  -
 مف قبؿ السمطة المركزية.

لجنكب:  تخضع لمحكـ العسكرم، كبالتالي فالسكاف المحمييف مستبعدكف ضمف العممية أراضي ا -
 2الديمقراطية في تسيير شؤكف بمديتيـ.

 :1962الى غاية  1849ثالثا: المرحمة الثالثة: ما بعد   

، المتضمف التنظيـ البمدم الجديد الذم نص عمى 1866ديسمبر  27إف صدكر المرسكـ المؤرخ في     
ؿ المستشاريف البمدييف ينتخبكف، ماعدا الرئيس كمساعديو يعينكف مف طرؼ اإلمبراطكر أك عامؿ أف ك

العمالة، مما سمح لمجزائرييف حؽ الكلكج إلى ىتو المجالس كما ىذا إال تعبير عف اإلصالحات التي 

                                                           
، الجزائر، ديكاف المطبكعات 5مد عرب صاصيال، ط. ، ترجمة: محمحاضرات في المؤسسات اإلداريةأحمد محيك،   1

 .124، ص. 2009الجامعية، 
 .129، ص. محاضرات في المؤسسات اإلدارية، مرجع سبؽ ذكرهأحمد محيك،   2
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مجالس أف تؤسس ليا كىذا الجدكؿ يكضح مدل مشاركة الجزائرييف في ال 1حاكلت السمطات الفرنسية
 1870.2البمدية لسنة 

 ـ1894أفريؿ  5لتتكالى فيما بعد مجمكعة مف اإلصالحات ككضع قانكف البمديات الفرنسية في      
إلى غاية سنة  -أك ذات الحؽ في الممارسة -كالذم طبؽ فقط عمى البمديات ذات التصرؼ الكامؿ 

أقاـ في كؿ أنحاء البالد بمديات متمتعة ، بسبب اإلصالح اإلقميمي الذم ألغى البمديات المختمطة ك 1956
 3بمدية.1485بحرية التصرؼ الكامؿ أيف بمغ عدد البمديات في ىتو المرحمة 

 13مف  1959نكفمبر  7أما التنظيـ اإلقميمي عمى مستكل المحافظات فقد ارتفع بمكجب إصالح       
يدتو المؤسسات المحمية مثمما محافظة، كالمحصمة النيائية ضمف ىذا التطكر الذم ش 15محافظة إلى 

في ىذا الجانب مف المراحؿ  4( في تطكر السياسات المكضكعيةClaud Collotجاء بو كمكد ككلكت )
األكلى الحتالؿ الجزائر كالذم البد مف أف يككف فيو الحكـ لمعسكر حتى يستتب األمف ألنيا فترة احتالؿ 

ة مف خالؿ محاكلة إدخاؿ األىالي ضمف عممية )احتالؿ الصحراء( ،ثـ كمرحمة ثاني 1902إلى غاية 
، ثـ المرحمة األخيرة التي حاكؿ مف 1954اإلصالح كالتي لـ تنجح في ظؿ اندالع الثكرة التحريرية سنة 

خالليا كضع إصالحات جذرية أطمقت عمييا بمرحمة اإلدماج كىذا بسبب دخكؿ الثكرة ضمف منعرج 
 .1956الصكماـ  خطير كبإستراتيجية محكمة ضبطت في مؤتمر

                                                           
 1870يكضح مشاركة الجزائرييف في المجالس البمدية لسنة   :9 جدكؿ رقـ  1

 .175، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمد العربي سعكدم،  2
 :1967الى غاية سنة  1946عدد البمديات منذ سنة  تطكر  3

 عدد البمديات السنة
1946 11500 
1952 4125 
1959 1193 
1967 501 

 .173، ص. مرجع سبؽ ذكرهىذه اإلحصائيات نقال عف: أحمد محيك، 
4 Ageron Charles-Robert. Collot (Claude) : Les institutions de l'Algérie durant la période 
coloniale (1830-1962). In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 75, n°281, 4e 
trimestre 1988. pp. 480-481. 
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 الفرع الثالث: التقسيم اإلقميمي أثناء الثورة التحريرية:   

ا مع اتضاح المخططات  1إف االنقسامات التي شيدتيا الحركات الكطنية خالؿ ىتو الفترة خصكصن
، 2االستعمارية المدمرة لكؿ البنى في الجزائر، مما انعكس سمبا عمى طمكحات المعارضة السياسية

مف طرؼ جماعة انشقت عف حزب  1954ارس م 23بيا المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ يـك فتأسست بمكج
كالتي ميدت الندالع الثكرة في نفس الكقت حضرت  3(MTLDحركة انتصار الحريات الديمقراطية )

( ألجؿ تكزيع المياـ 6النعقاد مجمس اإلثنيف كالعشركف كالتي بدكرىا أتاحت الفرصة لمجنة الستة )
 كليات حسب المناطؽ.كالمسؤ 

 :1956إلى  1954أواًل: التقسيم اإلقميمي خالل الفترة الممتدة من   

كالذم بمكجبو قاـ بتقسيـ  –( 6اجتماع لجنة الستة )– 1954أكتكبر  10أتى ىذا التقسيـ خالؿ  
 ( مناطؽ كىي:5البالد إلى خمسة )

 المنطقة األكلى: األكراسي. -

 قسنطيني.المنطقة الثانية: الشماؿ ال -

 المنطقة الثالثة: القبائؿ. -

 المنطقة الرابعة: العاصمة كضكاحييا. -

                                                           
يرتبط ظيكر الحركات الكطنية في ظؿ افرازات الحرب العالمية األكلى ك ما خمفتو مف كعي سياسي بأحقية المطالب   1

 : ميصالي الحاج مف بيف أىـ المؤسسيف لمحركة الكطنية، نقال عفالسياسية، لذلؾ يعد األمير خالد ك 
 .36، ص. 2002، نكفمبر 24، العدد: الحدث العربي ك الدكليمحمد شمكش، "نكفمبر ك الحركة الكطنية"، 

طرؼ زاد االحتالؿ الفرنسي مف تقكية عزيمة الجزائرييف في استرجاع سيادتيـ بالرغـ مف اختالفيـ في مطالبيـ سكاءا   2
 ينادم باإلستقالؿ ك اآلخر باإلدماج ك لكف اليدؼ ىك النضاؿ السياسي ألجؿ تحقيؽ المبتغى، نقال عف:

Mahfoud kaddache, Djillali sari, l’algérie résistances 1830- 1962, Alger, O.P.T., 2002, p. 
16. 

حزب الشعب المنحؿ ك التي راىنت عمى ليحؿ محؿ  1939سنة  (MTLD)أنشئ حزب انتصار الحريات الديمقراطية   3
 الكفاح المسمح بعد الحرب العالمية الثانية ك التأكد مف الكعكد الكاذبة لممستعمر، نقال عف:

 .89-88، ص.ص. 1986، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، حزب الشعب الجزائرمأحمد الخطيب، 
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 المنطقة الخامسة: كىراف. -

ثـ لتضاؼ فيما بعد المنطقة السادسة كالمتمثمة في الصحراء كالميزة األساسية التي حكمت ىذا التقسيـ  
 1عمى كؿ منطقة. ىك االعتماد عمى الالمركزية اإلدارية كالسياسية بكجكد قائد يصير

 :1962-1956ثانيا: التقسيم اإلقميمي خالل الفترة الممتدة من       
" أف مؤتمر 1962يرل الدكتكر عمار بكحكش في كتابو "التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية كلغاية      

لجبية التحرير الصكماـ غّير مف معطيات الثكرة كمنح في ذات الكقت تنظيما محكما بقيادة مركزية جديدة 
مع إنشاء المجمس  2الكطني بقصد تنسيؽ الجيكد بيف مختمؼ المسؤكليف كاتخاذ قرارات مشتركة كمتجانسة

أما عف التنظيـ اإلقميمي فقد قاـ مؤتمر  -1958سبتمبر –الكطني لمثكرة الجزائرية كالحككمة المؤقتة 
 عف كؿ كالية.الصكماـ بكضع ىيكمة لممناطؽ بتكاجد مسؤكؿ سياسي كآخر عسكرم 

إذف ما يميز ىتو المرحمة مف تطكر التنظيـ اإلقميمي كالتسيير المحمي ىك ركح الجماعة كعدـ  
 الزعامة كذلؾ ما سكؼ يؤسس لنظاـ ديمقراطي فّعاؿ فيما بعد مرحمة االستعمار.

 المطمب الثاني: البمدية وتفعيل التنمية المحمية في الجزائر:
ا يجمع مكاطنيف يشترككف في العديد مف القضايا كالتي تسعى في نفس إذا كانت البمدية تمثؿ إطارن  

الكقت إلى حّميا نظرنا لمدكر المركزم الذم تمعبو ىتو الكحدة في حياة الناس، فما ىي أىـ البنى المشّكمة 
 ليتو الكحدة؟، كما ىي كظيفتيا في تحقيؽ قضايا التنمية؟.

 الفرع األّول: تعريف البمدية: 
الدمار الكامؿ الذم كرثتو الجزائر مف االستعمار الفرنسي سكاءنا كاف ذلؾ مف الناحية نتيجة     

االقتصادية أك حتى مف ناحية ىجرة الكفاءات الفرنسية إلى بالدىـ، فقد أصبحت الساحة فارغة، كانطمقت 

                                                           
 : القادة الذيف كضعكا عمى رأس المناطؽ نجد  1

 نطقة األكلى: مصطفى بف بكلعيد.الم    
 المنطقة الثانية: ديدكش مراد.    
 المنطقة الثالثة: كريـ بمقاسـ.    
 المنطقة الرابعة: رابح بيطاط.    
 المنطقة الخامسة: العربي بف مييدم.    

 ، نقال عف: 250، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمد العربي سعكدم،   2
 .386، ص. 1997، بيركت، دار الغرب اإلسالمي، 1962ئر: مف البداية ك لغاية التاريخ السياسي لمجزاعمار بكحكش، 
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االىتماـ بيتو بمكجبيا الجزائر مّما خمفو ىذا المستعمر كمف تحديات بشرية كقانكنية باألساس لذلؾ مّر 
 الكحدة المحمية خالؿ مراحؿ متعددة.

 (:1967-1962أواًل: المرحمة األولى: ) 

 1963مام  16تميزت ىتو المرحمة بكجكد فترة فراغ كتـ تدارؾ ذلؾ مف خالؿ مرسكـ صدر يكـ      
بمدية إلى  1500، ترتب عنو تقميص في عدد البمديات مف 1يتضمف إعادة تنظيـ الحدكد اإلقميمية لمبمديات

مع إنشاء لجاف تتككف مف ممثميف عف السكاف ميمتيـ بعث التنظيـ االقتصادم كاالجتماعي  2بمدية 676
 3في البمديات كلكف ىذا تـ بعد تمديد القكانيف السابقة في تسيير البمديات.

 (:1990-1967ثانيا: المرحمة الثانية ) 

( عمى أف ىتو الكحدات المحمية المعركفة باسـ 09في مادتو ) 1963رغـ ما أتى بو نص الدستكر     
البمدية ليا كياف ضمف كحدات الدكلة الجزائرية بقكلو: "تتككف الجميكرية مف مجمكعات إدارية بتكلي 
القانكف تحديد حقؿ امتدادىا كاختصاصيا..." إاّل أنيا كانت في حاجة ماسة إلى ذلؾ القانكف كالذم تزامف 

أيف عّرفتو المادة األكلى عمى أنو: "الجماعة اإلقميمية السياسية كاإلدارية بصدكره  1967مع مجيء سنة 
( عمى 36مف خالؿ المادة ) 1976، كما رأل فييا دستكر 4كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية"

                                                           
، جامعة مذكرة ماجستيربمعباس بمعباس، دكر ك صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم في القانكف الجزائرم،   1

 .9، ص. 2003الجزائر، كمية الحقكؽ، 
 : عمى النحك اآلتي 1967جاء تقسيـ البمديات لسنة   2

 آالؼ ساكف. 5الى  0بمدية مف  38 -
 آالؼ ساكف. 10آالؼ الى  5بمدية مف  209 -
 ألؼ ساكف. 20آالؼ الى  10بمدية مف  275 -
 ألؼ ساكف. 40ألؼ الى  20بمدية مف  113 -
 ألؼ ساكف. 100بمديات أكثر مف  3 -

 .10، ص. المرجع نفسونقال عف: 
الحريات أثناء عرضو لمتقرير التمييدم عف مشركع القانكف  عّبر عف ذلؾ مقرر لجنة الشؤكف القانكنية ك اإلدارية ك  3

 .11، ص. مرجع سبؽ ذكره ،2011مارس  13المتعمؽ بالبمدية في المجمس الشعبي الكطني ليـك األحد 
 .106، ص. 2012، الجزائر، جسكر لمنشر ك التكزيع، شرح قانكف البمديةعمار بكضياؼ،   4
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، عمى أنيا 1أنيا المجمكعة اإلقميمية السياسية كاإلدارية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في القاعدة"
منح المجمكعات اإلقميمية كالبمدية الكسائؿ البشرية كالمادية  -الالمركزية–تستيدؼ ىذه السياسة 

لممسؤكلية التي تؤىميا لمقياـ نفسيا بمياـ تنمية المنطقة التابعة ليا كمجيكد مكمؿ لما تقكـ بو المؤسسات 
 2األخرل.

 (:2011-1990ثالثا: المرحمة الثالثة ) 

بقكلو: "الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىي البمدية  15إلى البمدية ضمف المادة  1989دستكر أشار     
، كبالتالي زاد التأكيد مف أىمية ىذه الكحدة المحمية في عممية 3كالكالية، البمدية ىي الجماعة القاعدية"

عمى أنو:  1990أفريؿ  17التنمية أثناء مرحمة االنفتاح السياسي، كذلؾ تـ تعريفو ضمف قانكف البمدية لػ 
"الجماعة اإلقميمية األساسية كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي" كبيذا تـ إضافة الشخصية 
 المعنكية أم أف ليا مسؤكلية أماـ األجيزة األخرل كباستقاللية التصرؼ المالي ألجؿ بعث عممية التنمية.

 (:2017 إلى 2011رحمة الرابعة )رابًعا: الم

مع تعزيز ىتو 4 2011لـ يطرأ تغيير كبير عمى البمدية ضمف نص القانكف الجديد كالمؤرخ في سنة    
 مف قانكف البمدية بقكلو:  2الكحدة المحمية بمشاركة أكسع ضمف الشأف المحمي في إطار المادة 

كاطف في تسيير "البمدية ىي القاعدة اإلقميمية الالمركزية لممارسة المكاطنة، كتشكؿ إطار مشاركة الم
 5الشؤكف العمكمية".

                                                           
، 1، ج. تكرية في الجزائر منذ اإلستقالؿ: مف خالؿ الكثائؽ ك النصكص الرسميةطكر المؤسسات الدسبككرا ادريس، ت  1
 .92، ص. 2009، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 3ط. 

، أنو: " لف تككف 1969جاء في خطاب الرئيس بكمديف المكجو لرؤساء المجالس الشعبية البمدية في ندكتيـ السنكية   2
اسية دعائية أك رسـ صكرة بدكف محتكل لتمثيؿ الشعب، ك انما إلشراؾ الجماىير في تسيير ك البمديات لتحقيؽ مكاسب سي

سياسية آلليات  -النخبة المحمية في الجزائر: دراسة اجتماعيةمراقبة شؤكنيا بنفسيا"، ك لممزيد أنظر: الطاىر بف خرؼ اهلل، 
 .41، ص. 2011لنشر ك التكزيع، ، الجزائر، طاكسيج لمدراسات ك ا1، ج.تشكيؿ الممثميف المحمييف

 .14، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، ص. 2، ط. 2، ج. مرجع سبؽ ذكرهبككرا ادريس،   3
، 37، العدد: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةيتعمؽ بالبمدية،  2011يكنيك سنة  22المؤرخ في  10-11قانكف رقـ   4

 .2011يكليك سنة  3، 48السنة: 
 .7، ص. المرجع نفسو  5
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 الفرع الثاني: ىياكل البمدية:     

تتككف البمدية مف مؤسستاف رئيسيتاف كىما ممّثالف في المجمس الشعبي البمدم كأخرل تنفيذية  
 1تحت رئاسة رئيس البمدية.

بمدية يعد المجمس الشعبي البمدم ىيئة أساسية في تسيير الأواًل: المجمس الشعبي البمدي:  
كجماعة المركزية إقميمية، كعميو فإف دراسة المجمس الشعبي تقتضي التطرؽ لتشكيمو كلقكاعد سيره كنظاـ 

 2مداكالتو كلصالحياتو.

تشكيؿ المجمس: يتشكؿ المجمس الشعبي البمدم مف مجمكعة منتخبيف يختمؼ عددىـ  -أ      
 حسب كؿ بمدية، كىي مكضحة كما يمي:

 نسمة. 10.000لتي يقؿ عدد سكانيا عف عضك في البمديات ا 13

 نسمة. 20.000ك  10.000عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  15

 نسمة. 50.000ك  20.001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  19

 نسمة. 100.000ك  50.001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  23

 نسمة. 200.000ك  100.001ات التي يتراكح عدد سكانيا بيف عضك في البمدي 33

 3نسمة.200.001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا أك يفكؽ 43

عضك كحد أدنى بالنسبة لمبمديات التي تقؿ عف  13كبالتالي فإف عدد األعضاء يتراكح ما بيف     
، كىذا 200.001يتراكح عدد سكانيا أك يفكؽ عضكنا منتخبا بالنسبة لمبمديات التي  43نسمة ك 10.000

                                                           
، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك ماجستير بف شعيب نصرالديف، إشكالية تمكيؿ البمديات ك سبؿ ترقيتيا،  1

 .10، ص. 2002التسيير، 
 .11، ص. المرجع نفسو  2
، 2012، العامة لمحككمة األمانةيتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات،  2012يناير  12المؤرخ في  01-12قانكف عضكم رقـ   3

 .11ص. 
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 2012-2007العدد مف األعضاء المنتخبيف في المجمس ازداد بعدما كاف خالؿ العيدة الممتدة ما بيف 
 عضكنا. 33إلى  7محصكرة ما بيف 

دكرات المجمس: يجتمع المجمس إلزامينا في دكرتو العادية كؿ شيريف كال تتعدل مدة كؿ  -ب        
مسة أّياـ كذلؾ ألجؿ تمكيف المجمس مف معالجة القضايا كالمشاكؿ المطركحة عميو كتجنبا لتراكميا دكرة خ

نتيجة شغكر ىذا المجمس المطكؿ ما بيف الدكرتيف. أما الدكرات غير العادية فيجتمع المجمس الشعبي 
س، أك ثمث البمدم كمما دعت ظركؼ البمدية لذلؾ، كيتـ دعكة األعضاء إما مف جانب رئيس المجم

 األعضاء أك كالي الكالية التي يتبعيا المجمس.

يعد رئيس المجمس الشعبي البمدم الحمقة األكلى في البمدية لما لديو مف ثانيا: الجياز التنفيذي:       
 صالحيات كما لديو مف مسؤكليات عمى رأس الجياز التنفيذم.

يتراكح عددىـ  1جياز جماعي يضـ رئيس كعدة نكاب تأليفو: إف الجياز التنفيذم لمبمدية ىك -أ           
 ( حسب تعداد أعضاء المجمس.6( ك)2بيف )

 .9إلى  7( في البمديات التي تتككف مف 02نائباف ) - 

 .11نكاب في البمديات التي تتككف مف  3 - 

 .15نكاب في البمديات التي تتككف مف  4 - 

 .23نكاب في البمديات التي تتككف مف  5- 

 33.2نكاب في البمديات التي تتككف مف  6 - 

كالمتعمؽ بنظاـ االنتخابات  2012يناير  12المؤرخ في  01-12كلكف مع تعديالت القانكف العضكم     
مقعدنا، كبالتالي تصبح األرقاـ  43مقعد إلى  13تضمنت أرقامنا مختمفة انطمقت مف  79كتحديدا المادة 

 3تقاضييـ أثناء مدة قياميـ بكظائفيـ تعكيضات شيرية.محّؿ القديمة لمعرفة عدد النكاب، مع 

                                                           
 .233، ص. 2011، الجزائر، مطبعة سخرم، 1، ج.القانكف اإلدارمقصير مزياني فريدة،   1
 .13، ص. مرجع سبؽ ذكرهقانكف البمدية،   2
 .219، ص. شرح قانكف البمدية، مرجع سبؽ ذكرهعمار بكضياؼ،   3
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( 5ك يمعب رئيس المجمس ميمة كبيرة طكاؿ مدة الكالية كتنتيي بانتياء العيدة التي تمتد لػخمسة )     
( 75سنكات، كما أنيا تنتيي بأسباب أخرل كاإلقالة كاالستقالة كاإلقصاء مع إنياء المياـ حسب المادة )

 .2011لسنة  مف قانكف البمدية

صالحيات رئيس البمدية: بسبب ظاىرة اإلزدكاج الكظيفي يتصرؼ رئيس المجمس أحيانا  -ب        
باسـ البمدية كأحيانا أخرل باسـ الدكلة، كيتخذ الرئيس قراراتو بشكؿ قرارات بمدية يعمـ المكاطنكف بيا 

سميح إذا كانت تتضمف إجراءات بكاسطة اإلعالف أك الممصقات إذا كانت ذات طابع عاـ، كبكاسطة الت
 فردية.

عداد  1بصفتو ممثالن لمبمدية: -1           يقـك رئيس المجمس الشعبي البمدم باستدعاء المجمس كا 
، باإلضافة إلى ذلؾ يقـك بتمثيؿ البمدية ضمف التظاىرات 2جدكؿ أعمالو مع تنفيذ القرارات الصادرة منو

ـ البمدية، مع السير عمى حسف سير المؤسسات البمدية، كبالتالي فإف الرسمية كما يبـر العقكد المختمفة باس
الرئيس لديو العديد مف االختصاصات كما عميو إال التفرغ ليا ألجؿ رعاية مصالحيا كمتابعة شؤكنيا 

 المختمفة.

بصفتو ممثالن لمدكلة: يقع عمى عاتؽ الرئيس العديد مف المسؤكليات سكاءنا باعتباره  -2          
شيار الزكاج، كما يقـك بالتحضير لالنتخابات ض ابط الحالة المدنية بقيادة اإلدارة العامة لمحالة المدنية كا 

( 92كاالستحقاقات الكطنية بتسخير كؿ األجيزة إلنجاح العممية، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو كطبقا لممادة )
السير عمى ضماف كحماية يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدم بصفة ضابط الشرطة القضائية مع 

 األشخاص كالممتمكات في األماكف العمكمية.

 الفرع الثالث: البمدية ودورىا في التنمية المحمية:     

                                                           
، جامعة تممساف، كمية ماجستير : دراسة حالة البمدية، المحمية شكيح بف عثماف، دكر الجماعات المحمية في التنمية  1

 .111، ص. 2011الحقكؽ ك العمـك السياسية، 
 .235، ص. مرجع سبؽ ذكرهقصير مزياني فريدة،   2
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إف اتساع الصالحيات كاالختصاصات المككمة لمييئات المحمية كخاصة البمدية بالمعطيات      
الفمسفي في كيفية إدارة عجمة التنمية ضمف  االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، جعؿ منيا بؤرة لالىتماـ

 كالتي يتـ إيجازىا ضمف أدكار متعددة منيا: 1ىتو الكحدة المحمية

 أواًل: دور البمدية في تييئة اإلقميم وعممية التخطيط:  

يسير المجمس الشعبي البمدم بكضع مخطط يخص البمدية كينفذ سكاءا عمى المدل القصير،       
لبعيد، آخذا بعيف االعتبار برنامج الحككمة كمخطط الكالية، كما يساعد ىذا المجمس المتكسط أك حتى ا

لمقياـ بيتو الميمة ىك كجكد بنؾ المعمكمات عمى مستكل الكالية كيشمؿ كافة الدراسات كالمعمكمات 
اءات كاإلحصاءات االجتماعية كالعممية المتعمقة بيا، كما أنو لزامنا عمى البمدية أف تشارؾ في اإلجر 

المتعمقة بعمميات التييئة العمرانية كالتزكد بكؿ كسائؿ التعمير المنصكص عمييا في القانكف الجارم العمؿ 
، كاحتراـ تخصيصات األراضي كقكاعد استعماليا، كما تسير عمى المراقبة الدائمة لمطابقة عمميات 2بو

إلى حماية الطابع الجمالي كالمعمارم دكف البناء لمشركط المحددة في التنظيمات القانكنية، ىذا كباإلضافة 
 3إىماؿ المكاقع الطبيعية كاآلثار ذات القيمة التاريخية.

 ثانيا: دور البمدية في المجال االجتماعي: 

 كالذم تتكاجد ضمنو قطاعات متعددة كالصحة كالتعميـ كالسكف ك الثقافة...     

ا مؤسسات التعميـ االبتدائي مع ضماف دكر البمدية في مجاؿ الصحة كالتعميـ: خصكصا مني -أ 
صيانتيا كطرؽ تسيير المطاعـ المدرسية ككذا النقؿ داخؿ تراب البمدية، مع المبادرة في مباشرة كؿ 
اإلجراءات التي مف شأنيا ترقية التعميـ فييا، بينما في مجاؿ الصحة فإف البمدية مكمفة بالمحافظة عمى 

، مع 4صحية كقاعات لمعالج كصيانتيا طبقا لممقاييس الكطنيةالنظافة العمكمية ككذا إنشاء مراكز 
                                                           

، 11/10جماؿ زيداف، سياسات التنمية المحمية في الجزائر: دراسة تحميمية لدكر البمدية في ظؿ قانكف البمدية الجديد   1
 .97، ص. 2014، 2، العدد:آكاديميا ي:ف

مذكرة  أداة لمديمقراطية: المبدأ ك التطبيؽ، 90/08بكشامي نجالء، المجمس الشعبي البمدم في ظؿ قانكف البمدية   2
 .179، ص. 2007، جامعة قسنطينة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماجستير

، ص. 2010، الجزائر، جسكر لمنشر ك التكزيع، ف النظرية ك التطبيؽالتنظيـ اإلدارم في الجزائر: بي عمار بكضياؼ،  3
213. 

 .214، ص. المرجع نفسو  4
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تصريؼ كمعالجة المياه القذرة، كتكزيع الماء الصالح لمشرب، كمكافحة ناقالت األمراض المعدية، كما 
 يعكد ليا حماية التربة كالثركة المائية، كنظافة األغذية كاألماكف كالمؤسسات المستقبمة لمجميكر.

فإف الدكلة تسعى إلى كضع آليات مف شأنيا  1المجاؿ الثقافي كالسكف: دكر البمدية في -ب
شراكيـ  تشجيع الجمعيات الحضرية كلجاف األحياء مع تنظيـ نشاطيا ألجؿ رفع ركح المكاطنة لدييـ كا 

 ضمف الشأف المحمي كما ىك في مستكاه الثقافي بصيانة المراكز الثقافية المتكاجدة عبر ترابيا.

 مدية في المجال االقتصادي: ثالثا: دور الب

فمف بيف االختصاصات الميمة في حمقة الكظائؼ كاألدكار التي تخص التنمية المحمية ىك الشؽ  
مع تطكير األنشطة االقتصادية المسطرة في  2االقتصادم بتشجيع كجمب االستثمار داخؿ إقميـ البمدية

اض مف البنكؾ ألجؿ دفع عجمة التنمية أك البرامج التنمكية أك حتى ليا ضمف القانكف الجديد االقتر 
االستعانة بمؤسسات خاصة لتسيير شؤكف البمدية كمؤسسات صيانة كتكزيع المياه أك مؤسسات تحافظ 
عمى نظافة الطرقات... كعمى العمكـ فإف لرئيس البمدية الحؽ في تشكيؿ لجنة دائمة مكمفة باالقتصاد 

 ر.كالمالية ىي التي تسير عمى مثؿ ىذه األمك 

 ب الثالث: الوالية و تفعيل التنمية المحمية في الجزائر:طمالم     

تمعب الكالية كطرؼ ثاف مكمؿ لمبمدية في عممية التنمية، لذلؾ البد مف دراسة تطكر أجيزتو كمراعيف     
في ذات الكقت عالقتيا بالمسائؿ الديمقراطية في مستكاىا المحمي. فما ىك التعريؼ الذم أنسب ليتو 

كحدة؟ كما ىي أىـ المؤسسات كاألجيزة التي تتكاجد ضمنو؟ كما ىي أىـ األدكار كالكظائؼ التي تقـك ال
 بيا في تجسيد التنمية؟

 الفرع األّول: تعريف الوالية:

كرثت الجزائر غداة االستقالؿ بنى إدارية فرنسية كانت تضـ عمى مستكل الكالية، السمطات التالية:      
لكف ترافؽ مع تكاجد  3لمجمس العاـ كتساعده لجنة الكالية كجياز تنفيذم ىك المحافظجياز لممداكلة ىك ا

                                                           
 .215، ص. المرجع نفسو  1
 .17، ص. مرجع سبؽ ذكرهقانكف البمدية،   2
 .218، ص. مرجع سبؽ ذكرهأحمد محيك،  3
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فقمبت البنى في العمؽ لدرجة أف صالحيات  1954ىذه األجيزة انتفاضة شعبية عارمة انطمقت سنة 
، كما أف سمطات 1960إلى عاـ  1957المجالس العامة كانت قد أسندت إلى لجاف إدارية مف عاـ 

، ثـ فيما بعد االستقالؿ مرت الجزائر 1962إلى  1956نقمت جزئيا لمسمطات العسكرية مف  المحافظيف
 عبر مراحؿ متعددة كبإصالحات جكىرية متمثمة فيما يمي: 

 (:1969-1962أواًل: المرحمة األولى ) 

دارية تـ استحداث لجاف كالئية جيكية لمتدخؿ االقتصادم كاالجتماعي تضـ ممثميف عف المصالح اإل      
كممثميف عف المكاطنيف يعينيـ الكالي الذم يرأس ىذه المجنة التي رغـ أىميتيا لـ يكف ليا إاّل دكرنا 

، ثـ فيما بعد كاف لمتطكرات الحاصمة في الساحة 1استشاريا، حيث كاف العامؿ صاحب السمطة فييا
ا ذات الشأف المحمي، كذلؾ السياسية الدكر األساسي في االنتقاؿ إلى مراحؿ أخرل متقدمة ضمف القضاي

ك التي تزامنت مع انتخابات بمدية في ذات السنة كىك ما سمح  1967بعدما كضع قانكف البمدية في سنة 
باستخالؼ المجنة السالفة الذكر بمجمس جيكم اقتصادم كاجتماعي كالذم كاف يتشكؿ مف جميع رؤساء 

، لكف ىذا المجمس بقي كذلؾ استشارينا رغـ 2الجيشالمجالس الشعبية البمدية كممثميف عف الحزب كالنقابة ك 
دكره في االقتراح كمتابعة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية بالكالية كمناقشتيا، كبقي الكالي حائزنا لسمطات 
أكسع باعتباره ممثالن لمدكلة كلمكالية كىذا في جميع المجاالت استنادا لألمر الصادر عف الييئة التنفيذية 

باإلضافة إلى أف الجزائر كانت تعاني مف األمية كضعؼ  1962.3أكت  9التي كانت آنذاؾ في المؤقتة 
 اإلطارات خالؿ المرحمة التي أعقبت االستقالؿ.

 :(1990-1969ثانيا: المرحمة الثانية )      

الذم سبؽ إعداده بعض األعماؿ التحضيرية كمسكدة  1969مام  23ابتدأت مف األمر المؤرخ في      
عالنيـ عف ميثاؽ الكالية  1969مشركع في بداية عاـ  كالتي نكقشت مف قبؿ الحزب كمجمس الثكرة كا 

                                                           
سة العمنية الثالثة ك األربعيف المنعقدة يـك الثالثاء تصريح مقرر لجنة الشؤكف القانكنية ك اإلدارية ك الحريات خالؿ الجم  1
 .5، ص. 283، السنة الخامسة، رقـ: الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني، في: 2012يناير  03
 .5، ص. المرجع نفسو  2
 .225، ص. مرجع سبؽ ذكرهأحمد محيك،   3
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الذم كاف بحؽ المرجعية األساسية في ميالد قانكف الكالية، كما كاف عمى ىذا األخير إال التأسيس ألجيزة 
 ثالثة كىي: 

 1المجمس الشعبي الكالئي ك ىك ىيئة منتخبة. - 

 يذم: يتشكؿ مف مديرم مصالح الدكلة تحت سمطات الكالي.المجمس التنف - 

 الكالي: كىك مندكب الحككمة في الكالية كيحكز عمى سمطة الدكلة بيا كيعينو رئيس الجميكرية. - 

اسمو المجمس الشعبي الكالئي  -الكالية–كبالتالي فقد أّسس ألّكؿ مجمس منتخب عمى مستكل المحافظة 
في عممية صنع القرار كمف ثـ تكريس مفيـك الديمقراطية المحمية كبمشاركة  ألجؿ الحد مف ىيمنة الكالي

 أكسع.

 (:2011-1990ثالثا: المرحمة الثالثة ) 

ىتو المرحمة شيدت تحكالت عميقة ضمف الساحة السياسية في الجزائر بدخكؿ غمار الدمقرطة،       
لزامنا عمى الدكلة الجزائرية أف تكاكب ىذه  كاالنفتاح السياسي كمف ثـ التخمي عف األحادية الحزبية فكاف

المتعمؽ  1990التحكالت في مستكاىا المحمي مثؿ الكالية التي كاف ليا نصيب مف ذلؾ مع قانكف 
 كالذم قدـ إصالحات ىيكمية كسياسية تمثمت في تقميص ىيئاتيا مف ثالثة إلى إثنيف كىما: 2بالكالية

نتخبة، تجسد القيادة الجماعية كمشاركة سكاف الكالية في المجمس الشعبي الكالئي: كييئة مداكلة م -
 3تسيير شؤكنيـ عمى مستكاىا، مع متابعة مختمؼ البرامج التنمكية.

الكالي: كىك سمطة إدارية يتمتع بسمطات ىامة ككنو ممثؿ الدكلة مف جية كممثؿ الكالية مف جية  -
 23المؤرخ في  38-69عتبرت ضمف األمر كيعينو رئيس الجميكرية كعمى العمكـ فإف الكالية ا 4أخرل

                                                           
، ص. 2009، 6، العدد: مجمة اإلجتياد القضائي اإلدارة المحمية، حسيف فريجة، الرشادة اإلدارية ك دكرىا في تنمية  1
70. 
، سنة: 15، العدد: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية يتعمؽ بالكالية، 1990أفريؿ  7المؤرخ في  09-90قانكف رقـ   2

 .516 -504، ص.ص. 1990
 .505، ص. ، المرجع نفسو1990قانكف الكالية لسنة (، 9المادة) 3 

 .512 -511، ص.ص. المرجع نفسو  4
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عمى أنيا: "جماعة عمكمية إقميمية ذات شخصية معنكية كاستقالؿ مالي". كليا اختصاصات  1969مام 
 09-90، ككذا قانكف رقـ 1سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كىي أيضا تككف منطقة إدارية لمدكلة

 .1969الية بذات نظيرتيا األكلى لسنة الذم جاء معرفا الك  1990أفريؿ  7المؤرخ في 

 (:2017 الى  2012رحمة الرابعة )رابًعا: الم 

عمى أنيا: جماعة إقميمية لمدكلة كتتمتع  2012عرفت الكالية ضمف القانكف الصادر في سنة 
، كالمالحظ في ىذا التعريؼ ىك ربط مصطمح الدكلة بيتو 2بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة"

لكحدة اإلقميمية المحمية العتبارىا مكّكف أساسي فييا كفي عممية التنمية العتبار أف القانكف الجديد جاء ا
في ظركؼ محمية، كطنية ك دكلية صعبة مّما تطمب مبادرة رئيس الجميكرية بإصالحات سياسية معمقة 

كتمكيف المكاطنيف مف  كالذم أكد فيو عمى تعميؽ المسار الديمقراطي 2011أفريؿ  15بعد خطابو يكـ 
 مساىمة أكسع في اتخاذ القرارات.

 الفرع الثاني: ىياكل الوالية:

 تتككف الكالية مف ىيئتاف رئيسيتاف ىما: المجمس الشعبي الكالئي كىيئة تنفيذية يرأسيا الكالي.

 المجمس الشعبي الوالئي: :أوالً  

جمس مف مجمكع المنتخبيف كالذيف تشكيؿ المجمس الشعبي الكالئي: يتككف ىذا الم -أ          
 يختمؼ عددىـ بحسب عدد السكاف كىي مكضحة كما يمي:

 ألؼ نسمة.  250عضكنا في الكاليات التي يقؿ عدد سكانيا عف  35 -

 نسمة. 650000ك 250001عضكنا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  39 -

 نسمة. 950000ك 650001يف عضكنا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا ب 43 -

 نسمة. 1150000ك  950001عضكنا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  47 -
                                                           

 .115، ص. 2012، الجزائر، جسكر لمنشر ك التكزيع، شرح قانكف الكاليةعمار بكضياؼ،   1
الجريدة الرسمية يتعمؽ بالكالية،  2012فبراير سنة  21المكافؽ  1433ربيع األكؿ عاـ  28مؤرخ في  07-12قانكف رقـ  2

 .9، ص. 12، العدد: لمجميكرية الجزائرية
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 نسمة. 1250000ك  1150001عضكنا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف  51 -

 1نسمة. 1250000عضكنا في الكاليات التي يفكؽ عدد سكانيا  55 -

كحد أدنى بالنسبة لمكاليات التي يقؿ عدد سكانيا عف  35عد تتراكح ما بيف كبالتالي فإف عدد المقا    
نسمة مما يمثؿ شريحة  1250000مقعد بالنسبة لمكاليات التي يفكؽ عدد سكانيا  55ألؼ نسمة ك 250

 كاسعة مف المكاطنيف المشكميف ليا.

( دكرات عادية في 4دكرات المجمس الشعبي الكالئي: يجتمع المجمس إلزامنا في أربعة ) –ب(  
يكمنا ألجؿ مناقشة القضايا ذات الشأف المحمي كالمتعمقة بمسائؿ التنمية  15السنة كمدة كؿ كاحدة منيا 

فييا، بينما الدكرات االستثنائية فيي تنعقد في الحاالت الطارئة بطمب مف الكالي أك رئيسو أك ثمث 
 أعضائو.

 ثانيا: الييئة التنفيذية:      

رئيسي يقكـ بمجمكعة مف المياـ ىي مكممة لممجمس الشعبي الكالئي ألجؿ تحقيؽ التنمية كجياز      
 المحمية.

                                                           
، ك بذلؾ فاف نصيب كؿ كالية مف عدد المقاعد 12، ص. مرجع سبؽ ذكرهالقانكف العضكم المتعمؽ باإلنتخابات،   1

 ما يمي: 2008حسب اإلحصاء الكطني لمسكاف لسنة 
 عضكا ك ىي: 35مجمسا كالئيا يتككف مف   12     

 يمت، خنشمة، غرداية، النعامة.أدرار، األغكاط، بشار، تامنغاست، سعيدة، البيض، اليزم، تندكؼ، تيسمس
 عضكا ك ىي: 39مجمسا كالئيا يتككف مف  26     

أـ البكاقي، بسكرة، البميدة، البكيرة، تبسة، تيارت، الجمفة، جيجؿ، سكيكدة، سيدم بمعباس، عنابة، قالمة، مستغانـ، المسيمة، 
بازة، ميمة، عيف الدفمة، عيف تمكشنت، معسكر، كرقمة، برج بكعريريج، بكمرداس، الطارؼ، الكادم، سكؽ أىراس، تي

 غيميزاف.
 عضك، ك ىي: 43مجالس تتككف مف  08     

 الشمؼ، باتنة، بجاية، تممساف، تيزم كزك، كىراف، قسنطينة، المدية.
 عضك: 47( يتككف مف 01مجمس كاحد )     

 ك ىك مجمس سطيؼ.
 عضكا: 55مجمس كاحد يتككف مف      

 ك ىك مجمس الجزائر
 .197، ص.شرح قانكف الكالية، مرجع سبؽ ذكره: عمار بكضياؼ، نقال عف
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التعييف كانتياء المياـ: يعيف الكالي مف طرؼ رئيس الجميكرية بمكجب مرسكـ رئاسي يتخذ  -أ         
بقا لقاعدة تكازم األشكاؿ في مجمس الكزراء بناءنا عمى اقتراح مف كزير الداخمية، أما انتياء ميامو فتتـ ط

 كبمكجب مرسـك رئاسي كباإلجراءات نفسيا لدل تعيينو.
 فيك يتمتع باالزدكاجية في االختصاص كىي ممثمة كاآلتي:: صالحيات الكالي -ب         

 ( ىيئة تنفيذية لممجمس الكالئي: كالتي يقـك بمكجبيا: 1               
ع المجمس بكضعية نشاطات طمي بحيثاإلعالـ ما ىك مكمؼ بك 1تنفيذ مداكالت المجمس. يعمؿ عمى 

مف خالؿ مصالح الكالية ك المتمثمتاف في مديرية اإلدارة المحمية ك مديرية التنظيـ ك الشؤكف  2الكالية.
سكاءا ما  3اإلدارية أك حتى أماـ القضاء. ؿ الكالية في جميع أعماؿ الحياة المدنية كمثالعامة كما لو أف ي

شيف مرافؽ عمكمية أك محمية أك في إطار حفالت أك تظاىرات أك حتى في ظؿ المنازعات إذا ما تعمؽ بتد
، في حالة ما إذا قاـ 4سمطة الرئاسية عمى مكظفي الكاليةال مارساستدعى األمر ذلؾ كما لو أف ي

 المكظفكف باإلخالؿ بالمياـ المنكطة ليـ.
ي جميع المناسبات. فيذا تجسيد لالمركزية، كمف ( كممثؿ لمدكلة: لطالما يمثؿ الكالية ف2       

 بيف االختصاصات كالصالحيات التي يقكـ بما يمي: 
 يتكلى اإلشراؼ عمى أعماؿ مصالح األمف في الكالية. -  
 5يتكلى سمطة الضبط اإلدارم. -  
كالمؤسسات العمكمية المحمية المتكاجدة في إقميـ  6يتكلى سمطة الكصاية عمى البمديات -  
 الكالية.

 
 

                                                           

 .18، ص. ، مرجع سبؽ ذكره2012قانكف الكالية لسنة (، 102المادة ) 1 
 .19، ص. المرجع نفسو(، 103المادة )  2
 .19، ص. المرجع نفسو(، 105المادة )  3
، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ ك العمـك اجستيرمسالمة عبد المجيد، تمثيؿ الدكلة عمى مستكل اإلدارة المحمية،   4

 .20، ص. 2013السياسية، 
 .37، ص. المرجع نفسو  5
يخضع األعضاء المنتخبيف في كؿ مف البمدية ك الكالية الى كصاية إدارية تمارس عمييـ سكاءا تعمؽ بالتكقيؼ أك اإلقالة   6

 أك اإلقصاء.
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 الفرع الثالث: دور الوالية في التنمية المحمية:    

المسائؿ ذات العالقة بالتنمية المحمية عمى مستكل الكالية ىي مف اختصاصات المجمس الشعبي      
الكالئي أيف تنظـ عمى شكؿ دكرات ألجؿ مناقشة ىتو القضايا لطالما أنيا تعتبر جماعة إقميمية المركزية، 

ذا المجمس الحؽ في التدخؿ في المجاالت التابعة الختصاصات الدكلة بالمساىمة في تنفيذ كما أف لي
 النشاطات المقررة في إطار السياسات العمكمية االقتصادية كاالجتماعية، كمف بيف األدكار التي تقكـ بيا:

 1أواًل: في مجال التييئة العمرانية واليياكل القاعدية: 

المكاطف يرل في المجمس الشعبي الكالئي الدكر اليزيؿ ك لكف في األساس ىك في الكثير مف األحياف   
الكالئية باألعماؿ المرتبطة بأشغاؿ تييئة الطرؽ كالمسالؾ  يبادرمنكط بمياـ كثيرة ك متعددة بحيث أنو 

يبادر باالتصاؿ مع المصالح ك ذلؾ خالؿ الدكرات التي يعقدىا كما لو أف  كصيانتيا كالحفاظ عمييا
ة تصنيؼ الطرؽ تصنيؼ ك إعادمع  نمية ىياكؿ استقباؿ االستثماراتلمعنية، باألعماؿ المتعمقة بترقية كتا

 في مبادرة منو لمقضاء عمى النقاط السكداء أك اإلىتماـ بالطرؽ التي تعاني اإلنسداد. كالمسالؾ الكالئية

جيع التنمية الريفية كالسيما في بكؿ عمؿ يرمي إلى تشيبادر المجمس الشعبي الكالئي ف إضافة الى ذلؾ 
 مجاؿ الكيرباء كفؾ العزلة.

 2الثقافي: ثانيا: في المجال االجتماعي و 

مف األمكر التي تحظى باىتماـ أعضاء المجمس الشعبي الكالئي أثناء المداكالت يتمثؿ في كيفية تشجيع 
، كما لو المتعامميف االقتصادييفبمديات ك التشغيؿ بالتشاكر مع ال أك المساىمة في تعزيز كترقية الشباب

ة الصحية كمراقبة سالمة الكقاي المتعمقة بالصحة، أك حتى في مجاؿتجييزات ك كضع الإنجاز في  الحؽ
مخطط تنظيـ اإلسعافات  ، لذلؾ ك في إطار تجسيد ذلؾ المسعى فإنيا تكلي أىمية لكضعالجميكر

المجمس الشعبي الكالئي ، إضافة الى ذلؾ فإف فحتياكقاية مف األكبئة كمكاكالككارث كاآلفات الطبيعية كال
كطني لمتحكـ في بالتنسيؽ مع البمدية في كؿ نشاط اجتماعي ييدؼ إلى ضماف تنفيذ البرنامج اليقـك 

                                                           
العمـك ، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ ك ، مذكرة ماجستيرمتنمية المحمية في الجزائركفاء معاكم، الحكـ المحمي الرشيد كآلية ل  1

 .75، ص. 2010السياسية، 
 .18، ص. ، مرجع سبؽ ذكره2012قانكف الكالية لسنة  2 
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حماية األـ كالطفؿ كمساعدة المسنيف كاألشخاص ذكم االحتياجات ك عمى ىذا فإف  النمك الديمغرافي
المساىمة في إنشاء اليياكؿ أك  بالمتشرديف كالمختميف عقمياكذا يعد مف صمب اىتماماتو ك  اصةالخ

مف مركبات أك دكر لمشباب بحسب احتياج كؿ  ياضية كالترفييية الخاصة بالشبابالقاعدية الثقافية كالر 
التراث الثقافي كالفني حماية بمدية أما في المجاؿ السياحي فإف الكاليات التي تعد سياحية بامتياز فميا في 

التي بحكزتيا ك بالطريقة التي تراىا مناسبة مع احتراـ القكانيف المعمكلة ألجؿ ذلؾ ك عميو  لتاريخيكا
 ع كؿ استثمار متعمؽ بذلؾ.يشجت ثمينيا، كسير عمى حماية القدرات السياحية لمكالية كتيتطمب منيا ال

عادة أما في مجاؿ السكف فبإمكاف المجمس الشعبي الكالئي المساىمة في إنجاز برا مج سكنية، كتجديد كا 
تأىيؿ الحظيرة العقارية ككذا الحفاظ عمى الطابع المعمارم، كما يمكف كضع برامج ألجؿ القضاء عمى 

 السكف اليش كغير الصحي كمحاربتو.

 1ثالثا: في المجال االقتصادي و الفالحي: 

مف خالؿ االقتصادية  يسير المجمس الشعبي الكالئي في المسائؿ كالقضايا التي تخص التنمية      
خصكصا ك أف الكثير مف لقاءات  2استفادة المتعامميف مف العقار االقتصادم. سييؿتشجيع االستثمار كت

اتخاذ كؿ التدابير التي مف شأنيا إنعاش المؤسسات الثالثية أكدت عمى مسعى تكفير العقار الصناعي مع 
اإلبداع في  تدعيـ التعاكف ألجؿ ترقيةة فإف ، ثـ كنقطة ثانيكجكدة عمى مستكل الكاليةالعمكمية الم

تدعيـ لو مف األىمية الكثير عبر تخصيص فضاءات لمعرض كما أنيا تقكـ ب القطاعات االقتصادية
سكاءا عبر تصنيؼ الحضائر  تنمية كحماية األمالؾ الغابيةمع  اية مف اآلفات كالككارث الطبيعيةالكق

 لحية المنقرضة.الغابية أك حماية األشجار ك الكائنات ا

، الكقاية كمكافحة األكبئة في مجاؿ الصحة الحيكانية ك النباتيةكما أف المجاؿ الفالحي يستدعي     
 تدعيـ الرم في المناطؽ الفالحية.ل ككضع شراكات مع الفالحيف

                                                           
 -2007يحياكم حكيـ، دكر المجالس المنتخبة في التنمية المحمية: دراسة مقارنة بيف بمديتي ك كاليتي كرقمة ك غرداية   1

 .69، ص. 2011، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، مذكرة ماجستير، 2011
 .17، ص. ، مرجع سبؽ ذكره2012قانكف الكالية لسنة (، 82المادة ) 2 



 يف اجلزائر   التنظين احمللي والدميقراطية التشاركية                                                  ثالث                  الفصل ال
 

175 
 

مف قانكف الكالية  77فاألدكار ك االختصاصات ىي تشمؿ جميع القطاعات مثمما حددتيا المادة     
متمثمة في: الصحة، اإلعالـ كاالتصاؿ، التربية كالتعميـ، الشباب كالرياضة كالتشغيؿ، السكف كالتعمير، كال

  1الفالحة كالرم كالغابات، التجارة كالنقؿ، اليياكؿ القاعدية...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16، ص. المرجع نفسو(، 77المادة )  1
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 قراطية المحمية في الجزائر:مالمؤسسات التمثيمية وأزمة الدي ثاني:المبحث ال

لديمقراطي الذم شيدتو الجزائر منذ االستقالؿ، عرؼ العديد مف األزمات نظرنا لما إف المسار ا
 1شيدتو الساحة السياسية مف إقصاء لمحريات الفردية كالجماعية ككذا مف طبيعة النظاـ السياسي ذاتو،

كيؼ ؟، ك ا المحمية، فما طبيعة األزمةلذلؾ تبمكرت ىتو األزمة عمى سمككات األفراد كمؤسساتيا خاصة مني
 انعكست عمى المؤسسات التمثيمية؟.

 تطور المشاركة السياسية في الجزائر: المطمب األول: 

شيدت الجزائر مرحمتاف رئيسيتاف ضمف العممية السياسية، األكلى تجسد مرحمة األحادية الحزبية  
المشاركة كالثانية تعبر عف مجيء عيد جديد مف خالؿ االنفتاح السياسي كمالو مف انعكاسات عمى 

 السياسية.

  أواًل: المشاركة السياسية في ظل األحادية الحزبية:

عّبرت ىذه المرحمة عف كجكد أزمة خانقة ضمف العممية السياسية بعجز المؤسسات السياسية عمى 
استيعاب القكل السياسية كاالجتماعية، كتحسيف األكضاع بؿ ارتبطت بيا كؿ السمبيات كرغبة الطبقة 

، كذلؾ بناءنا عمى ما جاءت بو النصكص مثؿ المادة 2دـ إشراؾ المكاطنيف كالقكل السياسيةالحاكمة في ع
مف نفس الدستكر  24ككذا المادة  3كالتي ترل في الجبية عمى أنيا حزبنا طالئعينا، 1963مف دستكر  23

كلة كتراقب التي تنص صراحة عمى ذلؾ بقكلو: "جبية التحرير الكطني تحدد سياسة األمة كتكجو عمؿ الد
، كبالتالي فيذا يفضي إلى القكؿ أف اإلقصاء سيدعـ طرؼ عمى آخر كيسمح 4العمؿ الكطني كالحككمة"

 .D)بالتعبئة بدؿ المشاركة مّما يجعؿ الساحة السياسية مغمقة كبدكف مدخالت عمى حد تعبير د. إيستكف

                                                           
 .104-103، ص.ص. مرجع سبؽ ذكرهاسماعيؿ قيرة ك آخركف،   1
، جامعة كرقمة، مذكرة ماجستيراإلنتخابية ك دكرىا في تعزيز المشاركة السياسية في الجزائر،  فتحي معيفي، الحككمة  2

 .58كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ص. 
 .49، ص. 1، جرجع سبؽ ذكرهبككرا ادريس، م  3
قبؿ الحزب الذم أف الدكلة ككسيمة لتسيير البالد منشطة ك مراقبة مف  1964كذلؾ جاء في الميثاؽ الكطني لسنة   4

 يضمف سيرىا المنسجـ ك الفعاؿ، فالحزب ىك القكة التي تقكد الشعب ك تكجيو، نقال عف:
 .104، ص. 1993، الجزائر، دار اليدل لمطباعة ك النشر، النظاـ السياسي الجزائرمسعيد بكشعير، 
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Easton) بتصاعد مؤسسات كقكل ال  في دراستو لمنسؽ السياسي، كلكف سرعاف ما ىبت رياح التغيير
 .1988تدعـ الحزب الكاحد كتجّسد ذلؾ مف خالؿ مظاىرات كأحداث أكتكبر 

 ثانيا: المشاركة السياسية أثناء التعددية الحزبية:

إف المكجة التي أعقبت الحرب الباردة سمحت لمعديد مف الدكؿ أف تفتح العمؿ السياسي  
في مادتو السابعة عمى أف  1989كذلؾ ما أكد عميو دستكر  لممعارضة ك الرأم العاـ في التعبير بحرية،

السمطة التأسيسية ممؾ لمشعب، كيمارسيا بكاسطة المؤسسات الدستكرية التي يختارىا، كما يمارس الشعب 
ىذه السيادة عف طريؽ االستفتاء كبكاسطة ممثميو المنتخبيف" كفي نفس السياؽ عبرت عف ذلؾ المادة 

كبالتالي  1بالقكؿ أف: "الشعب حر في اختيار ممثميو كال حدكد لتمثيؿ الشعب..."( مف ذات الدستكر 10)
فالمجمس المنتخب ىك قاعدة لالمركزية كمكاف لمشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية، كما سمح 

صالحات كلكف بالرغـ مف ىتو اإل 2(،40ىذا الدستكر بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي كفقنا لممادة )
، مما أدت إلى كقؼ 1992التي صبت في صالح المشاركة السياسية إال أنو حدثت انتكاسة في جانفي 
بسبب ظاىرة العنؼ  1996المسار االنتخابي كدخكؿ ىذا الدستكر في حكـ مجمد إلى أف عدؿ سنة 

اقب عميو كما كاإلجراـ المنظـ مع استحداث حالة الطكارئ كالتي تجعؿ مف التجمير بدكف رخصة أمر يع
صاحب ذلؾ مف تضييؽ ألفؽ الحرية كالتعبير، كما يميز أزمة المشاركة السياسية خالؿ ىتو المرحمة 

 نجد:

مشاركة شكمية مكسمية غير فعالة مف قبؿ القكل السياسية، حيث ال تظير األحزاب السياسية  -         
 لحصكؿ عمى مصالح شخصية.إاّل خالؿ العممية االنتخابية بيدؼ تأدية أدكار معينة أك ا

 .1997تزكير االنتخابات مثؿ األحداث التي عرفتيا تشريعات  -         

                                                           
 .13، ص. 2، جمرجع سبؽ ذكرهبككرا ادريس،   1
يتعمؽ بالجمعيات  1989جكيمية  5المؤرخ في  11-89السياؽ صدر قانكف رقـ ، ك في ذات 18المرجع نفسو، ص.   2

 ، نقال عف:714، ص. 1989جكيمية  5، 27، العدد: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةذات الطابع السياسي، 
 .45، ص. المرجع نفسوبككرا  ادريس،  
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غياب التطابؽ بيف المبادئ اإليديكلكجية كالمكاقؼ كالبرامج كالنصكص القانكنية مع  -         
ر عمى عممية الممارسات السياسية المممكسة التي صاحبيا تفشي الفساد اإلدارم كالسياسي، كؿ ىذا أث

 التصكيت فيما بعد .
 الفرع الثاني: التصويت وأزمة المشاركة السياسية:     
مف بيف مظاىر المشاركة السياسية نجد التصكيت كتعبير ليا، فما طبيعة العالقة المكجكدة بينيما؟،      

 ك كيؼ ليا أف تؤثر في مسار المشاركة السياسية ؟.
 ة السياسية: أواّل: عالقة التصويت بالمشارك 
تختمؼ المشاركة السياسية مف بمد آلخر كمف حقبة زمنية ألخرل كأدنى مستكل ليا ىك التصكيت       

قباؿ الفئة المتعممة  1االنتخابي، كبناءنا لممتغيرات سكسيك اقتصادية فإف إقباؿ الرجاؿ يفكؽ إقباؿ النساء كا 
ركمة أقؿ مشاركة في الحياة السياسية مف نظيرتيا يفكؽ أدناىا في المستكل التعميمي، كما أف لمفئات المح

التي تممؾ مستكل دخؿ عاؿ كذلؾ ألجؿ ضماف االمتيازات الفئكية التي يكتسبكنيا، كلكف المالحظ خالؿ 
 .مثمما ىك مبيف في المحميات الفترات األخيرة ىك تدني مستكل المشاركة السياسية

                                                           
تماعية مف خالؿ إيجاد قنكات اإلتصاؿ حتى تككف قادرة عمى ال بد مف كجكد تكازف بيف النظاـ السياسي ك بيئتو اإلج  1

اإلنتخابات ع أف تؤثر في عممية صنع القرار ك ربط كافة أجساد الجسد المجتمعي بحيث تشعر كؿ جماعة أك فئة أنيا تستطي
 ىي أحد ىتو األدكات، نقال عف:

، ص.ص. 1978البحكث ك الدراسات العربية، ، القاىرة، معيد األزمة في النظاـ السياسي المبنانيعمي الديف ىالؿ، 
330-348. 
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 لبمدية و الوالئية( ثانيا: التصويت في االنتخابات المحمية )ا   
لقد عرفت الجزائر تطكرات ىامة عمى المستكل المحمي مما سمح ليا بمكاكبة نفس التطكرات عمى     

 المستكل الكطني.
 1967عرفت الجزائر منذ صدكر قانكف البمدية  1تأثر النظاـ االنتخابي بالكسط السياسي: -أ 

نت تعيشيا الجزائر مف عدـ كجكد مؤسسات حقيقية عدة نصكص قانكنية تتناسب كالمرحمة الحرجة التي كا
المتضمف لقانكف االنتخابات عف السياسة  80/08في مستكاىا المحمي، ثـ كمرحمة ثانية عبر قانكف 

المعبر عنيا في إطار الحزب الكاحد، ثـ كمرحمة انتقالية في سنكات التسعينات جاء قانكف االنتخابات 
كالتي شيدت بمكجبيا تفكقنا  1990ف االنتخابات المحمية لجكاف ليعبر عف ىذا التحكؿ كطبؽ ذلؾ ضم

عمى نظيرتيا حزب جبية التحرير الكطني كخصكصا منيا في المناطؽ  2لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ
الحضرية عمى حسب تعبير عبد الناصر جابي، غير أف ىتو المجالس لـ تعّمر طكيالن بمكجب المرسـك 

المجالس بصفة انتقالية بنظاـ المندكبيات التنفيذية عمى مستكل البمديات  كعكضت ىذه 92/142التنفيذم 
 كالكاليات.

، تـ فييا انتخاب أكثر 1997أكتكبر  23داـ ىذا الكضع إلى حيف تنظيـ انتخابات محمية جديدة في      
االقتراع ألؼ( منتخب عبر كافة المجالس الشعبية لمبمدية في التراب الكطني ب 13منف ثالثة عشر ألؼ)

، ما أدخؿ المجالس في نكع مف 97/07المباشر كالسرم، كذلؾ حسب ما جاء بو القانكف العضكم رقـ 
االستقرار كلك نسبي بسبب ما شابيا مف انتقادات حكؿ طبيعة النتائج المعمف عنيا إلى أف جاءت 

يف أحزاب كالتي ميدت النطالقة جديدة مع كجكد أزمة سياسية ب 2012ك 2007ك 2002انتخابات 
معارضة كأخرل مؤيدة لمسمطة، فما مكقؼ المكاطف مف كراء ىتو االنتخابات؟ كىؿ عبر عف ذلؾ مف 

 خالؿ التصكيت؟ أـ باالمتناع عف ذلؾ؟

                                                           
السياسية بأنو: ال يكجد شيئ أىـ في النظاـ الديمقراطي مف القيـ ك اإليديكلكجيات يقكؿ "ليكف بردات"، في كتابو   1

 اإلنتخاب، فيك اآللية األنسب لتجسيد الديمقراطية المحمية، نقال عف:
، جامعة كرقمة، كمية مذكرة ماجستيربمدية في ادارة التنمية المحمية بالجزائر، عزيز محمد الطاىر، آليات تفعيؿ دكر ال

 .11، ص. 2011الحقكؽ ك العمـك السياسية، 
كمكش مصطفى، مسارات الشرعنة السياسية لدل النخبة المحمية: دراسة ميدانية عمى مستكل المجمس الشعبي الكالئي   2

 .29، ص. 2009، أكتكبر 2لعدد: ، ادراسات اجتماعيةلكالية البميدة، في: 
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كىك –االنتخابات البمدية: إف اختيار الناخبكف بأنفسيـ مف ىـ الذيف سيتكلكف أمكرىـ  -ب 
يتيح نزاىة كمصداقية ليؤالء المنتخبيف، كما أف السف  مما -عنصر يمبي مضاميف الديمقراطية التمثيمية

يتيح ألكثر شريحة مف المكاطنيف في أف يساىمكا بإدالء أصكاتيـ عبر صناديؽ االقتراع، حيث بمغ  18
 29مسجؿ ألجؿ أداء االنتخابات المحمية المراد إجراؤىا في  21445621بػ  2012عدد المسجميف سنة 

 كانت النتائج؟ كىؿ فيو ثقة في ىتو المؤسسة التمثيمية؟ نكفمبر مف نفس السنة. فكيؼ

الذم يكضح عدد المصكتكف ضمف االنتخابات المحمية ألجؿ  1رقـ عشرة فمف خالؿ ىذا الجدكؿ    
اختيار المجالس المنتخبة، فقد أكدت أف المكاطنيف الممتنعيف عف التصكيت تفكؽ نسبة المصكتيف عمى 

مقابؿ نسبة  %55.74أكدت بأّف الممتنعكف ىـ ما نسبة  2012نكفمبر  29سبيؿ المثاؿ فإف انتخابات 
أزمة ضمف ىتو المؤسسة  كىك ما ينبئ بكجكد %44.26المصكتيف التي تقؿ عف النصؼ أم ما يعادؿ 

فإف نسبة المشاركة رغـ ارتفاعيا إال أنيا  2017، أما عف اإلنتخابات المتعمقة بالبمدية في سنة التمثيمية
 ا ىك مطمكب منيا بعد غجتيازىا عتبة النصؼ.تبقى دكف م

في ىذا الصنؼ مف االقتراع تمعب فيو الدائرة االنتخابية دكرنا االنتخابات المحمية الوالئية:  -ج         
ميمنا ككف أف ىتو األخيرة محددة حسب الرقعة الجغرافية لكؿ كالية كعمى أساسيا تتحدد عدد المنتخبيف 

لي عدد المسجميف في االنتخابات الكالئية ىك ذاتو عدد المسجميف عبر تراب الكالية في ىتو المجالس كبالتا
مسجؿ،  21445621يعادؿ  2012كالذم كاف تعداده بعد المراجعة االستثنائية لمقكائـ االنتخابية سنة 

البمدية  كلكف درجة التصكيت كعممية التعبير في مثؿ ىذا النكع مف االنتخابات تقؿ بالمقارنة مع نظيرتيا
   2،يكضح ذلؾ 11رقـ فراد كالمكاطنيف، كالجدكؿ كىذا راجع لدرجة كأىمية كؿ كاحد منيما في حياة األ

ىك ذات النتائج المستخمصة في االنتخابات البمدية  (11رقـ احدل عشر ) ما يالحظ عف الجدكؿ     
ذا أخذ كمثاؿ كالتي أكدت عمى أف نسبة الممتنعيف عف التصكيت تفكؽ بكثير نسبة المصك  تيف، كا 

% مف 14.16مقابؿ فارؽ يتعدل  %57.08فإف نسبة الممتنعيف تعادؿ  2012نكفمبر  29انتخابات 
نسبة المصكتيف. ما يطرح أزمة في ىذا المستكل مف التحميؿ، كيعيد االعتبار ليتو المؤسسات التمثيمية، 

                                                           
 2017ك ـ2012ك  2007 كات: يكضح نسب التصكيت خالؿ اإلنتخابات البمدية لسن10 جدكؿ رقـ  1

 2017ك ـ2012ك  2007 كات: يكضح نسبة التصكيت في االنتخابات الكالئية لسن11جدكؿ رقـ  2
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فاعالن في الحياة المدنية التي تخصو أك حتى رؤية أساليب جديدة ألجؿ تشجيع المكاطنيف عمى أف يككف 
أبقت نسبة  2017نكفمبر  23، كما أف ما أفرزتو نتائج انتخابات كتيـ في نفس الكقت مستقبؿ أبنائو

المشاركة في نفس المستكل أم دكف المتكسط األمر الذم يطرح أزمة ك يزداده عمقا في مثؿ ىذا النكع 
 مف اإلنتخابات.

 المدني وتقييم األداء الديمقراطي: الفرع الثالث: المجتمع    

يمعب المجتمع المدني دكرا ىاما في العممية الديمقراطية ك خصكصا منو في مجاؿ تقييـ األداء،     
 فكيؼ لو أف يمعب ىتو األدكار؟.

 أوال: المجتمع المدني و الديمقراطية: 

التي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة  يشير مفيكـ المجتمع المدني إلى شبكة التنظيمات التطكعية الحرة     
كذلؾ في  1كالدكلة، كتعمؿ عمى تحقيؽ المصالح المادية كالمعنكية ألفرادىا كالدفاع عف ىذه المصالح

إطار االلتزاـ بقيـ كمعايير االحتراـ كالتراضي كالتسامح السياسي كالفكرم، كالقبكؿ بالتعددية ككؿ ما مف 
ذلؾ كالجزائر في إطار انتقاليا إلى المرحمة الجديدة في سنكات التسعينات شأنو تعزيز العمؿ الديمقراطي، ل

يحؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي كذلؾ ألجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف  1989مثمما أقرىا دستكر 
الديمقراطية كمف تكافؤ الفرص. فقد تعددت ىتو التنظيمات كتنكعت في مختمؼ المجاالت )اقتصادية، 

ألؼ منظمة كاتحاد  25كسياسية(، حيث أشار عمي الكنز أف الجزائر كحدىا تحكم أكثر مف  اجتماعية،
، كمف ىتو التنظيمات نجد األحزاب السياسية، نقابات، 1988كرابطة كجمعية غير حككمية بعد أحداث 

 جمعيات...

 في الجزائر: التشاركية ثانيا: األحزاب السياسية ودورىا في تجسيد الديمقراطية 

إف فكرة التعبير السياسي ممثالن في تنكع األحزاب كتعددىا، ىك إثراء ال شؾ فيو لمعمؿ الكطني، كأف     
مشاكؿ العصر ثابت في التعقيد كالتركيب، بحيث ال يتصكر أف يضطمع بمياـ حميا قائد كاحد كحزب 

جة إلى تنكع كتعدد كاحد، ميما أكلي مف القكة كالحكمة كالعزيمة كنقاء البصيرة كعمى ذلؾ ظيرت الحا

                                                           
ية بالجزائر: دراسة ميدانية لكاليتي المسيمة ك برج عبد السالـ عبد الالكم، دكر المجتمع المدني في التنمية المحم  1

 .17، ص. 2012، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، مذكرة ماجستيربكعريريج، 
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إلى ثالثة أنكاع في الجزائر  الرأم السياسي المتمثمة في تعدد األحزاب في الجزائر إلى غاية أف صنفت
مف مناضميف كتنحصر في حزبيف كبيريف كىما: حزب جبية التحرير  لدييا لما كطنيةالحزاب أكالىا ىي األ

أحزاب أخرل صغيرة كمجيرية سكاءنا أنشئت مع الكطني كحزب التجمع الكطني الديمقراطي. باإلضافة إلى 
دخكؿ الجزائر إلى التعددية الحزبية أك مع اإلصالحات السياسية الجديدة التي باشر بيا رئيس الجميكرية 

تجده امتداداتو ك  حزب جبية التحرير الكطنيفمك ما تـ تحميؿ  2010ا مف نياية عبد العزيز بكتفميقة بدءن 
التي لـ تكطف فكرة الزعامة بقدر ما ىي تسعى الى  رية ألجؿ مكافحة االستعمارالثكرة التحري ينطمؽ مف

الشراكة في اتخاذ القرار )الجماعة( ك ىك بذلؾ بعد تشاركي في األساس ك أثناء انطالقتو مما ينعكس 
ك كاف  1مع المستجدات كأصبح حزبنا طالئعينا يقكد عممية التنمية في البالد وتكيف عبر فيما بعد اإلستقالؿ،

ا مع تبني األحادية الحزبية فأصبحت العممية التعبكية ىي األساس في العمؿ،  ذلؾ بدكف منافس خصكصن
كلكف ذلؾ لـ يعمر طكيالن بسبب االنفتاح السياسي كعمكمنا فإف العالقة التي تربط الحزب بمؤسسات الدكلة 

أيف تميزت  1965ستقالؿ إلى غاية سنة مف اال حؿ أكالىاراطية تضمنتيا العديد مف المراكالعممية الديمق
، كذلؾ مف خالؿ ما أكده برنامج طرابمس بقكلو: "لكي 2ىتو المرحمة بييمنة الحزب عمى مؤسسات الدكلة

ال تبتمع الدكلة الحزب يجب أف يككف االنفصاؿ كالتمييز بينيما كاضح" ككذا قكلو: "حتى ال يتعرض 
ف يبقى دائمنا محافظنا عمى امتيازه" كلكف الحزب أثناء ىتو الحزب لالبتالع مف طرؼ الدكلة يجب عميو أ

إلى  1965مف سنة  ، ثـ كمرحمة ثانية يستطع المحافظة عمى ىذا االمتيازالمرحمة لـ يكف منظمنا كلـ 
النقيض مف األكلى بسبب ىيمنة مؤسسات الدكلة أك بىذه المرحمة جاءت  غاية تأسيس الميثاؽ الكطني:

ثـ  3مى حساب الحزب بينما كاف دكر ىذا األخير متمثالن في تعبئة كتنشيط الطاقات.باألحرل أكلكيتيا ع
فمف خالؿ ىتو الميثاؽ الكطني كالعالقة التكميمية بيف الحزب كالدكلة: المرحمة الثالثة بما يصطمح عمييا 

د لو مف المرحمة كاف فيو تكافؽ بيف االختصاص كالمياـ، فاألكلى ىي أف كؿ طرؼ يعمؿ كفقنا لما حد
، أما عف المرحمة الرابعة عي مكمؿ لكظائؼ البناء االشتراكيكظائؼ بينما الثانية فيك بناء حزب طالئ

فقد كاف  ،األزمةلكف ترافؽ ذلؾ مع  االنفتاح ك جاءت في أكضاع محمية ك دكلية صعبة تستدعي
ا  1990النتخابات  بعد خسارتو أماـ الفارؽ في تأكيد الحزب عمى ىيمنتو لمساحة السياسية خصكصن

                                                           
 .63، ص. 199رشيد بف يكب، دليؿ الجزائر السياسي، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،   1
الجزائر، ديكاف المطبكعات  ،1980 -1962لتنظيمي لحزب جبية التحرير الكطني التطكر السياسي ك اعامر رخيمة،  2 

  16ػػػػػػ 13ص. ، ص. 1993الجامعية، 
 18، ص. المرجع نفسو  3
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، أما (RND)الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ككذا أماـ الحزب الجديد ك المتمثؿ في التجمع الكطني الديمقراطي 
ككف أف مجيء الرئيس عبد العزيز بكتفميقة إلى الحكـ  ،إعادة االعتبار كسد الفجكةتأتي  المرحمة الخامسة

ا ككنو الرئيس الشرفي لمحزب. سمح ليذا لحزب أف يعيد أخذ الريادة في المستكيات  المتعددة خصكصن

سعت السمطة  1990بعد نكبة جكاف الذم ظير لمعمف  الكطني الديمقراطيالتجمع  ثاني قكة حزبية ىك    
إلى تغييرات جديدة مف شأنيا إضعاؼ الطرؼ المعارض كاستحداث غرفة ثانية في البرلماف ككذا حزب 

 1ف فيو عمى استقرار الجزائر كتحقيؽ تنمية اجتماعية كاقتصادية.التجمع الكطني الديمقراطي الذم ركى

يي التي تكاجدىا ضعيؼ عمى الساحة السياسية ف مجيريةال كطنية صغيرة كالحزاب األ أما عف    
ال ترقى إلى لعب دكر المعارضة مثؿ الجبية الكطنية الجزائرية، الحركة الكطنية مف  نضاليةكبقاعدة  

 2ك، التحالؼ الكطني الجميكرم، الحركة الكطنية لألمؿ...أجؿ الطبيعة كالنم

سالمية: كينطكم ضمنيا أحزاب ذات تكجو إسالمي اإلحزاب األ الفئة الثانية بحسب التصنيفات ىي  
 حركة مجتمع السمـ، ففة إلى حركة مجتمع السمـ كالنيضةكالجبية اإلسالمية لإلنقاذ كىي منحمة باإلضا

ـّ تسجؿ حضكرىا في المكاعيد االنتخابية كحتى ضمف  1991،3اعتمدت كحزب سياسي سنة  كمف ث
تحالفات سكاءنا كاف ىذا األخير مع السمطة أك ضّدىا أك حتى تحالفات أثناء االنتخابات مثمما كاف الشأف 

، كما أف برامجيا تتداخؿ في 2012مام  10تخابات التشريعية لػ ضمف قائمة الجزائر الخضراء خالؿ االن
مع الديمقراطية التشاركية كاعتمادىا مجمس الشكرل أيف يتـ فيو التشاكر عمى المسائؿ ك القضايا  أفكارىا

كىي مف األحزاب المعارضة كبمكجبيا تعرضت الحركة  حركة النيضة التي تيـ الحزب ك الكطف أما عف 
ا منيا تشريعيات إلى مضايقات مّما أّدل إلى تراجع كبير في دكر الحركة خص  2007ك 2002كصن

                                                           
المنظمات ـ تحكم كجكه معركفة مف الحككمة ك ك بقكائ 1997جكاف  5في أكؿ مشاركة لمحزب في اإلنتخابات التشريعية   1

 % مف األصكات، نقال عف:69.33نائبا ك بمعدؿ  156ية: الكطنية يحصؿ عمى األغمب
 .59، ص. ، مرجع سبؽ ذكرهرشيد بف يكب

بمغ اإلنفتاح السياسي أكجو بتشكيؿ أحزاب سياسية جديدة، حيث بمغ عدد  2012خالؿ اإلنتخابات التشريعية لسنة   2
 ، تممساف، الجمفة، مسيمة، نقال عف:( حزبا مثؿ أـ البكاقي40األحزاب السياسية في بعض الدكائر اإلنتخابية )

 .27، ص. 2012، جكيمية 52، العدد: مجمس األمة
 تزعميا الشيخ محفكض نحناح ك لكف بعد كفاتو أصبح في أزمة خانقة، نقال عف:  3

 .164، ص. 2006، جامعة الجزائر، كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، ماجستيرتكازم خالد، الظاىرة الحزبية في الجزائر، 
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، مما يبعد أفكارىا عف مية سكاءنا كانت بمدية أك كالئيةبتكاجد ضعيؼ ضمف المجالس المنتخبة المحك 
  الحياة العامة لمناس ك بالتالي ال تعتمد برامج تخص إشراؾ المكاطنيف في الحياة السياسية.

قكل االشتراكية، حزب العماؿ كىي تضـ جبية ال عممانيةالحزاب ثـ تأتي الفئة الثالثة ك المتمثمة في األ    
 كحزب التجمع الكطني مف أجؿ الثقافة كالديمقراطية.

كالتي ترل في األمازيغية مكّكنا ال غنى  1مف بيف األحزاب العممانية ك التي تعد جبية القكل االشتراكية    
ألحادية الحزبية إلى عنو في الحياة المجتمعية بالنسبة لمجزائرييف، كنتيجة ألفكاره كتكجو الجزائر أثناء ا
كشارؾ في  1989إقصاء كافة األحزاب األخرل فغاب عف الساحة السياسية ليعكد مع مجيء دستكر 

، ففي إطار الديمقراطية التشاركية التي تسعى الجزائر الى 2017الى غاية  2002ك 1997انتخابات 
باشراؾ جميع األحزاب التي تتبنى تطبيقيا في بعدىا الكطني تـ اإلستجابة الى المطالب التي تتبناىا ك 

الثقافة األمزيغية مف بينيا جبية القكل اإلشتراكية عبر ترسيـ تمزيغت لغة كطنية ك رسمية.           
حزب  يكف تترأسو "لكيزة حنكف" ك الذم  حزب العماؿالنقطة األخرل التي يستكجب النظر فييا تتمثؿ في 

الرابعة مع أكلكية القطاع العاـ في جميع المجاالت كمنذ اشتراكي تركتسكي يطالب بتحقيؽ األممية 
لذلؾ فمف المفركض أف يحكم ضمف  2كىك يشارؾ في االستحقاقات االنتخابية. 1990تأسيسو سنة 

أجندتو اإلنتخابية برامج تتعمؽ بالديمقراطية التشاركية باعتباره حزب يسارم ينادم بنضالو جنب الطبقة 
لعماؿ البرازيمي الذم استطاع أف يتبنى الديمقراطية التشاركية ك التي أصبحت العاممة، مكازاة مع حزب ا
 1989سبتمبر  16اعتمد قانكننا في  حزب التجمع مف أجؿ الثقافة كالديمقراطية:مرجعا في ذلؾ، ثـ يأتي 

 3متخذا مف المقاطعة السبيؿ الكحيد ألجؿ التغيير.

اني مف الرتابة كعدـ التجديد باإلضافة إلى نقص عدد كعمى العمكـ فإف كؿ األحزاب السياسية تع     
المنخرطيف في صفكفيا مّما أدخميا في أزمة مع كؿ االستحقاقات االنتخابية سكاءنا بعدـ حصكليا عمى 

 أصكات كبيرة أك حتى انتقاد األدكار التي تقكـ بيا ضمف المؤسسات لتمثيمية.

                                                           
، ماجستيربف عمير جماؿ الديف، اشكالية تطبيؽ الديمقراطية داخؿ األحزاب الجزائرية خالؿ تجربة التعددية المعاصرة،   1

 .84، ص. 2006جامعة الجزائر، كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، 
 .70، ص. مرجع سبؽ ذكرهرشيد بف يكب،   2
 .67، ص. المرجع نفسو  3
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بدكر المجتمع المدني في التنمية أحدث تحكالن  إف إنشاء الجمعيات كاإلقرارثالثا: الجمعيات:  
 1كالية 48ل الكطني كىي مكزعة عبر جمعية عمى المستك  92627جذريا في إنشائيا، بحيث تـ اعتماد 

فمف خالؿ الجدكؿ الذم يكضح عدد الجمعيات حسب كؿ كالية فإلف الكاليات التي تحكم عمى أكبر    
اتنة، بجاية، تيزم كزك، الجزائر )العاصمة( بما يفكؽ كؿ كاحدة عدد مف الكاليات ىي مجسدة فيما يمي: ب

جمعية، كلكف الدراسة التحميمية  7199( آالؼ جمعية، كالعاصمة التي تحكم عمى 3منيا ثالثة )
كالكصفية في آف كاحد كالتي ترل في الجمعيات الدينية كالثقافية كالرياضية كأكثر الجمعيات تكاجدنا إال 

ة عف مكاجية التحديات طالما أنيا غير قادرة عمى حفظ كجكدىا كاستقالليا بذاتيا، أنيا ستبقى عاجز 
عاقة الحركة الجمعكية عمى اكتساب المناعة  كطالما أف الدكلة ماضية في إفقار الحياة السياسية كا 

خضاع الجميع.  المؤسساتية التي يمتمكيا في ظؿ تغّكؿ سمطة الدكلة كنزكعيا نحك االحتكار كا 

 الثالث: حدود الدمقرطة وشرعية التمثيل المحمي في الجزائر. المطمب
إف الشرعية ىي قضية جكىرية في الحياة الديمقراطية بحيث تعبر عف ذلؾ اليقيف كالحؽ الذم ينشأ 
مف خالؿ العالقة بيف الناخبيف كالمنتخبيف، فإذا تمت ىتو األخيرة فيمكف القكؿ أف الشرعية تككف قد 

لف يككف بحاجة الى مناقشة مثؿ ىذه األمكر، كلكف إذا ظير عدـ اليقيف كالريبة، أرست حجر أساسيا ك 
فال يمكف ظيكر إاّل مجتمع يصرؼ معظـ كقتو في مناقشة أمكر تتعمؽ بالشرعية كعدميا، كالظرؼ الحالي 
ف يطرح أكثر مف تساؤؿ في ظؿ أزمة الديمقراطية المحمية كعجز المؤسسات عف أداء كظائفيا، ففيما يكم
 ىذا الضعؼ؟ كفيما تتمثؿ أزمة الشرعية التي تعاني منيا سكاءنا مف الناحية السياسية أك حتى االجتماعية؟

 : الفرع األول: ضعف المؤسسات التمثيمية المحمية في الجزائر
كالتي لف يتـ طرح تساؤالت تحاكؿ اإلجابة عف مف لو لحؽ في الحكـ؟ ككيؼ كصؿ إليو؟ بقدر ما 

ا تتناكؿ ما ىي أ ىـ جكانب القصكر في الممارسة السياسية داخؿ ىتو المؤسسات التمثيمية؟، خصكصن
كالتحكالت العميقة التي يشيدىا المجتمع الجزائرم بانتقالو مف األحادية الحزبية إلى التعددية، كمف الشرعية 

ألسباب الحقيقية كراء التاريخية إلى الشرعية السياسية بإيديكلكجية ممزكجة بالميبريالية، ما يستدعي رؤية ا
 تمؾ األزمة كالتي يمكف تشخيصيا في:

 
                                                           

 .عدد الجمعيات حسب كؿ كالية يكضح : 12رقـ جدكؿ  1
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 : أوال:تنازع الوظائف: بين الميام الحزبية والميام الجديدة
، مثؿ 1تنطمؽ ىتو الخصكمات مع انتخاب عضك الحزب في المجمس كتقمده المسؤكليات كمياـ تنمكية

معيشة المكاطنيف، كتحسيف الخدمات أف ييتـ رئيس البمدة كأعضاء المجمس المنتخبيف بتحسيف مستكل 
األمر الذم يعكس اىتمامنا دائما مف طرؼ المجمس بمشاكؿ كمشاغؿ المكاطنيف مف جية، كمف جية 
أخرل سرعة تنفيذ القرارات التي تفيد برفع ىذا البؤس كالغبف التي يعاني منيا المكاطف، يأتي الحزب مف 

مي كيجعؿ منو سجيف قرارات رئيس المكتب البمدم خالؿ مكاتبو البمدية، لمضغط عمى المنتخب المح
لمحزب أك األمانة الكالئية إذا كاف منتخبا ضمف مجالس كالئية العتبارات مف بينيا أف ىذا المنتخب قد 
انتخب ألجؿ برامج حزبية سطرت منذ الحممة االنتخابية، كما أنو يمثؿ المرآة العاكسة لكجو الحزب في 

كف ينشغمكف أكثر في محاكالت مرىقة لمتكفيؽ بيف االلتزامات الحزبية نظر الشعب. لذلؾ فالمنتخب
، كعمى حساب الجيد الذم كاف يجب أف يدخره في التفكير لتخفيؼ حاالت البؤس 2كااللتزامات اإلدارية

 كمشاكؿ البمدية التي ىك عمييا.
 ثانيا: توسيع سمطة الوالي المعين عمى سمطة المجمس المنتخب: 
الكصاية الذم تفرضو األجيزة التنفيذية عمى أعماؿ المجالس الشعبية الكالئية كالبمدية ىك  إف مفيـك     

تكسيع لصالحياتو كضرب لمديمقراطية كشرعيتيا باعتبار أف القرارات المتخذة مف قبؿ المجمس البمدم 
ف القرارات البمدية ال ت عتبر نافذة إال بعد كرئيسيا تخضع لمراقبة الكالي الذم يجب أف يحاط عمما بيا. كا 

مضى زمف محدد مف إبالغيا لمكالي، كما لو أف يعمؽ مؤقة تنفيذ القرارات البمدية عندما يرفض رئيس 
المجمس الشعبي البمدم أك ييمؿ أمر القياـ بأعماؿ تطمبيا منو القكانيف كاألنظمة. فإف الكالي يستطيع بعد 

ا كيمعب في ىذا الصدد دكرنا حاسمنا أف يقكـ بتنبيو الطرؼ كالقياـ حكما باتخاذ اإلجرا ءات الضركرية عكضن
 يبرز سمطتو عمى حساب سمطة المجمس.

فالكالي يتدخؿ في تأليؼ المجمس الشعبي لمكالية مف خالؿ المرحمة التي تسبؽ اختيار  -         
 المنتخبيف كما يساىـ في إعداد قكائـ المترشحيف.

تشار قبؿ تكجيو أم دعكة لممجمس حتى يجتمع، كيحدد يتدخؿ في عمؿ المجمس حيث يس -         
 بالمشاركة مع الرئيس مدة الدكرات االستثنائية كالتي يمكف أف يطمب انعقادىا.

                                                           
 -زبيرم حسيف، الحكـ الراشد ك التسيير المحمي: دراسة ميدانية تحميمية عمى المجالس الشعبية البمدية لكالية الجزائر  1

 .12، ص. 2009، أكتكبر، 2، العدد: دراسات اجتماعية ، في:2004-1997العيدة اإلنتخابية 
 .13، ص. المرجع نفسو  2
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لمكالي أف يعرض المجمس في جمسة مغمقة، كىك الذم يتمقى استقالة األعضاء كيعمف استبداؿ  -         
 يعد التقرير الذم سبؽ إعالف تعميؽ عضكية أم عضك.العضك المستقيؿ أك المتكفى أك المطركد بآخر ك 

 الفرع الثاني: أزمة شرعية التمثيل السياسي المحمي:         
إف اليقيف لدل المكاطف بأىمية المؤسسات التمثيمية يعكس كلك بشكؿ ضمني أك صريح فكرة "القبكؿ      

ك صحيح كمحقؽ في المجاؿ السياسي، ألف كالطاعة" كما لك أنيا كانت مطابقة لمبادئو األخالقية، كلما ى
لديو كيكسبيا نكع مف العقمنة  1الدعـ المتحصؿ عميو مف قبؿ المكاطف لألىداؼ السياسية يغني الشرعية

(، كلكف ىذه الشرعية اليكـ تتخبط في مجمكعة مف المشاكؿ Max Weberعمى حد تعبير ماكس فيبير)
 مثؿ: 

 منتخبة: أواًل: االنسداد السياسي لممجالس ال 
ا منيا البمدية تعاني مف العديد مف المشاكؿ  إف عدد األفراد المشكميف لممجالس المنتخبة كخصكصن

كعدد المقاعد الذم تتضمنو ىتو المجالس، بحيث إذا تـ كضع نظرة تكصيفية لعدد  2ك اإلنسدادات
 مقسمة كاآلتي:فإننا نجدىا  1541البمديات المكجكدة عمى التراب الكطني كالمقدر تعدادىا بػ 

بمدية  72مقعد،  11بمدية بيا  273مقاعد،  9بمدية ليا  466بمدية ليا سبعة مقاعد،  696     
 3مقعد. 33بمديات بيا  5مقعد،  23بمدية بيا  29مقعد،  15بيا 

النتائج المستخمصة مف مالحظة ىذه األرقاـ فإنو كمما زاد عدد المقاعد كمما قؿ عدد البمديات بسبب 
ـ البمديات المشكمة لممجتمع الجزائرم كلكف االنسداد الحاصؿ في ىتو المجالس البمدية ىك صغر حج

بمدية إذ يتكاجد  696( كالتي يقدر عددىا 7مكجكد في البمديات التي لدييا عدد المقاعد ال يتجاكز )
سيدم عبد  ( أحزاب مختمفة كىي كاآلتي: بمدية بريدة، بمدية غكاطة، بمدية7( بمديات ليا )7ضمنيا )

العزيز )جيجؿ(، بمدية بكحمداف)قالمة(، بمدية المحامنية )تيسمسميت(، بمدية الكاؼ األحمر )البيض(، 
إذ بمغ فييا االنسداد كعدـ االنسجاـ حدًّا اختناؽ التنمية فييا باإلضافة إلى  4بمدية متكسة )خنشمة(،

( مّما يعرقؿ إنشاء 6سيبقى العدد ) مجمكعة مف المشاكؿ األخرل كإف أختير رئيس ليتو المجالس فإنو
مقعد كحد  13لجاف بمدية برئيس كمقرر كنائب كأعضاء، لذلؾ استكجب كضع إصالحات برفع العدد إلى 

                                                           
1David easton, a systems analysic of political life, new york, wiley, 1965, p. 278. 

( بمدية 33أشار كزير الداخمية ك الجماعات المحمية في اطار مداخمتو لعرض مشركع قانكف المتعمؽ بالبمدية أف ىناؾ )  2
ت المحمية ك كذا العقالء الذيف تمكنكا حالة تدخمت بشأنيا السمطا 273عرفت العديد مف المشاكؿ ك اإلنسدادات، مع تكاجد 

مف دفع الرفقاء ك المتنافسكف الى التعاكف مع بعضيـ، ك لكف لألسؼ يدـك التفاىـ مدة ستة أك سبعة أشير ك يعكد الخالؼ 
 مف جديد.

، رقـ: 4:  السنةالفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية الثامنة،  الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني،  3
 .6(، ص. 2011أبريؿ  13، )214

 .6، ص. المرجع نفسو  4
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، إضافة الى ذلؾ فإف حجـ األحزاب أدنى كلكف السؤاؿ: ىؿ يفي بالغرض أـ ال يفي ىذا اإلجراء؟
تطرح أكثر مف معنى خصكصا مع اإلقتراع النسبي  السياسية ك كثرتيا دكف تمثيميا جعؿ مف الديمقراطية

ك الذم يقصي العديد مف األحزاب التي لـ تحصؿ عمى النسبة المحددة بسبعة في المائة، فخالؿ 
 596مجمكع القكائـ المشاركة في إنتخابات المجمس الشعبي الكالئي ىك  2017نكفمبر  23انتخابات 

قائمة حرة ألجؿ  20تحالؼ باإلضافة الى  72حزب، ك  46قائمة مكزعة عمى  504قائمة، مف بينيا 
مقعد، لـ تتحصؿ فييا حركة اإلصالح عمى مقاعد بالرغـ مف حصكليا عمى  2004الحصكؿ عمى 

قائمة مف  9470صكت، أما عف انتحابات المجمس الشعبي البمدم فعدد القكائـ المشاركة ىك  110.990
قائمة حرة يتنافسكف عمى  141حالؼ، باإلضافة الى ت 728حزب، ك كذا  50مكزعة عمى  8601بينيا 

مقعد ك لكف اإلشكاؿ مطركح في كجكد أحزاب عمى المستكل الكطني ال يكجد ليا تمثيؿ في  24.891
المقاعد بالرغـ مف حصكليا عمى عدد مف األصكات يفكؽ أحزاب التي حصمت عمى مقاعد مثؿ الحزب 

صكت ك لـ يحصؿ عمى  6.977ستكل الكطني عمى الذم حصؿ عمى الم (MPA)الكطني الجزائرم  
 مقاعد. 10صكت ك ليا  2889تحصمت عمى  (FBG)مقاعد في حيف جبية الحكـ الراشد 

 ثانيا: الرئيس المنتخب وآلية القتراع غير المباشرة:       
صبحت جاء نص القانكف المتعمؽ باالنتخابات بآلية جديدة زادت مف كطأة، ك حّدة االنسداد حيث أ     

تؤسس لمخالؼ كتعظـ مف المصمحة الحزبية الضيقة لذلؾ لـ يعد الناخب يثؽ في تمؾ المجالس المنتخبة 
كلمصمحة أم حزب سيصكت لطاال أف القضية ليست برامج بقدر ما ىي رقعة شطرنج أكثر تعقيدنا، رقعة 

ا في ظؿ ا ( مف القانكف 80لمادة )تضـ فاعميف كلكؿ منو مصالحو كاستراتيجيتو  المعمنة كالخفية خصكصن
ك التي  كالتي تقصي الناخبيف مف عممية اختيار رئيس المجمس المنتخب 1العضكم المتعمؽ باالنتخابات

، فاألمر الذم تطمب ىذا التغيرر مرتبط بالدرجة 2017نكفمبر  23أعيد النظر فييا خالؿ انتخابات 
، متجاكزة بذلؾ اىتمامات المكاطنيف رىك عدـ اتاحة الفرصة لمناخبيف في اإلختيار المباش األكلى

                                                           
 ( مف القانكف العضكم المتعمؽ باإلنتخابات عمى ما يمي:80نصت المادة )  1

" في غضكف األياـ الخمسة عشر المكالية إلعالف نتائج اإلنتخابات ينتخب المجمس الشعبي البمدم مف بيف أعضائو رئيسا 
 نتخابيةلو لمعيدة اإل

 يقدـ المترشح لإلنتخابات رئيس المجمس الشعبي البمدم مف القائمة الحائزة لألغمبية المطمقة لممقاعد.     
في حالة عدـ حصكؿ أم قائمة عمى األغمبية المطمقة لممقاعد يمكف لمقكائـ الحائزة خمسة ك ثالثيف في المائة عمى      

 األقؿ مف المقاعد تقديـ مرشح
 ة عدـ حصكؿ أم قائمة خمسة ك ثالثيف بالمائة عمى األقؿ مف المقاعد يمكف لجميع القكائـ تقديـ مرشح.في حال     
 يككف اإلنتخاب سريا ك يعمف رئيسا لممجمس الشعبي البمدم المترشح الذم تحصؿ عمى األغمبية المطمقة لألصكات.     
كات بيف المترشحيف عمى المرتبة األكلى ك الثانية يجرل في حالة عدـ حصكؿ أم مترشح عمى األغمبية المطمقة لألص     

 دكر ثاف خالؿ الثماني ك أربعيف ساعة المكالية ك يعمف فائزا المترشح المتحصؿ عمى أغمبية األصكات.
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كمحركيف في الكقت ذاتو بعض المظاىر السمبية في تشكؿ ىتو المجالس كالمناكرات السياسية كاالنتيازية 
 المتبادلة كالتحالفات السرية...ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد:

فإف  نسمة 20000ك 10000إذا كاف في بمدية مف البمديات التي يتراكح عدد سكانيا ما بيف  
 1عضك منتخب مكزعة عمى األحزاب السياسية كالتالي: 15لدييا 
مقاعد، حزب )ج( مقعدين، حزب )د( مقعدين، حزب  3مقاعد، حزب )ب( يعادل  7حزب )أ(  يعادل   

 )ه( مقعد واحد.
إال  %35بات فإف ال أحد مف األحزاب حصؿ عمى نسبة لذم كقع استنادنا لقانكف االنتخااالنسداد ا    
ف تمت االنتخابات عمى شخص مف حزب  -أ–زب الح كيؼ أمكف ليـ كضع انتخابات ؟ كالثانية: حتى كا 

كاحد، فإف األغمبية ليا أف تتكؿ كتحصؿ عمى األغمبية المطمقة كبالتالي عدـ المصادقة عمى المشاريع 
 ممساف(.التنمكية كتبقى البمدية في انسداد كىك ذات الشأف الذم عرفتو بمػػدية  بف سكػػراف )ت

 الفرع الثالث: أزمة شرعية التمثيل االجتماعي:     
إف االجتماع السياسي الذم يقكـ عميو أم مجتمع ىك كجكد عبقرية تمنح المجتمع نكع مف التكافؤ       

(: Max Weberالمنطقي كلجميع األفراد المشكميف لو دكنما إقصاء أم مثمما سّماىا ماكس فيبير )
ك التي بمكجبيا تتطابؽ األىداؼ كالقيـ في المؤسسات التمثيمية مع أىداؼ كقيـ كفئات "العبقرية المدنية" 

كشرائح مف المجتمع، كلكف التساؤؿ الذم طرحو: ىك ىؿ حقيقة أف كامؿ الفئات كالشرائح ىي مشكمة في 
 ىتو المؤسسة التمثيمية؟ أـ فيو نكع مف اإلقصاء الذم يدلي بكجكد األزمة؟

 أواًل: الجنس: 
يمعب ىذا المتغير دكرنا ميمنا في تبياف أم جنس ىك أكثر مشاركة في الحياة السياسية      

بالرغـ مف  2
 :2002تأكيد العديد مف الدراسات بتفكؽ الرجاؿ عمى النساء مثؿ الدراسة الصادرة في سنة 

Burn, Schlozman et Verba , « the pivate roots of public action, gender, equality 
and political participation » 

                                                           

 27 نتائج اإلنتخابات المحمية لػكزارة الداخمية ك الجماعات المحمية، مديرية التنظيـ ك الشؤكف العامة لكالية تممساف،  1 
 .31، ص. 2012نكفمبر 

 ك منيا كذلؾ المشاركة في اعداد الميزانيات مثؿ الدراسة المقدمة مف قبؿ:  2
، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ، مذكرة ماجستيرأكجامع ابراىيـ، ادماج مقاربة النكع اإلجتماعي في ميزانية الدكلة

 .2011ك التسيير ك العمـك التجارية، 
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كمثميا كذلؾ بالنسبة لمجزائرييف كالذيف تقدر بتكافؤ في عدد الجنسيف مف ناحية التركيبة السكانية كىذا لـ 
 29يعكس ضمف الحياة السياسية عمى الرغـ مف أف النصكص القانكنية أكدت عمى ذلؾ مثؿ نص المادة 

 1القانكف". في قكلو:" أف كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ
 2ات الماضية كاآلتي في البمديات: بحيث جاءت نتائج تمثيميف خالؿ العيد

ثـ العيدة  264ك المنتخبات ىك  1281عدد المرشحات  2002/ 1997العيدة اإلنتخابية ما بيف 
/ 2007، أما العيدة اإلنتخابية 147ك المنتخبات  3679عدد المترشحات ىك  2002/2007افإنتخابية 

 .75بينما المنتخبات ىك  6373دد المرشحات ىك ع 2012
أف المنتخبات ال يعبرف عف عدد المرشحات في القكائـ االنتخابية بسبب اعتمادىّف  النتائجظير ت    

الذم جاءت بنظاـ الككطا  2012نكفمبر  29ضمف مراكز أخيرة في القكائـ االنتخابية. ماعدا انتخابات 
جميع المجالس البمدية التابعة لمبمديات المكجكدة بمقرات الدكائر كالبمديات ل %30ألجؿ تمثيؿ المرأة بنسبة 

ال تكفي لمنح االنسجاـ داخؿ ىتو  %30كلكف رغـ ذلؾ فاف  3ألؼ نسمة 20التي يزيد عدد سكانيا عف 
المجالس مّما قد تقصي شريحة كبيرة مف المجتمع الجزائرم، باإلضافة إلى أف عدد المنتخبات عمى رأس 

بمدية سكل ثالثة رؤساء بمدية ىّف نساء )بمدية القبة، جسر قسنطينة،  1541جالس فال يكجد مف بيف الم
، مّما يطرح 4بكصفر بكىراف( كال كجكد ألم مجمس شعبي كالئي عبر كامؿ التراب الكطني ترأسو امرأة

خالؿ انتخابات متي تمييا، أما األمر بالنسبة لك ذات  2012-2007العديد مف التساؤالت خالؿ عيدة 
، %27,54ك النساء عمى  %72,46مقعد تحصؿ الرجاؿ عمى  24.891فمف بيف  2017نكفمبر  23

مقعد تحصؿ الرجاؿ  2004كما جاءت نفس المكاصفات في انتخابات المجمس الشعبي الكالئي فمف بيف 

                                                           
الجريدة الرسمية ، يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستكر، 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96رئاسي رقـ مرسـك   1

 .11، ص. 1996ديسمبر  8، 76، العدد: 33، السنة: لمجميكرية الجزائرية
برنامج ، -الجزائر -تقرير حكؿ تحميؿ الكضع الكطني: الحقكؽ اإلنسانية لممرءة ك المساكاة عمى أساس النكع اإلجتماعي  2

 .24، ص. 2010ممكؿ مف قبؿ اإلتحاد األكربي، 
، يحدد كيفيات تكسيع حظكظ تمثيؿ المرءة في المجالس 2012يناير سنة  12مؤرخ في  03-12قانكف عضكم رقـ   3

، باإلضافة الى ذلؾ فاف تمثيؿ 46، ص. 2012يناير  14، 1العدد:  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،المنتخبة، 
، مقعد، ك خمسة 47، 43، 39، 35رءة في المجالس المنتخبة الكالئية ممثمة بثالثكف بالمائة عندما يككف عدد المقاعد الم

 مقعدا. 55الى  51( بالمائة عندما يككف عدد المقاعد 35ك ثالثكف )
، الفترة لشعبي الكطنيالجريدة الرسمية لمناقشات المجمس ا، 2011أكتكبر  13الجمسة العمنية المنعقدة يـك الخميس   4

 .4، ص. 2011نكفمبر  9، 249، رقـ: 5:  التشريعية السادسة، الدكرة العادية التاسعة، السنة
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يؿ عرضو كفقا لتصريح كزير الداخمية ك الجماعات المحمية في مست %30ك النساء عمى  %70عمى 
 لمنتائج المتعمقة باإلنتخابات المحمية.

 ثانيا: المستوى التعميمي: 
( حزبا ماعدا 22عضكنا عبر اثناف كعشركف ) 13981البمديات كانت تضـ  2007في سنة       

 1لمستكاىـ التعميمي كاف كما يمي: المستقميف، فبالنسبة
بالمائة،  17,11بالمائة، المتكسط ىك  5,17بالمائة، اإلبتدائي ىك  2,72المستكل دكف المتكسط ىك  

 بالمائة. 2بالمائة، أما ما بعد التدرج ىك  30بالمائة، العالي ىك  43النيائي ىك 
بينما المستكل النيائي فما دكف  %32بطريقة حسابية فإف المستكل العالي ك ما بعد التدرج يشكمكف      

تو المجالس كىك  ما قد يؤثر في عممية تسيير ى %68تمثؿ الشريحة الكبيرة مف المجتمع أم ما يعادؿ 
أفرزت النتائج عمى مستكل المجالس الشعبية البمدية  2017نكفمبر  23، بينما خالؿ انتخابات المنتخبة

مما يدلي بكجكد فئة متعممة في المجالس  %38، التككيف العالي %36، الثانكم %26ابتدائي ك متكسط 
أما عف المجالس الشعبية الكالئية فيي تزيد ارتفاعا في مستكل التككيف العالي المنتخبة المحمية البمدية، 

 .%11، أما اإلبتدائي ك المتكسط ما يعادؿ %27مف عدد المقاعد ك الثانكم  %62حيث تعادؿ 
 ثالثا: المينة: 
 2ا يمي:مكضحة كم 2007/2012تخابية تقسيـ المينييف خالؿ العيدة االنتخابية خالؿ العيدة االن      
بالمائة، التجار  17,54بالمائة، المعممكف ىك  35’5بالمائة، الميف الحرة ىك  45,58المكظفكف ىك    
بالمائة،  70’2بالمائة، األجراء ىك  3,08بالمائة، الفالحكف ىك  4,79بالمائة، اإلطارات ىك  4,93ىك 

 بالمائة. 0,21الصناعيكف ىك 
المقدمة تطرح أكثر مف أزمة في عدـ تكاجد شرائح كبيرة مف المجتمع إف تحميؿ الجدكؿ كرؤية النتائج     

أم ما يقارب النصؼ بينما  %45.58الجزائرم في ىتو المجالس البمدية، بحيث يتكاجد المكظفكف بنسبة 
ثـ البقية  %17.54الفئات األخرل تتراجع بنسب كبيرة مثؿ المعممكف الذيف يتكاجدكف في الصؼ الثاني بػ 

ا منيا ىذا التي ىي  تكاجدىا ضعيؼ مثؿ الميف الحرة، التجار، األجراء، الصناعيكف، الفالحكف كخصكصن

                                                           
 .5، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2011مارس  20تصريح كزير الداخمية ك الجماعات المحمية يـك األحد   1
 .6، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2011مارس  20تصريح كزير الداخمية ك الجماعات المحمية ليـك األحد   2
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األخير الذم يمثؿ شريحة كاسعة مف المجتمع الجزائرم، كنفس النتائج معبر عنيا في المجالس الشعبية 
 الكالئية ككالية تممساف في دراستي حكؿ المشاركة السياسية في كالية تممساف.

 نجد: 2017نكفمبر  23عف الفئات العمرية ك عدـ التمثيمية خالؿ انتخابات  أما     
بالمائة في المجالس الكالئية، الفئة العمرية ما  3,10أقؿ مف ثالثيف سنة يكجد ستة بالمائة في البمديات ك  

رية ما بيف بالمائة في المجالس الكالئية، الفئة العم 23,16بالمائة في البمديات ك  31ىك  40ػػ  31بيف 
  60ػػ  51بالمائة في الكاليات، الفئة العمرية ما بيف  94’34بالمائة في بمديات ك  27سنة ىك  50ػػ  41
بالمائة في المجالس الكالئية، أما عف الفئة التي تفكؽ الستيف سنة  29,10بالمائة في البمديات ك  27ىك 

 بالمائة. 9,7ىك فإف البمديات ليا تسعة بالمائة أما المجالس الكالئية 
فمف خالؿ ىتو النتائج فإف التفاكت مكجكد بيف مختمؼ الشرائح العمرية المشكمة لممجالس المنتخبة     

بنسب أكبر في المجالس المنتخبة ك أدناىا في الفئة العمرية  50ػػ  41سكاءا البمدية أك الكالئية بتكاجد فئة 
 سنة. 30التي تقؿ عف 
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 1الثالث: الديمقراطية التشاركية واقتسام السمطة في الجزائر: بحثالم    
إذا كانت البمدية كالكالية ىما المبنة األساسية كالقاعدة العممية لمديمقراطية كمنطؽ التنمية التي مف 
خالليا تعطي المصداقية لمدكلة، ألنيا تجّسد ركح الديمقراطية، البد مف تجسيد السمطة الشعبية التي 

لدستكر، ك حتى تتمكف مف تمبية اىتمامات الّساكنة عمدت عمى ضماف ك احتراـ مبدأ مشاركتو يضمنيا ا
في صنع القرار ضمف ما يعرؼ باسـ الديمقراطية التشاركية، فما طبيعة تشكمو ضمف األجندة الحككمية؟ 

 كىؿ لمخطاب السياسي دكر في تعزيزه؟ .
 راتيجي:المطمب األول: الديمقراطية التشاركية كخيار است

تسعى الحككمات الى كضع برامج تتالءـ ك طمكحاتيا السياسية لذلؾ سعت المجمكعات السياسية الى 
 التعرض لممفيكـ ك لكف بطرؽ مختمفة، فكيؼ كاف ليا ذلؾ ؟.

 الفرع األّول: الديمقراطية التشاركية ضمن األجندة السياسية:    
طنية فسح المجاؿ لمساسة كالمشرعيف مف أخذ زماـ إف إفرازات العكلمة كتداعياتيا عمى الساحة الك  

المبادرة ألجؿ إدخاؿ المفيكـ ضمف الحقؿ السياسي المحمي، كمف ثـ بادرت السمطات في اتخاذ كؿ 
 التدابير ألجؿ إنجاح ىتو العممية بدءنا مف عممية التقنيف كصكالن إلى كيفية التنفيذ. 

 اريع القوانين:أواًل: الديمقراطية التشاركية ضمن مش       
ا منيا   إف التحكالت السياسية التي عرفتيا الجزائر منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بكتفميقة كخصكصن

خالؿ السنكات األخيرة بكضع قكانيف جديدة كقانكف البمدية كالكالية يسمح بتبني الديمقراطية التشاركية 
 كخيار لتعزيز الديمقراطية المحمية.

لقد أشار رئيس الجميكرية في خطاب لو قائال:  نوني البمدية والوالية:مشروع قا -أ         
جراءات  "...ال يمكف إلصالح اإلدارة المركزية أف يحقؽ ما يرجى منو إاّل إذا رافقتو مرافقة منسقة كا 

تؤدم جكىرية لتكييؼ جماعاتنا اإلقميمية. فإعادة تحديد المياـ المنكطة باإلدارة المركزية التي بيا المجنة س
حتما إلى نقؿ جزء مف اختصاصات الدكلة إلى الجماعات اإلقميمية، ىذه التي تعدُّ امتدادنا طبيعيًّا لعمؿ 
الدكلة الشامؿ في سائر التراب الكطني..." لذلؾ جاء مشركع قانكف البمدية ضمف ىيكمة اإلصالح كالذم 

كبناءنا عمى اإلحالة  39، ك20، 19د تـ كفقنا ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الكطني مف المكا
، بشركع لجنة الشؤكف القانكنية كاإلدارية كالحريات في 2010أكتكبر  14المؤرخة في  2010/165رقـ 

                                                           
1
 ( يوضح دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل الحوكمة المحلية.51شكل رقم )  
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، كتـ المصادقة عميو 20101نكفمبر مف سنة  21دراسة أحكاـ مشركع ىذا القانكف ابتداءنا مف يكـ األحد 
، بينما مشركع قانكف الكالية جاء بعد خطاب 20112مام  25كـ مف قبؿ الغرفة الثانية مف البرلماف في ي

ـّ برمجتو ضمف الفترة التشريعية السادسة بناءنا عمى  20113أفريؿ  15رئيس الجميكرية الذم كاف يكـ  كت
مف السيد رئيس المجمس الشعبي الكطني، أيف  2011سبتمبر  05المؤرخة في  2011/177اإلحالة رقـ 

 4دراسة أحكاـ مشركع ىذا القانكف. شرعت ذات المجنة في
في إطار التقرير التكميمي أسباب تبني الديمقراطية التشاركية ضمن مشاريع القوانين:  -ب 

لمشركع قانكف البمدية الذم أعدتو لجنة الشؤكف القانكنية كاإلدارية كالحريات، عمد مقرر المجنة عمى 
إلصالحات بقكلو: "ىك تجسيد آلليات مشاركة اعتبار الديمقراطية التشاركية كمككف رئيسي ضمف ا

المكاطنيف في تسيير شؤكنيـ عمى المستكل المحمي، عف طريؽ استخداـ الكسائط اإلعالمية كالتكنكلكجية 
الحديثة لالتصاؿ، ككذا إعالميـ كاستشارتيـ حكؿ اختيارات التنمية المحمية"، معّمالن في ذات الكقت أىـ 

لتي كانت كراء ىذا التكجو فيما يمي: "...لقد تبنت المجنة مفيكـ الديمقراطية التشاركية لألسباب األسباب ا
 التالية: 
يجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية الذم أصبح مبدأ عالمينا مكرسا في جميع  12نص المادة  -1 
 األنظمة.
ير شؤكف البمدية، مف خالؿ يكرس مشاركة المكاطف بصفة فعمية في تسي 12أف نص المادة  -2    

 أطر تمكنو مف المساىمة في تحسيف ظركؼ معيشتو كتمبية حاجياتو.
التكاصؿ الدائـ كالمستمر بيف المنتخبيف المحمييف كالمكاطنيف لتعزيز الثقة كلالطالع عمى  -3    

 5عمؿ المجالس الشعبية البمدية باستمرار".
                                                           

، رقـ: 4، السنة: الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني، في: 2011مارس  13الجمسة العمنية ليـك األحد   1
 .12(، ص. 2011مارس  28، )205

، الفترة التشريعية الجريدة الرسمية لمناقشات مجمس األمة، في: 2011مام  25نعقدة يـك األربعاء الجمسة العمنية الم  2
 .8، ص. 2011، الدكرة الربيعية ، 11، العدد: 2الخامسة، السنة:

سيجري مراجعة عميقة لقانون اإلنتخابات و يجب ليذه المراجعة أن تستجيب  يكاصؿ رئيس الجميكرية في القكؿ بأنو:"  3
لتطمع مواطنييا الى ممارسة حقيم اإلنتخابي في أوفى الظروف الديمقراطية و شفافية إلختيار ممثمييم في المجالس 

 نقال عف:المنتخبة..."، 
 .3، ص. 2011أفريؿ  -، مارس46مجمس األمة، العدد: 

، ية لمناقشات المجمس الشعبي الكطنيالجريدة الرسم، في: 2012يناير  3الجمسة العمنية الثالثة ك األربعيف ليـك الثالثاء   4
 .6، ص. 283، رقـ: 5:  السنة

، الفترة الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني، 2011أفريؿ  24الجمسة العمنية المنعقدة يـك األحد   5
 .9، ص. 2011مام  16، 221، رقـ: 4التشريعية السادسة، الدكرة العادية الثامنة، السنة: 
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 ة التشاركية:ثانيا: السمطة التشريعية والديمقراطي      
مصطمح الديمقراطية التشاركية غير كاضح نظرنا لحداثة المفيكـ مما جعؿ مف النكاب في المجمس     

 كمعارض لمفكرة: 1الشعبي الكطني بيف مؤيد
إذا كانت الديمقراطية التشاركية كصمت إلى أرقى نقطة في البرازيؿ مع حزب المعارضون:  -أ

م ينتمي إلى الحزب المعارض ذات التكجو التركتسكي قد رفض ىتو العماؿ فإف النائب مف كىراف كالذ
الصيغة ككضعيا ضمف اختصاصات الييئة التنفيذية بقكلو: "إف إطار مشاركة المكاطنيف في تسيير شؤكف 

( جمعية، كأنتـ تعرفكف طبيعة الجمعيات، فاليكـ عندما نشرؾ المكاطنيف 80البمدية... تخيؿ بمدية تضـ )
ف البمدية... أظف أف المنتخب الذم انتخبو الشعب ىك المسؤكؿ عف تسيير البمدية. أما في تسيير شؤك 

االستشارات مثالن فيي قضية أخرل." كبذلؾ رفض القضية كجعؿ إشراؾ المكاطنيف فكضى في ظؿ العجز 
 الذم يعرفو المكاطنيف كالجمعيات.

لذيف ثمنكا المكاد التي كضعت في الجية المكازية كاف فيو العديد مف النكاب االمؤيدون:  -ب
 12: " كذلؾ نثمف ما كرد في المادة 3بقكؿ السيدة زرفة بف يخمؼ 2ألجؿ تحقيؽ الديمقراطية التشاركية

                                                           
حضور المواطنين لممجالس  بمعباس بمعباس رئيس المجمكعة البرلمانية لحزب التجمع الكطني الديمقراطي أف: " يقكؿ  1

الشعبية البمدية ىو التحضير النفسي و اإلجتماعي لفكرة الديمقراطية التشاركية و التي سوف تأتي النصوص الالحقة ال 
"، ك لكف ىتو الديمقراطية التشاركية تبقى دكف الركف األخير لمنشودمحالة بتقنينيا ضمن اإلصالح الشامل لنظام البمدية ا

"... إن الديمقراطية التشاركية التي ندعو إلييا ال تعني عمى اإلطالق التدخل في القرار، إنما القصد منيا بقكلو: 
و نجاحو، خاصة  باعتبارىا كعمل تحضيري و تشاوري قبل اتخاذ أي تصرف أو عمل، ألنو بيذه الطريقة نضمن تنفيذه

 "، نقال عف:أن المواطن استشير في تصرفات البمدية و بالتالي فيو كذلك يكون مسؤوال عمى نجاح التنمية في بمديتو
، الفترة التشريعية الجريدة الرسمية لمناقشات مجمس األمة، 2011مام  24الجمسة العمنية العامة المنعقدة يـك الثالثاء 

 .18، ص. 2011، الدكرة الربيعية، 2: ، السنة10الخامسة، العدد: 
نكه رئيس المجمكعة البرلمانية لمتجمع الكطني الديمقراطي عمى الديمقراطية التشاركية خالؿ الجمسة العمنية المنعقدة يـك   2

... ال بد من أن تكون استشارة لممجتمع المدني لتقوية المسار الديمقراطي بإشراك " بقكلو:  2011مارس  20األحد 
معيات في تسيير الشؤون المحمية و شؤون األحياء باعتبارىا الخمية األساسية لمبمدية... انو من الحتمي ترقية كافة ج

فضاءات و درجات التشاور حول إدارة شؤون المجتمع، و ىو التصور الذي يرى فيو التجمع النجاعة و الحرية في 
 ".تصاالت الدائمة مع الجمعيات التمثيمية و ذات المصداقيةالتسيير، لذا فان المنتخب مدعو لمقيام بالحوار و اإل 

 نائبة مف حزب العماؿ عف الدائرة اإلنتخابية لمستغانـ.  3
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عالميـ بكؿ المستجدات المحمية، أم المشاركة الفعمية  التي تنص عمى تكسيع مشاركة المكاطنيف كا 
 .1يد مف مصداقية الدكلة كشفافيتيا في أداء مياميا"لممكاطف في التسيير المحمي، ألف إشراؾ المكاطف يز 

 الفرع الثاني: الديمقراطية التشاركية ضمن الخطاب السياسي:
كبداية سنة  2011منذ أف تـ المصادقة عمى قانكني البمدية كالكالية كصدكرىما في نياية سنة  
 بية.، بدأت في التردد عمى ألسنة الساسة كالخطباء في الحمالت االنتخا2012

 : 2012نوفمبر  29أواًل: الديمقراطية التشاركية ضمن االنتخابات المحمية لـ 
أجمعت بعض األحزاب السياسية مف بينيا التي تتكاجد في السمطة كحزب جبية التحرير الكطني 
ا مع تأكيد  كالتجمع الكطني الديمقراطي عمى إدراج مفيكـ الديمقراطية التشاركية ضمف برامجيا خصكصن

 ير دحك كلد قابمية عمى كيفية العمؿ بيا بقكلو:الكز 
"... الديمقراطية التشاركية ىي عممية تشاكر منظمة، مثالن تعقد في السنة ثالث أك أربعة دكرات  

لممجمس تجمع ممثميف عف المجتمع المدني ككذا كال مف لو عالقة بالمكضكع المطركح حتى يتمكف مف 
  "2ات الطابع العاـ كليس المشاكؿ الخاصة...دراسة مخطط البمدية كبعض المشاكؿ ذ

 ليضيؼ عف مدل قابمية ىذا االجتماع مع المجتمع المدني كالمكاطنيف ألف يصبح قرارنا فقاؿ:
"... يعقد االجتماع بحضكر المنتخبيف ككذا الممثميف لمتشاكر كالمناقشة، كيحرر محضر  

 3االجتماع الذم يعتبر رأينا يسبؽ القرار..."
 ا في ذات الكقت عف أىمية ىتو المقاءات بالمكازاة مع طمكحات المكاطنيف بقكلو:ك مشير  
"...عندما تعقد البمدية اجتماعنا لمتداكؿ بشأف مكضكع ما يمكنيا األخذ برأم الحاضريف أك عدـ  

ؿ األخذ بو بناءنا عمى المحضر، كبالتالي يتأكد المكاطنيف أف المجمس مطمع عمى أحكالو كمشاكمو مف خال
 االستماع إليو..."

باإلضافة إلى أف الكزير أشار في مجمؿ مداخمتو عف إطار ثاني يعبر عف الديمقراطية التشاركية  
 كالمتمثؿ فيما بعد اتخاذ القرار بقكلو:

                                                           
، الفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية الثامنة، السنة الرابعة، رقـ: الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني  1

 .16، ص. 207
 .7، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2011مارس  20الداخمية ك الجماعات المحمية ليـك األحد تصريح كزير   2
 .7، ص. المرجع نفسو  3
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"ىناؾ نكع آخر يتمثؿ في المشاركة بعد اتخاذ القرار، مثالن عندما يقرر المجمس إعادة تييئة حي  
 1ف األحياء لممشاركة في تطبيؽ القرار الذم اتخذتو البمدية..."يمكنو االستعانة بمجا

ا منيا ىتو األخيرة التي أكد عمييا معظـ األحزاب السياسية خالؿ االنتخابات المحمية لػ   كخصكصن
ا منيـ المترشحيف في االنتخابات البمدية ألنيا األقرب لمتحقؽ لدل المكاطنيف  2012نكفمبر  29 خصكصن

 ى مستكل الكالية.مف نظريتيا عم
 .2014أفريل  17ثانيا: الديمقراطية التشاركية ضمن االنتخابات الرئاسية لـ 

لـ يرد مصطمح الديمقراطية التشاركية بمفيكمو الصريح ضمف األحزاب المترشحة لالنتخابات الرئاسية ما 
رنامجو خطة عمؿ تحت عدا الرئيس المترشح لمعيدة الرابعة السيد عبد العزيز بكتفميقة الذم تضمف في ب

عنكاف، السنكات الخمسة القادمة: عقد جديد مف أجؿ التنمية كالتقدـ" في بنده المتعمؽ بترسيخ ديمقراطية 
مطمأنة، جعؿ مف الديمقراطية التشاركية كالالمركزية رىاننا أساسينا في المستقبؿ ألجؿ تمكيف شرائح مختمفة 

و: "إف الرىاف يتمثؿ اليكـ في إعطاء المكاطنة معناىا في رسـ السياسات المحمية كصنع القرار بقكل
جراءات شفافة تسمح لممكاطنيف بمناقشة السياسات العمكمية  الكامؿ، مف خالؿ تطكير أطر مييكمة كا 

. كما أكد عمى نقطة ارتكاز أساسية ضمف 2كتبميغ كجيات نظرىـ بغرض التأثير عمى القرارات"
ي التشاكر بقكلو: "..أّما األداة الثمينة األخرل لمديمقراطية التشاركية، الديمقراطية التشاركية كالمتمثمة ف

فتتمثؿ في آلية التشاكر الثالثية التي سيتـ تعزيزىا عمى نحك يجعؿ المشاركة فييا أكثر شمكلية كأكثر 
ا لدكراتيا مف أجؿ صقؿ إجماع حكؿ عقد اجتماعي كاقتصادم لمنمك كضماف تجسيده" انتظامن

3  
 لفرع الثالث: مجمس الوزراء وتثمين المعيار التشاركي:ا        
إف أغمب القكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية ىي عبارة عف مشاريع قكانيف كبالتالي فإف مجمس      

 الكزراء لديو أىمية كبيرة في صياغتيا كالتكصيات التي يحرص عمى إقرارىا.
  الوزراء: أواًل: الديمقراطية التشاركية ضمن عمل مجمس 
أشغاؿ المجمس الشعبي الكطني أكد مسعكد شييكب عمى األىمية التي يحض بيا  في إطار     

الديمقراطية التشاركية ضمف أعماؿ مجمس الكزراء كمدل تفعيميا لمجماعات المحمية ككف أنيا تكسع 
ب التي أقرىا مجمس الصالحيات كتدعـ دكر البمدية في إشباع الحاجات المختمفة لمسكاف كمف بيف األسبا

                                                           
 .7، ص. المرجع نفسو  1
 .7، ص. 2014(، مارس 2019-2014، برنامج المترشح لمسيد عبد العزيز بكتفميقة )مديرية اإلتصاؿ 2 

 .7، ص. المرجع نفسو  3
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الكزراء في ىذا اإلطار ىك تفعيؿ دكر المنتخبيف المحمييف، بكصفيـ كسائط لمحكار بيف الدكلة كالسكاف، 
 كالسيما في الشؤكف االجتماعية كالسكف كالتشغيؿ ك مساعدة الفئات المحركمة كغيرىا.

 ثانيا: مخطط عمل الحكومة والتأكيد عمى الديمقراطية التشاركية:
ارتكز مخطط الحككمة  2014أفريؿ  17بعد انتخاب رئيس الجميكرية السيد عبد العزيز بكتفميقة في      

ألجؿ عرضو أماـ البرلماف محاكر جديدة أساسيا الشعب السيما فيما يتعمؽ بالديمقراطية التشاركية ىك ما 
فميقة كمف ضمف ما تحت رئاسة عبد العزيز بكت 2014مام  21جاء بو بياف مجمس الكزراء المنعقد في 

 أتى بو:
"...يبرز مخطط عمؿ عبر أىداؼ كبرامج االلتزامات التي يحتكييا البرنامج االنتخابي لمسيد رئيس 

 الجميكرية ...
طار مسعى  -أ               تعزيز التالحـ الكطني بكصفو عامالن لتعزيز االستقرار كتحسيف الحكامة كا 

 قائمة عمى ترقية القيـ الديمقراطية.استكماؿ بناء دكلة الحؽ كالقانكف ال
مكاصمة كتنشيط أخمقة الحياة العامة كترسيخ ثقافة المكاطنة مف خالؿ ترقية الحكار  -ب              

 كالتشاكر بيف كؿ الفاعميف في الحياة الكطنية..."
 كبيذا فإف لمديمقراطية التشاركية مكانة ضمف الخطاب السياسي كعمؿ الحككمة.

 ثاني: الديمقراطية التشاركية: إطار قانوني.المطمب ال
شباع حاجاتو، ك الركحية      أصبحت التنمية اليـك مطمب حضاريا ييدؼ إلى تحقيؽ كرامة اإلنساف كا 

المادية كاالجتماعية كالثقافية، ككذلؾ ذات بعد إنساني، ذلؾ ألف اإلنساف ىك ىدؼ التنمية ككسيمتيا، فالبد 
حقيؽ ىذه التنمية حسب قدراتيـ كطاقاتيـ ك مكاىبيـ في كضع الخطط مف مشاركة المكاطنيف في ت

كالتعبير عف الحاجات كاالختيارات كلكف اختمفت كيفية إشراؾ المكاطنيف ضمف ىتو العممية مف مجتمع 
ا بيا يتالءـ كمنظكمتيا القانكنية في التعبير عف الديمقراطية  إلى آخر لذلؾ تبنت الجزائر مكقفا خاصن

 كمف بيف أىـ العناصر التي جاء بيا نجد: التشاركية
 الفرع األول: الحق في المعمومة:        
يرل إلفيف تكفمر في كتابو "بناء حضارة جديدة" أف الجنس البشرم اجتاز مكجتيف مف التطكر أثرت        

رة الصناعية عمى حياتو كبشكؿ كامؿ فالمكجة األكلى تمثمت في الثكرة الزراعية كالثانية تشخصت في الثك 
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أما المرحمة الحالية في فكرتو عف الديمقراطية االستباقية فإنو يؤكد عمى الثكرة المعرفية كنظـ المعمكمات 
 1كمدل إفساحيا المجاؿ كبشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ في معالجة المشكالت األساسية لممجتمع.

 أواًل: المعمومة ضمن منظومة العصر الجديد:  
ية الثالثة أنيا ستشيد تحكالت عممية كتقنية كمعمكماتية تفكؽ قدرة اإلنساف عمى يتكقع مف األلف       

نتيجة ما تحدثو مف تغيرات اجتماعية جكىرية مما قد يؤدم إلى مشكالت اجتماعية  2السيطرة عمييا
كبالذات المساس بالقيـ كاألعراؼ كالمعتقدات مثمما شبو ألفيف تكفمر ىذا العصر "عصر الككخ 

لذلؾ فمف يككف سيالن ضبط قاعدة الحقكؽ التي انتقمت كتطكرت مف قاعدة الحقكؽ الطبيعية  3ني"االلكترك 
)الحؽ في الحياة( إلى قاعدة الحقكؽ السياسية )الحؽ في التصكيت كتشكيؿ أحزاب سياسية( إلى قاعدة 

الحصكؿ عمى الحقكؽ االجتماعية )الحؽ في الصحة كالتعميـ...( كالتي تتكاجد ضمنيا قاعدة الحؽ في 
المعمكمة، العتبار أف العصر الجديد لف يككف جديدنا إاّل بما يحدثو مف تغييرات ىائمة يجب أف يستعد ليا 
البشر بالتخطيط ليا، فالمعمكمات ستصؿ إلى كؿ الناس ك في كؿ مكاف مف خالؿ شبكات االتصاالت 

 2013ت ىذا الخيار كجعمت مف سنة كالفضائيات كحتى األنترنيت لذلؾ فالجزائر كغيرىا مف البمداف تبن
سنة تحقيؽ الحككمة اإللكتركنية باإلضافة إلى أف اإلصالحات السياسية التي تمخض عنيا قانكف اإلعالـ 

 5جاءت ضمانة لتأكد حؽ المكاطف في إعالـ كامؿ كمكضكعي،  كما كأضافت المادة  2012في سنة 
 4ص في: ...ترقية ركح المكاطنة كثقافة الحكار.."في قكليا: "تساىـ ممارسة أنشطة اإلعالـ عمى الخصك 

ك بالتالي فالحؽ في المعمكمة ىك مكسب لمجزائرييف كاستجابة لحاجات المكاطنيف في مجاؿ الثقافة كالتربية 
كالترفيو كالمعارؼ العممية كالتقنية. ك حتى االستفادة بيا لتأسيس ديمقراطية محمية تفيد الساكنة بعينيا 

 ف اإلقميـ الترابي بما يعرؼ بالبمدية كالكالية. كالمتكاجدة ضم
 
 

                                                           
، 2، العدد:: آكاديميابراىيـ، الديمقراطية التشاركية ك منطؽ ترقية حقكؽ اإلنساف، فيعياد محمد سمير، زركقي ا  1

 .68، ص. 2014
، 1996،ترجمة: سعد زىراف، مصر، مركز المحركسة لمبحكث ك التدريب ك النشر، بناء حضارة جديدةألفيف تكفمر،   2

 .9ص. 
 .18، ص. المرجع نفسو  3
الجريدة ، يتعمؽ باإلعالـ، 2012يناير سنة  12المكافؽ  1433صفر عاـ  18مؤرخ في  05-12قانكف عضكم رقـ   4

 .23، ص. 2، السنة التاسعة ك األربعكف، العدد: الرسمية لمجميكرية الجزائرية
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 ثانيا: البمدية ومبدأ الحق في المعمومة: 
الجزائر كفي إطار اإلصالحات السياسية عمدت إلى تبني خيار الديمقراطية التشاركية كأخذت مف      

طار المؤسساتي لممارسة بقكلو: "تشكؿ البمدية اإل 11البمدية النكاة األساسية ليا مثمما عبرت عنو المادة 
كمتخذيف في ذات الكقت كؿ التدابير إلعالـ  1الديمقراطية عمى المستكل المحمي كالتسيير الجكارم"

 2المكاطنيف بشؤكنيـ.
أنو بإمكاف كؿ شخص أف يطمع عمى مستخرجات مداكالت المجمس  14باإلضافة إلى أنو ككفؽ المادة 

بكثير مف التفصيؿ فقد أضافت ذات المادة عمى أنو يمكف لكؿ الشعبي البمدم ككذا القرارات البمدية ك 
شخص ذم مصمحة الحصكؿ عمى نسخة منيا كاممة أك جزئية عمى نفقتو كبيذا يككف لممكاطف  الحؽ في 

، ناىيؾ عف اإلجراءات المتخذة قبؿ المداكلة كىي بإلصاؽ مشركع جدكؿ أعماؿ 3الحصكؿ عمى المعمكمة
المداكالت كحتى في األماكف المخصصة إلعالـ الجميكر، بمجرد استدعاء  االجتماعات عند مدخؿ قاعة

المجمس الشعبي البمدم. كىذا ذاتو بالنسبة لممداكالت مع نشرىا بكؿ كسيمة إعالـ أخرل خالؿ الثمانية 
 ( أياـ المكالية لدخكلو حيز التنفيذ.8)

 ثالثا: الوالية ومبدأ الحق في المعمومة: 
ية ىي نكاة ثانية لتجسيد الالمركزية كالديمقراطية التشاركية فييا فقد أكدت كؿ مف باعتبار الكال      
 عمى الحؽ في المعمكمة كىي مجسدة ضمف مرحمتيف: 32، 31، 18المكاد: 

قبؿ المداكمة: بحيث يمصؽ جدكؿ أعماؿ الدكرة فكر استدعاء أعضاء : المرحمة األكلى - أ
مداكالت كفي كؿ أماكف اإللصاؽ المخصصة المجمس الشعبي الكالئي كعند مدخؿ قاعة ال

 4إلعالـ الجميكر، كالسيما االلكتركنية منيا، كفي مقر الكالية كالبمديات التابعة ليا.
 

                                                           
 .8، ص. مرجع سبؽ ذكره( مف قانكف البمدية، 11المادة )  1
، يتضمف النظاـ 2013مارس سنة  17افؽ المك  1434جمادل األكلى عاـ  5مؤرخ في  105-13مرسـك تنفيذم رقـ   2

 .13، ص. 2013، 15، العدد: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالداخمي النمكذجي لممجمس الشعبي البمدم، 
 .8، ص. مرجع سبؽ ذكرهمف قانكف البمدية،  14المادة   3
 .10، ص. مرجع سبؽ ذكره( مف قانكف الكالية، 18المادة )  4
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المرحمة الثانية: بعد المداكلة: يمصؽ مستخمص مداكلة المجمس الشعبي الكالئي، المصادؽ  -ب          
( أياـ التي تمي دخكليا حيز التنفيذ، في األماكف 8نية )عميو بصفة نيائية بسعي مف الكالي خالؿ الثما

 1المخصصة إلعالـ الجميكر كبمقرات الكالية كالبمديات كبكؿ كسيمة إعالـ أخرل.
( عمى أحقية كؿ شخص لو مصمحة أف يطمع في عيف المكاف 32كباإلضافة إلى ذلؾ فقد أكدت المادة )

 2يحصؿ عمى نسخة كاممة أك جزئية منيا عمى نفقتو. عمى محاضر مداكالت المجمس الشعبي الكالئي كأف
 الفرع الثاني: الحق في االتصال:       
كالذم يرتبط ارتباطنا بالمجتمعات بكؿ نظميا كمؤسساتيا كتعقيداتيا، حيث يعكس بناؤه في ىذا      

المجتمع التقميدم  اإلطار بناء كتطكر حجـ النشاط االتصالي، كانتقاؿ أدكار االتصاؿ الفردية المكجكدة في
إلى مؤسسات لذلؾ كاف البد عمى ىتو المؤسسات الجديدة أف تخمؽ فضاء تكاصمي يسمح بإبداء الرأم 

 كالرأم اآلخر.
 أواًل: االتصال ضمن مؤسسات الدولة الحديثة: 
 تعبر عممية االتصاؿ عف الكظيفة الحية لممجتمع، ذلؾ أف االتصاؿ ينمك كيتغير مع المجتمع ألنو      

شيء يفعمو، كالطريقة التي يعيش بيا، كما أف ىذا االتصاؿ تطكر عبر الزماف ليشكؿ  نقطة مفصمية في 
حياة البشرية حيث انتقؿ مف عالقة تقميدية، فرد مع فرد إلى فرد كمؤسسات لتعبر عف ثقافة المجتمع 

لطبيعية لتجسد كالًّ متكامالن الصناعي أيف أكجدت الميبرالية الديمقراطية مكاننا ليا ضمف منظكمة األخالؽ ا
 مع فمسفة النظاـ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم العاـ ليا.

منذ استقالليا إلى تككيف عالقة اتصالية مف  -كىي جزء مف ىتو المنظكمة العالمية–لذلؾ عمدت الجزائر 
حّد التنمية المرصكدة شأنيا تقكية الركابط االجتماعية كالسياسية كتمكنيا في ذات الكقت مف كسب رىاف كت

 ضمف مجالسيا المنتخبة.
 
 
 
 

                                                           
 .11، ص. المرجع نفسو، (31المادة )  1
 .11، ص. المرجع نفسو(، 32المادة )  2
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 ثانيا: الفرد والعالقة االتصالية ضمن المجالس المنتخبة البمدية: 
إذا كاف المجمس الشعبي البمدم يجتمع كؿ شيريف في دكرتو العادية فإنو يحؽ لكؿ مكاطف أف      

كف البمدية بقكلو: "جمسات المجمس ( مف قان26يحضر جمسات ىذا المجمس كفقنا لما جاءت بو المادة )
 1الشعبي البمدم عمنية كتككف مفتكحة لمكاطني البمدية كلكؿ مكاطف معني بمكضكع المداكلة".

ا استثنائيا كدراسة الحاالت التأديبية أك المسائؿ  ماعدا بعض الحاالت التي يككف فييا التداكؿ خاصن
 المرتبطة بحفظ النظاـ العاـ.

 القة االتصالية ضمن المجالس المنتخبة الوالئية:ثالثا: الفرد و الع 
يعقد المجمس الشعبي الكالئي ىك اآلخر أربعة دكرات عادية في السنة، مدة كؿ دكرة منيا خمسة عش 

( مف قانكف الكالية ماعدا 26( يكمنا عمى األكثر أيف تككف فيو الجمسات عمنية كذلؾ كفقنا لممادة )15)
 مسات مغمقة كىي محددة في حالتيف:المداكالت التي تنعقد ضمف ج

 الككارث الطبيعية أك لتكنكلكجية. -
 دراسة الحاالت التأديبية. -

( أف يتكلى ضبط المناقشات مع إمكانية طرد أم شخص غير 27كما أف لرئيس الجمسة كفقنا لممادة )
 2عضك بالمجمس كيخؿ بحسف سير ىذه المناقشات، بعد إنذاره.

 3في االستشارة: الفرع الثالث: الحق        
 الفكرة األساسية في الديمقراطية التشاركية ىي أف تككف مكممة لمديمقراطية التمثيمية، كلكف كيؼ يتـ ذلؾ؟  

 أواًل: التشاور كقيمة أخالقية:     
إف ىدؼ الدكلة الدستكرية الحديثة ىك الحرية الفردية كالجماعية مع سيادة الشعب كمكمؿ ألف تككف     

اسية منبثقة عف السمطة التكاصمية لممكاطنيف، بحيث يجب أف تككف ىذه األخيرة مرتبطة كؿ سمطة سي
بإجراءات ديمقراطية تكفر شركطنا خاصة لمحكار كالتكاصؿ كالتشاكر، كبالرغـ مف صعكبة الميمة فقد 

                                                           
 .9، ص. مرجع سبؽ ذكره( مف قانكف البمدية، 26المادة )  1
 .9، ص. المرجع نفسو(، 27المادة ) 2
فيو غمكض فيما يخص مصطمح اإلستشارة، فيؿ كضع لغرض المساعدة أـ ماذا ؟، اإلجابة المبدئية قد تككف في   3

يؽ ألنو ىك اآلخر محؿ خالؼ كبير، األمر الذم حدل ببعض الفقياء الى القكؿ بأنو ال يكجد مصطمح في لغة تحقيؽ التنس
فيد تحقيؽ التنسيؽ بيف المرافؽ التنظيـ اإلدارم الفرنسي أشد غمكضا مف كممة التنسيؽ، أما النشاط اإلستشارم فيك ي

 مختمؼ الفكاعؿ اذ يعتبر الحؿ المعتبر.ك 
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ترتيا سعت العديد مف الدكؿ إلى بسط ىذا المفيكـ ككضعو تقميدنا ضمف أجنداتيا السياسية، بؿ كحتى دس
كتقنينيا حفاظنا عمى ركح المكاطنة كمبادئ الديمقراطية التي قامت عمييا، كماداـ القميؿ مف المكاطنيف 
يمكف أف يشارككا في ىذا النقاش، فإف الحاجة إلى التمثيؿ تنبثؽ بشكؿ طبيعي كالتي تخمؽ في ذات 

الرتجالية، كتكّمؿ عمى أساسيا الكقت شركطنا ليا ألجؿ أخمقة ىذا المبدأ بتغمب الحجة عمى القرارات ا
مبادئ التعددية السياسية لمسمطات المتمثمة في المجالس، التي تسمح بتدقيقيا مف قبؿ رأم عاـ نقدم، 
كلكف التساؤؿ ىؿ حقيقة أف الجزائر أخذت بيذه الفكرة؟ كعف أم األشخاص الذيف سمح ليـ في التدقيؽ 

 كالتمحيص؟
إف مشاركة المكاطنيف في تسيير شؤكف  1نتخبة البمدية:ثانيا: االستشارة ضمن المجالس الم 

ا منيا في الفقرة الثانية مف المادة ) ( عمى أف المجمس 11البمدية مثمما جاءت في الباب الثالث كخصكصن
الشعبي البمدم يتخذ كؿ التدابير الستشارة المكاطنيف حكؿ خيارات ك أكلكيات التييئية االقتصادية 

( مف ذات القانكف حكؿ طبيعة األشخاص الذيف تيميـ 13ة، كما أكدت المادة )كاالجتماعية كالثقافي
االستشارة بقكلو: "يمكف رئيس المجمس الشعبي البمدم، كمما اقتضت ذلؾ شؤكف البمدية، أف يستعيف بصفة 
استشارية، بكؿ شخصية محمية ككؿ خبير ك/أك كؿ ممثؿ جمعية محمية معتمدة قانكننا، الذيف مف شأنيـ 

. كبالتالي مف 2ديـ أم مساىمة مفيدة ألشغاؿ المجمس أك لجانو بحكـ مؤىالتيـ أك طبيعة نشاطاتيـ"تق
 خالؿ ىذه القكانيف يمكف أف نستخمص مجمكعة مف النقاط:

 استخداـ عبارة "يمكف االستشارة" أم أف رئيس المجمس الشعبي البمدم ىك مخير في ذلؾ. -1 
ستشارتو مثمما حددىـ القانكف سكاءنا كانكا شخصية محمية أك اعتبار المكاطف خبيرنا يمكف ا -2 

 ممثالن عف جمعية محمية أك بحكـ مؤىالتو أك طبيعة نشاطاتو.
االستشارة تككف عبر حضكرىـ في دكرات المجمس أك حتى مف خالؿ لجانو استنادنا لممادة -3

تدعاء مف رئيسيا بعد إعالـ رئيس ( مف قانكف البمدية الذم ينص عمى: "تجتمع المجاف بناءنا عمى اس36)
 3المجمس الشعبي البمدم، كيمكنيا المجكء إلى االستشارة"

 

                                                           
 .331، ص. 1989، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الييئات اإلستشارية في اإلدارة الجزائرية أحمد بكضياؼ،  1
 .8، ص. مرجع سبؽ ذكره( مف قانكف البمدية، 13المادة )  2
 .10، ص. المرجع نفسو(، 36المادة )  3
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يحكم المجمس الشعبي الكالئي عمى  1ثالثا: االستشارة ضمن المجالس المنتخبة الوالئية:
 مجمكعة مف المجاف كالتي تختمؼ حسب طبيعة كؿ كالية كمقتضياتيا في التنمية كالتي تتراكح بيف لجاف

( 36دائمة كأخرل خاصة كألجؿ إشراؾ المكاطنيف ضمف العممية التنمكية عمد المشرع في نص المادة )
عمى ذكر مكاف عمؿ الديمقراطية التشاركية كاالستشارية بقكلو: "يمكف لجاف المجمس الشعبي الكالئي دعكة 

" فما يمكف استخالصو كؿ شخص مف شأنو تقديـ معمكمات مفيدة ألشغاؿ المجنة بحكـ مؤىالتو أك خبرتو
كعمى خالؼ ذلؾ في البمديات فإف المجالس المنتخبة الكالئية تعتمد عمى االستشارة في المجاف دكف دكرات 

 المجمس.
 2:الفرع الرابع: اإلشراك في عممية صنع القرار

 ىي المحطة األخيرة ضمف مستكيات التحميؿ في الديمقراطية التشاركية. 
 صنع القرار البمدي:أواًل: المشاركة في     

( مف قانكف البمدية عمى األىداؼ المرجكة مف كراء إشراؾ المكاطنيف بقكلو: "قصد 12أكدت المادة )      
تحقيؽ أىداؼ الديمقراطية المحمية في إطار التسيير الجكارم، يسير المجمس الشعبي البمدم عمى كضع 

لمكاطنيف كحثيـ عمى المشاركة في تسكية مشاكميـ إطار مالئـ لممبادرات المحمية التي تيدؼ إلى تحفيز ا
( مف ذات القانكف عمى أف "البمدية... تشكؿ إطار 2كما أكدت المادة ) 3كتحسيف ظركؼ معيشتيـ"

محاكلة إّياىا  103كذات األمر الذم عبرت عنو المادة  4مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية"
دة لالمركزية كمكاف لمشاركة المكاطنيف، كلكف ىتو المكاد المكجكدة ذكر صالحيات البمدية باعتبارىا قاع

في قانكف البمدية لـ تكضح بشكؿ جدم كيفية المشاركة في اقتساـ السمطة إلى درجة يصبح المكاطف ىك 
 فاعالن في صنع القرار كلف تقؼ صالحياتو عند االستشارة.

 ثانيا: المشاركة في صنع القرار عمى مستوى الوالية:
لـ ترد فيو نصكص صريحة ضمف قانكف الكالية حكؿ كيفية إشراؾ المكاطنيف في عممية صنع  

كجكدة مالقرار عمى مستكل الكالية ككف أف ىتو األخيرة تتطمب إلمامنا كبيرنا كحسًّا كاعيًّا بجميع المتغيرات ال
 في ىتو الكحدة اإلقميمية كالتي تتشكؿ مف العديد مف البمديات.

                                                           
 .311، ص. مرجع سبؽ ذكرهأحمد بكضياؼ،   1
2
 تساهم في اتخاذ القرار.( يوضح أهم العناصر التي 55شكل رقم )  

 .8، ص. المرجع نفسو( مف قانكف البمدية، 12المادة )  3
 .7، ص. ، المرجع نفسو(2المادة )  4
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 ث: الديمقراطية وسياسة المدينة في الجزائر:المطمب الثال
حاكلت الجزائر منذ استقالليا إشراؾ المكاطنيف ضمف العممية السياسية في إطار ما يسمى بسياسة     

المدينة كالتي تدخؿ ضمف إطار سياسة تييئة اإلقميـ، فماذا يقصد بسياسة المدينة؟ كما ىي اآلليات 
 يخدـ الصالح العاـ كالمكاطنيف؟ المفّعمة لتكجيو ىتو السياسة لما

 الفرع األول: سياسة المدينة وتييئة اإلقميم في الجزائر:           
إف كبر حجـ المسؤكلية الممقاة عمى الجيات كالمناطؽ كالمدف في عممية التنمية جعؿ منيا النكاة       

جيتيا ضمف السياسة الكطنية، األساسية، لذلؾ أكجدت مبادرات تستجيب لطمكحات الساكنة كتكحد إستراتي
بحيث تتيح في الكقت ذاتو إلى تمؾ المدف سكاءنا كانت كبيرة، صغيرة، في الشماؿ كما في الجنكب إلى أف 
تنّضـ أعماليا ضمف سياسة فاعمة، كيعني ذلؾ تعاكننا سياسينا بيف العمدة أك رئيس البمدية كعمكـ الشعب، 

تييئة اإلقميـ؟، كما ىي نكعية السياسية الحضرية في المدينة؟ كبأم فعبر ماذا يتـ إدماج السياسة الكطنية ب
 أىداؼ ىي تسعى إلى تحقيؽ مبتغاىا؟

 أواًل: تييئة اإلقميم والسياسة الوطنية: 
إف المدف كاألقاليـ تمتمؾ مركنة أكبر في التكيؼ مع الظركؼ المتغيرة بالرغـ مف أنيا ال تمتمؾ      

 طنية، فمف أيف ليا ذلؾ؟القدرات ذاتيا كنظيرتيا الك 
مفيكـ تييئة اإلقميـ: يرل في تييئة اإلقميـ عمى أنو الخزاف األساسي الضامف لتنمية  -أ     

 ، عمى أساس:1الفضاء الكطني تنمية منسجمة كمستدامة
 االختيارات االستراتيجية التي تقتضييا التنمية مف ىذا النكع. - 
 االختيارات. السياسات التي تساعد عمى تحقيؽ ىذه - 
 تدرج أدكات تنفيذ سياسة اإلقميـ كتنميتو المستدامة. -

                                                           
أكد السيد شريؼ رحماني كزير تييئة اإلقميـ ك البيئة أثناء عرضو لمشركع القانكف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو   1

 ( نقاط رئيسية ك ىي:3الثة )المستدامة عمى أف التنمية ترتكز عمى ث
 أكال: اإلنعاش اإلقتصادم.   
 ثانيا: مراعاة ما يسمى بالتضامف الكطني ك اإلنسجاـ اإلجتماعي.   
الجريدة ثالثا: مراعاة ديمكمة ىذه التنمية حتى نراعي حؽ األجياؿ المقبمة في اقتساـ ىذه التنمية ك ثركاتيا. نقال عف:    

، الفترة التشريعية الرابعة، الدكرة العادية التاسعة، 305، السنة الخامسة، رقـ: الشعبي الكطني الرسمية لمداكالت المجمس
 .4ص. 
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المتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو  2001( مف القانكف الصادر في سنة 2كما أنو كفقا لممادة )
( لتعمد تسيير ىذه السياسة باإلتصاؿ مع الجماعات اإلقميمية في إطار 2المستدامة، جاءت الفقرة )

، ككذلؾ بالتشاكر مع األعكاف االقتصادييف كاالجتماعييف لمتنمية، كما يساىـ اختصاصات كؿ منيا
ك بالتالي فمضمكف ىتو المادة ىك السعي نحك فكرة التشاكر التي  1المكاطنكف في إعداد ىذه السياسة.

 تخدـ السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ مع كؿ مف لو عالقة بالمكضكع مثؿ المجتمع.
قميـ ضمف السياسات المحمية: تـ بمكجب نص القانكف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ رؤية تييئة اإل -ب

 2تقسيمات أخرل مصاحبة ليا كالمتمثمة في:
برنامج لتييئة اإلقميـ كتنميتو: باعتبار أف اإلقميـ يتككف مف عدة كاليات متاخمة، ليا  -

 3خصكصيات ككجيات إنمائية مماثمة أك متكاممة.
ألؼ( كليا  300ك تجمع حضرم يشمؿ عمى األقؿ ثالثمائة ألؼ نسمة )الحاضرة الكبرل: ى -

 قابمية لتطكير كظائؼ دكلية، زيادة عمى كظائفيا الجيكية كالكطنية.
كـ في تنمية حاضرة المساحة الحضرية: كىك اإلقميـ الذم يجب أخذه بعيف االعتبار بيدؼ التح - 

الكبرل مكتظة يبدأ اإلىتماـ بمساحة معينة ألجؿ ، ك في العادة عندما تككف الحاضرة كبرل كتنظيميا
 اتخاذىا كمجاؿ حيكم يمكف المجكء اليو لإلستغالؿ.

 ألؼ( نسمة. 100المدينة الكبيرة: كىي تجمع حضرم يشمؿ عمى األقؿ مائة ألؼ ) - 
خمية أك  المدينة الجديدة: كىي تجمع حضرم مبرمج بكاممو في مكقع خاؿ أك انطالقا مف - 
، ك ينظر إلييا عمى أنيا أحد الكسائؿ العمرانية التي تنتيجيا معظـ الدكؿ كنات المكجكدةخاليا الس

لمتخفيؼ مف الكثافة السكانية بالمدف الرئيسية لذلؾ ك في إطار الديمقراطية التشاركية ىي تتطمب جيكدا 
 أكبر إلنجاح عممية إندماج الساكنة المحمية الجديدة.

                                                           
يتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو  2001ديسمبر  12المكافؽ  1422رمضاف عاـ  27مؤرخ في  20-01قانكف رقـ   1

 .19، ص. 2001، 77ك الثالثكف، العدد:  السنة الثامنة الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،المستدامة، 
 .19، ص. مرجع نفسو( مف قانكف تييئة اإلقميـ ك تنميتو المستدامة، 3المادة )  2
، جامعة تيزم كزك، كمية الحقكؽ، مذكرة ماجستيرسي يكسؼ أحمد، تحكالت الالمركزية في الجزائر: حصيمة ك آفاؽ،   3

 .156، ص. 2013
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ىش مف الناحية اإليككلكجية، ال يمكف أف تنجز فييا عمميات  المنطقة الحساسة: ىي فضاء - 
سير التقسيـ في إطار سياسة الدكلة ىك مسعى لتحسيف السكف كالساكنة  إنمائية دكف مراعاة خصكصيتيا.

 معا ك إخضاعو لمشركط العممية، أك ما يعرؼ بالتخطيط الحضرم.
ي تتأثر بكؿ ما يجرم مف تغيرات لمجتمع ، فيفالمدينة كغيرىا مف الكحدات االجتماعية التي تشكؿ ا  
مك المدينة ك التطكر االقتصادم تطكرات عمى انساؽ المجتمع نفسو، فيناؾ تأثير متبادؿ بيف نك 
 1.الجتماعي الذم يشيده المجتمع ككؿاك 

 يسعى إلى بسط مجمكعة مف األىداؼ ىي: 2:أىداؼ السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ -ج
قاليـ تنمية منسجمة عمى أساس خصائص كمؤىالت كؿ فضاء جيكم، ك ىك تنمية مجمكع األ -

ما يسمح بالتكزيع المناسب بيف المناطؽ كاألقاليـ كما يقكـ بخمؽ الظركؼ المالئمة لتنمية الثركة الكطنية 
كالتشغيؿ اعتمادا عمى رؤيا مستقبمية ترفع الغبف عف الفئات المحركمة مع دعـ االستقرار في األكساط 

يشة، ك مف جية أخرل ليا أف تحمي الفضاءات كالمجمكعات اليشة إيككلكجيًّا كاقتصاديًّا كتثمينيا، كما ال
كعقمنة التسيير ك إرساء قكاعد لمتنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ؽ مجمكعة مف األىداؼ ليا أف تحق

 حفظيا لألجياؿ القادمة. ك كالثقافية كالعمؿ عمى حماية المكارد
أك عمى األقؿ تقميص الفجكة بيف الفقراء ك األغنياء لتفاكتات في الظركؼ المعيشية تصحيح ا - 

ف في األرياؼ مف خالؿ نشر الخدمات العمكمية كمحاربة كؿ أسباب التيميش كاإلقصاء االجتماعيي
 ، كما يرل الباحثكف في عمـ اإلجتماع الحضرم أف المدينة تنمك ك تتطكر مثميا مثؿكالمدف عمى حد سكاء

الكائف الحي فإنيا تسعى الى تنظيـ المدف مع دعـ كؿ ما مف شأنو تطكير القضايا ذات البعد 
 اإلقتصادم.

 ثانيا: المدينة و السياسة الحضرية:        
ألجؿ معرفة السياسة الحضرية فال بد مف معرفة، ما ىك المقصكد بيا؟ كما ىي أىـ التقسيمات     

 المعمكلة ليا؟
تتكامؿ سياسة المدينة كسياسة تييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة عمى المدينة: مفيوم سياسة  -أ 

عداد ىذه السياسة كفقنا لمسار تشاكرم كمنسؽ، إذ يتـ كضعيا حيز التنفيذ في  شريطة أف يتـ تصميـ كا 
                                                           

مذكرة طاع الخاص في إنشاء المدف الجديدة: دراسة ميدانية في المدينة الجديد عمي منجمي، لمزكاد صباح، دكر الق   1 
 .79، ص. 2009، جامعة قسنطينة، كمية العمـك اإلنسانية ك العمـك اإلجتماعية، ماجستير

 .20 -19، ص.ص. مرجع سبؽ ذكره( مف قانكف تييئة اإلقميـ، 4المادة )  2
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 اتتجمعال ىك كيفية تسيير المدف أك 2، كيقصد بسياسة المدينة:1إطار الالمركزية كالتسيير الجكارم
فالمدينة مكجكدة ، ية كثقافيةذك حجـ سكاني يتكفر عمى كظائؼ إدارية كاقتصادية كاجتماع ةحضريال

بالفعؿ، كىي اإلطار الذم تمارس فيو الكظيفة االجتماعية )الثقافة، القيـ، حماية الفرد( كىي العنصر 
المنسجمة ظكر الرأسمالي ػػػ ػػػػػ مف المن الكظيفي لمنظاـ االقتصادم كاإلطار الذم تمارس فيو البرجكازية 

، كما أف ىتو السياسة المتعمقة بالمدينة مف الممارسة اليكمية لسكؽ العمؿ ياستمد كحدتتسمطتيا كىي 
م أك في المجاؿ الكسط الحضر  لمتكاجدة فيانشاطات المتعمقة بإنتاج السمع كالخدمات الكؿ  تييكؿ

صادم في إطار الكحدة الحضرية ك يتمخض عنو ، ك يصبح بذلؾ مجاؿ لمتبادؿ اإلقتالخاضع لتأشيراتو
 جباية محمية ىي التي تدفع بالتنمية المحمية فييا ك تحسف بذلؾ مكازنتيا عبر إيراداتيا.

إضافة إلى التقسيمات المتعمقة بتييئة اإلقميـ مف  3السياسة الحضرية وتقسيم المدن: -ب 
ة الجديدة كالمنطقة الحضرية الحساسة فإف حاضرة كبرل كالمساحة الحضرية كالمدينة الكبرل كالمدين

 السياسة الحضرية أضافت أنكاع أخرل مف المدف كىي:
ألؼ( كمائة ألؼ  50تجمع حضرم يشمؿ ما بيف خمسيف ألؼ )المدينة المتوسطة:  -1      

، ك لعمو مف بيف العناصر التي ييتـ بيا عمـ اإلقتصاد الحضرم ك عمييا يتـ التركيز ألؼ( نسمة 100)
 عمى كؿ المجاؿ اإلقتصادم.

ألؼ( كخمسيف ألؼ  20تجمع حضرم يشمؿ ما بيف عشريف ألؼ )المدينة الصغيرة:  -2      
، ك مف خالليا يمكف التسيير المباشر لمشؤكف المحمية في ىتو المناطؽ أك حتى اإلىتماـ ألؼ( نسمة 50)

 بالقضايا التقميدية لمجانب اإلقتصادم.
 آالؼ( نسمة. 5فضاء حضرم يشمؿ عمى األقؿ خمسة آالؼ ): التجمع الحضري -3      

 

                                                           
، يتضمف القانكف التكجييي لممدينة، 2006فبراير سنة  20المكافؽ  1427محـر عاـ  21مؤرخ في  06-06قانكف رقـ   1

 .18-17، ص.ص. 15، السنة الثالثة ك األربعكف، العدد: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية
 .18، ص. المرجع نفسو(، 3المادة )  2
عمى أف  2002يناير  5ادسة ك الثالثيف المنعقدة يـك السبت صرح كزير تييئة اإلقميـ ك البيئة خالؿ الجمسة العمنية الس  3

الجريدة الرسمية تقسيـ المدف ك استحداثيا في الجزائر ىي مرتبطة بالتكسع العمراني ك معظمة تييئة اإلقميـ، نقال عف: 
 .3، ص. 331مسة، رقـ: ، الفترة التشريعية الرابعة، الدكرة العادية التاسعة، السنة الخالمداكالت المجمس الشعبي الكطني
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جزء مف المدينة يحدد عمى أساس تركيبة مف المعطيات تتعمؽ بحالة النسيج الحي:  -4       
ك في العادة يعتبر الحي أحد أىـ العناصر المككنة  1العمراني كبنيتو كتشكيمتو كعدد السكاف المقيميف بو.

يتـ تعزيز قدرات المكاطنة الفعالة ك يصبح بذلؾ خبيرا في الشؤكف ك القضايا  لممدينة ك التي بمكجبيا
 المحمية.
 2ثالثا: أىداف سياسة المدينة: 
، فإذا ما تـ تناكؿ البعد ي تختمؼ حسب طبيعة كؿ كاحدة منيالدييا مجمكعة مف األىداؼ كى      

طا تيدؼسياسة المدينة  اإلجتماعي فإف  3عيشة لمسكاف عف طريؽ ضمافر المإلى تحسيف ظركؼ كا 
البحث عف كرامة المكاطف ك التي لطالما تـ التنكيو عمييا مف قبؿ الساسة ككعكدىـ في اإلنتخابات 

، ك التي التماسؾ االجتماعيترقية التضامف الحضرم ك ، ك ة تدىكر ظركؼ المعيشة في األحياءمكافحك
دعى تظافر جيكد كبيرة ألجؿ إعادة إحيائيا، سرعاف ما اىتزت ركابطو أثناء العشرية السكداء مما است

، ك التي الترفييية تطكير النشاطات السياحية كالثقافية كالرياضية كك ترقية إضافة الى ذلؾ العمؿ عمى 
الكقاية مف ىي مكمف الحياة المدنية ك التي تعد مؤشر لرفاىية ك صحة المجتمعات، كما تسيـ في 

 الجماعية. ييزات االجتماعية كتدعيـ التج، ك االنحرافات الحضرية
النيكض بالتنمية الحضرية، ضمف سياسات متناسقة لممدينة، مف شأنيا جعؿ الحكاضر ك المدف     

مجاؿ رحبا لمعيش الكريـ، كتجسيد لمقيـ الجزائرية األصيمة، في حسف الجكار كالتضامف، كالتمازج 
 اإلجتماعي.

ك الذم كاف مف بيف الركائز األساسية في البرامج  4:ـ الراشدفي مجاؿ التسيير كترقية الحككما جاء       
أف  2009ك  2004الى غاية إعادة إنتخابو في سنة  1999اإلنتخابية لمرئيس بدءا مف مجيئو في سنة 

، ك السعي نحك األساليب الحديثة استعماؿ الكسائؿ كالمسعى يتمثؿ في إصالح الدكلة مف خالؿ 
عمى تأكيد لعمكمية التي أصبحت مطمبا أساسيا لممكاطف العصرم، مع الالعقالنية بتحسيف الخدمة ا

دكر مختمؼ ، فمعكية كالمكاطف في تسيير المدينةالحركة الج تيا فيمسؤكلية السمطات العمكمية كمساىم

                                                           
 . 18، ص. المرجع نفسو(مف القانكف التكجييي لممدينة، 4المادة )  1
 .19-18، ص.ص. المرجع نفسوالفصؿ الثالث مف القانكف التكجييي لممدينة،   2
 .19، ص. المرجع نفسو(، 10المادة )  3
 .19، ص. المرجع نفسو(، 11المادة )  4
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المصالح التابعة لكؿ مف الدكلة ك الجماعات المحمية ك ك الخكاص ك كذا المجتمع المدني يسمح بتطبيؽ 
 ية كطنية لمتنمية الحضرية عمى صعيد كؿ مدينة.استراتيج

فإف ىذا األخير يتمظير مف خالؿ األبعاد الثالثة  1:في المجاؿ االقتصادم كالتنمية المستدامة أما    
كىي ممثمة في البعد اإلجتماعي ك البيئي إضافة الى البعد اإلقتصادم ك اليدؼ مف كراء التكامؿ بيف ىتو 

رقية ت، مف خالؿ الحفاض عمى الثركات الطبيعية ك كذا مى البيئة الطبيعية كالثقافيةعالمحافظة األبعاد ىك 
، ك ىك ما كلكجيا الجديدة لإلعالـ كاالتصاؿترقية التكن، كما أنيا تسعى الى الكظيفة االقتصادية لممدينة

  يسمح بالتكامؿ بيف ما ىك اقتصادم ك ما ىك بيئي.
تصحيح ، مع يكمة كتأىيؿ النسيج العمرانيإعادة ى فيي تيدؼ إلىفي المجاؿ الحضرم كالثقافي:       

ككضع رؤيا  التاريخي كالعمراني لممدينة المحافظة عمى التراث الثقافي كعبر  االختالالت الحضرية
مشتركة بيف مختمؼ الفاعميف مف بينيـ المكاطنيف في ترميـ الحاضرة الكطنية لمسكف اليش مثؿ الذم 

اصمة العتبار أف المدينة ىي الكجو التراثي ك الثقافي األكؿ الذم يراه المكاطف كجزء تشيده األحياء بالع
ك التي مف شأنيا تجعؿ المدينة مكاكبة لتطمعات  تدعيـ كتطكير التجييزات الحضريةمف ىكيتو مع 

، ك ىك المسعى الذم يرغبو المكاطنكف في ة الحضريةكسائؿ النقؿ لتسييؿ الحركالساكنة باستحداث 
 دخالت الدكلة لكف دائما كفقا لمضمكف البعد التشاركي في المدينة.ت

كضع إطار فإنو مف بيف األمكر التي تسعى الدكلة الى تحقيقيا ىك  2في المجاؿ المؤسساتي: ك     
سياسة الحسف في اطار تمكيؿ بال مما يسمح اف سياسة المدينةكطني لمرصد كالتحميؿ كاالقتراح في ميد

متابعة  العادة يككف المجمس الكطني اإلقتصادم ك اإلجتماعي طرفا في ىذا الدعـ كما أف، ك في المدينة
ذا بعد إقميمي ك محمي المحددة البرامج كالنشاطات يجعؿ مف سياسة المدينة ل ىاتنفيذ ك الييئات المختصة
 ال بد مف مراقبتيا.

 ينة:الفرع الثاني: الديمقراطية التشاركية ضمن سياسة المد           
ف بيف ما سعت إلى إشراؾ المكاطنيف في عممية صنع القرار ىي نقطة ميمة ضف سياسة المدينة، كم 

كىي التي تسمح بمزيد مف الصالحيات  1963يتمثؿ في البعد الالمركزم بدءا منذ إنشاء دستكر تحقيقو 
حاجاتيـ ككف في تمبية ليتو الجماعات اإلقميمية حتى تدير شؤكنيا بأنفسيا العتبار أف المكاطنكف متسا

                                                           
 .19 ، ص.المرجع نفسو(، 8المادة )  1
 .19، ص. المرجع نفسو(، 12المادة )  2
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، فأعطتيا بعد الشخصية المعنكية ك اإلستقالؿ المالي أك حتى ما يعرؼ بالذمة أماـ الييئات الالمركزية
 أيف الحكـ الراشدالمالية ألجؿ حسف التدبير ك التسيير في الشؽ المحمي ك يتكامؿ ىذا البعد مع مضمكف 

األىداؼ كاإلطار كاألدكات بالتشاكر مع الجماعات تبادر الدكلة بسياسة المدينة كتديرىا كما تحدد 
 اإلقميمية كتسعى مف خالليا إلى:

تفضيؿ الشراكة بيف الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمتعامميف االقتصادييف  -  
، ك ىك ما يعزز فكرة الشفافية فيما بيف يز التنفيذ برامج سياسة  المدينةكاالجتماعييف، قصد كضع ح

 المؤسسات.
، كىك دينة كضماف مراقبة كتقييـ األداءالسير عمى تناسؽ األدكات المتعمقة بسياسة الم -  

مؤشر آخر مف بيف المؤشرات التي كضعيا البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة ك المتمثؿ في الرقابة 
 كالمساءلة.  

عالمية مكجية لممكاطنيف. -   تيح ك كذا فإف ىذا المؤشر ي 1تصميـ سياسات تحسيسية كا 
 فرصة الشفافية بيف المتعامميف عبر اتاحة المعمكمة لممكاطنيف ك ىك ركف أساسي لمديمقراطية التشاركية.

 تمؼ المتدخميف في سياسة المدينة.تكفير شركط التشاكر كالنقاش بيف مخ -  
 الجكارمالتسيير  كذلؾ في إطار العالقة التي تربط الديمقراطية التشاركية بسياسة المدينة ىك مسعى   
إشراؾ المكاطنيف بصفة مباشرة أك عف طريؽ الحركة الجمعكية، في تسيير البرامج كاألنشطة التي تتعمؽ ك

يتمكف ، فمف خالؿ ىتو الحركية الجمعكية آلثار المترتبة عمى ذلؾ كتقييميابمحيطو المعيشي ككذا تقدير ا
، ك ىك ما يحقؽ رىا كآفاقياؼ كضعية مدينتيـ كتطك المكاطنكف مف الحصكؿ عؿ المعمكمة، كتكصي

مثمما أشار إلييا جكف راكلز حكؿ العناية االجتماعية كالتي لف تتحقؽ إاّل مف خالؿ  اإلنصاؼ االجتماعي
 ضبط االنسجاـ كالتضامف كالتماسؾ االجتماعي. 

 الفرع الثالث: لجان األحياء و اإلستراتجية التشاركية. 
ة لذلؾ تمعب دكرا ىاما في عممية صنع السياسات المحمية في إف لجاف األحياء ىي جزء مف سياسة المدين

مختمؼ دكؿ العالـ، ك الجزائر كجزء مف ىتو المنظكمة العالمية سعت بعد اإلنفتاح السياسي الى تكسيع 
خيارات األفراد في المجتمع بإنشاء جمعيات ك لجاف مختمفة مف شأنيا بعث الحياة التنمكية في مختمؼ 

                                                           
، مذكرة ماجستيرعركفي بالؿ، الحككمة المحمية ك دكرىا في مكافحة الفساد في المجالس المحمية: دراسة حالة الجزائر،   1

 .150، ص. 2012جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، 
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معيات األحياء ىي نكع ذك كينكنة عمى الساحة الكطنية، فما طبيعتيا؟، ك ما ىك دكرىا المناطؽ، لذلؾ فج
 في تفعيؿ الديمقراطية التشاركية في الجزائر؟.

 أواًل: المجتمع المدني ولجان األحياء في الجزائر:  
ميا، لذلؾ إف طبيعة تشكؿ الجمعيات ك لجاف األحياء في الجزائر يتـ بحسب اليدؼ المنشكد مف كراء قيا

 1 .الجمعيات عبر كامؿ التراب الكطنيتعددت ىتو 

فإنو  2011ديسمبر  31يكضح الشكؿ مستكل تدفؽ لجاف األحياء حسب الكاليات ك التي كفقا لتاريخ 
جمعية  20137سجمت كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية عدد لجاف األحياء عبر التراب الكطني 

لجنة حي ثـ الجزائر  1753ك تأتي في مقدمة ىتو الكاليات بجاية % 21.74لألحياء، أم ما يعادؿ 
لجنة حي، اما الكاليات التي لدييا عدد مف الجمعيات  1316لجنة حي ك تيزم كزك  1669)العاصمة( 

 ]، فيي كما يمي:1000ك  500لألحياء ما بيف] 
 ج، تيبازة، عيف الدفمة ، غرداية. باتنة، تممساف، جيجؿ، سكيكدة، قسنطينة، مستغانـ، المسيمة، برج بكعريري

فمف خالؿ ىتو النظرة الكمية لعدد لجاف األحياء عمى مستكل كؿ كاليات الكطف فإف ىذا التكزيع ال  
يعكس حجـ الكالية مف تعداد سكانيا بقدر ما ىك ثقافة مكاطنييا في اإلنخراط ضمف العممية التنمكية، 

لجنة حي، أك  234د سكانيا الكبير إال أنيا تحكم عمى ككالية سطيؼ التي بالرغـ مف حجميا ك تعدا
 جمعية حي. 216كالية كىراف التي يتكاجد ضمنيا 

 ثانيا: لجان األحياء و المشاركة في إعداد السياسات المحمية:   
تعتبر الجمعيات كجزء مف المجتمع العاـ عمى حد تعبير ركسك، ك لكف ىتو الفكرة تطكرت مع    

عمى الفضاء العاـ أك المحمي كنقطة ارتكاز رئيسية ك مف ثـ فمجاف األحياء ىي  ىبرماس الذم يؤكد
فيك يركز عمى الدكر الذم  2المككف األساسي في عممية التنمية، لذلؾ فحسب مقالة نشرىا السعيد رشيدم

ضبط  تقـك بو ىذا النكع مف الجمعيات في عممية التكعية ك العالقة المباشرة بينيـ ك بيف المكاطنيف في
                                                           

، اإلحصائيات مأخكذة عف كزارة مف إعداد الباحث ية في الجزائريكضح عدد لجاف األحياء حسب كؿ كال:  3شكؿ رقـ   1
 ، نقال عف:2011ديسمبر  31الداخمية ك الجماعات المحمية بتاريخ 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29, la date : 15 mai 2012. 
السعيد رشيدم، جمعيات األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة: دراسة ميدانية بالتجمعات الحضرية الجديدة عمي   2

 ، نقال عف:2012، ديسمبر 16، العدد: مجمة العمـك اإلجتماعيةمنجمي قسنطينة، 
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=697, la date : 06/11/2013. 
 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=697
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انشغاالتيـ مع اقتراح التعاكف ك المساعدة في تنفيذىا باعتبارىا ىمزة كصؿ ك أف السكاف يمجؤكف إلييا 
باعتبارىا خدمية، خيرية ك مطمبية في بعض األحياف ألنيا تحتؾ بالسمطات الكصية ك تمدىـ بالمعمكمات 

 الالزمة ك التشاكر معيـ بؿ ك حتى إشراكيـ في عممية صنع القرار.
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 الصــــــــــــــــــــــــــــــة و استنتاجات:خ

مف خالؿ ما سبؽ فإف الجزائر تبني أفكارىا ك تكجياتيا نحك الديمقراطية التشاركية سكاءا كاف ذلؾ مف    
ية الناحية السياسية ك ما تضمنتو األجندة الحككمية أك حتى القانكنية، مف خالؿ تفعيؿ دكر البمدية ك الكال

 بعناصر أساسية مشكمة ليا كىي:

 الحؽ في المعمكمة. -1          

 الحؽ في اإلتصاؿ. -2            

 الحؽ في التشاكر. -3            

 الحؽ في المشاركة. -4            

ك كذلؾ ضمف القانكف المتعمؽ بسياسة المدينة الذم جعؿ مف التشاكر ك مشاركة المكاطنيف في      
 المدنية أىمية قصكل ال مفر منيا.  الحياة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع:الفصل ال

                        في الجزائر نحو تفعيل الديمقراطية التشاركية و تحقيق الحوكمة المحلية 
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 مقدمة الفصل الرابع:
ياسة جاء الفصؿ الرابع لمعالجة بعض المكاضيع ك اإلشكاالت الحالية ك التي قد يكاجييا صانعي الس   

 المحمية في إطار الديمقراطية التشاركية ك مف بيف ىتو المكاضيع نجد:
 ػػ التنظيـ اإلدارم ك مكاطف اإلصالح في الجزائر.1     
 ػػ القطاع الخاص ك دكره في الحككمة المحمية.2     
 ػػ المجتمع المدني ك دكره الحككمة المحمية في الجزائر.3     
 لمشاركة في الجزائر.ػػػ الثقافة ك قيـ ا4     
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 المبحث األول: التنظيم اإلداري و إصالحو في الجزائر:
دأب العديد مف الساسة ك المفكريف في الجزائر لجعؿ التنظيـ اإلدارم مف بيف أىـ العكامؿ التي      

ء المبحث ليتناكؿ صنع يمكف أف تسيـ في العممية التنمكية لككنيا أحد ركائز الحككمة المحمية، لذلؾ جا
 القرار المحمي في الجزائر ك إصالحاتو عبر المضي نحك اإلدارة اإللكتركنية.
 المطمب األول: البنية التنظيمية و صنع القرار المحمي في الجزائر:

إف مسار صنع القرار المحمي في المستكل البمدم يضع في الحسباف مستكياف في التحميؿ سكاءنا       
برئيس البمدية أك جياز المداكلة فييا، بينما المستكل الثاني يتضح ضمف ما يعرؼ بالكصاية  تعمؽ األمر

المتمثمة في الكالي أك في بعض األحياف برئيس الدائرة ألف المداكالت البمدية ال تنفذ إال بعد المصادقة 
  1عمييا مف قبؿ الكالي كىي متضمنة ما يمي:

 الميزانيات ك الحسابات. -
 اليبات كالكصايا األجنبية.قبكؿ  -
 اتفاقيات التكأمة. -
 التنازؿ عف األمالؾ العقارية البمدية. -

 2ك التي استنادنا لمقكانيف فيي تحقؽ ثالثة مستكيات.  أما عف السمـ اليرمي في البمدية:
: رئيس البمدية كىك الحمقة األقكل إذ لو صالحيات تغميب الكفة لصالح المستكل األكؿ - 

 ك سياسة محمية عمى حساب أخرل.مشركع أ
: نكاب الرئيس كىـ المتكاجديف ضمف الفئة األقرب لمحمقة األقكل المستكل الثاني - 

 كالمتمثمة في رئيس البمدية كلدييـ اتصاؿ مباشر بو.
: كىـ باقي نكاب المجمس الذيف يساىمكف في تغيير مسار السياسات المستكل الثالث 

المداكلة التي يعقدىا المجمس كلدييـ ضغكطات كبيرة مف قبؿ أصحاب  المحمية عف طريؽ التصكيت في
 3النفكذ كالمجتمع المدني.

 

                                                           
 .12، ص. قانكف البمدية، مرجع سبؽ ذكره(، 57المادة )  1
 .: يبرز أىـ العناصر التي تساىـ في اتخاذ القرار داخؿ المجمس البمدم 5 شكؿ رقـ  2
 .19، ص. مرجع سبؽ ذكرهزبير حسيف،    3
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في إطار العممية التنمكية كاجيت الجزائر العديد مف اإلشكاالت سكاءنا ما تعمؽ باإلطار القانكني أك       
حمية كالتي تسمح لمختمؼ حتى اإلجرائي منو كىذا بسبب غياب مقكمات الحكـ الراشد كالديمقراطية الم

 المؤسسات مف أداء كظائفيـ التنمكية في إطار مفيـك الشراكة.
المؤرخ في جانفي  01-91حدد مرسكـ : أكالن: العالقة البنيكية ما بيف المركز كالجماعات المحمية 
لجماعات فإف لمكزارة مجاالت تتداخؿ كالصالحيات المتعمقة با 1كالمتعمؽ بصالحيات كزير الداخمية 1991

 المحمية كالمتمثمة في:  
 ػػػ يتدخؿ في األعماؿ الالمركزية ك رقابة القرارات المحمية.              

 الدراسات ك التنمية المحمية. -  
 المالية المحمية. -  
( مف ذات 11التدخؿ في األعماؿ الالمركزية كرقابة القرارات المحمية: جاءت المادة ) -أ         
  2تؤكد عمى مجمكعة مف االختصاصات كالمتمثمة في:المرسـك ل
 يتابع سير المجالس المنتخبة كنشاطيا العاـ. -  
( مف قانكف الكالية فإف زكاؿ صفة المنتخب 40، فكفقا لممادة )يتابع كضعية المنتخبيف -  

ىذا في حاالت بالمجمس الشعبي الكالئي تقرىا مداكلة بالمجمس ك تثبت بقرار مكمؼ مف كزير الداخمية ك 
 (.44الكفاة أك اإلقصاء أك اإلستقالة أك حصكؿ مانع، أك حتى ما جاءت بو المادة )

يحدث شركط إعداد القرارات اإلدارية التي تتخذىا السمطات المحمية كشركط تنفيذىا  -  
 كيسعى إلى انسجاميا.

 ديف نشاطيا.يضطمع عمى المسائؿ المتصمة بتطبيؽ السمطات المحمية التنظيـ في ميا -  
، ك لكف القرار الصادر ت المرتبطة بالنشاطات المحميةيتعرؼ عمى الطعكف كالنزاعا -  

 مف قبميا ال يمكف أف تبث فييا ك إنما تككؿ الميمة لمجمس الدكلة.
مى إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ يشجع أم إجراء قانكني أك تنظيمي مف شأنو أف يساعد ع -  
يف كالية جزائرية ك أخرل غير جزائرية، كما يساعد عمى تدعيـ القرارات التي ، كعالقات التكأمة بالمحمية

 تككف فييا خصكصية حدكدية لمكالية كالتيريب أك السياحة...
                                                           

الجريدة الرسمية لمجميكرية يحدد صالحيات كزير الداخمية،  1991يناير  19مؤرخ في  01-91ـ تنفيذم رقـ مرسك   1
 .60، ص. 1991يناير  23، 4، العدد: 28:  ، السنةالجزائرية

 .62، ص. المرجع نفسو  2
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( مف المرسـك الذم يحدد 12يتدخؿ في الدراسات كالتنمية المحمية: كذلؾ عمالن بالمادة ) -ب     
 1يو ما يمي:الصالحيات، كالتي مف بيف المياـ المسندة إل

يحدد يقترح كيتابع تطبيؽ القكاعد التي تتعمؽ باختصاصات اليياكؿ اإلدارية المحمية  -  
 كتنظيميا اإلدارم كعمميا.

، ك مف بينو األمكر عد التي تتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمييحدد كيقترح كيتابع تطبيؽ لقكا -  
 منو فإنو يساعد عمى اإلدماج المخططي المتعمقة بسياسة المدينة كإيجاد آليات لمعمؿ التشاركي، ك

 يعد طرؽ تسيير المصالح ك المؤسسات العمكمية المحمية كاستغالليا كتنميتيا. -  
، كإعطاء األكلكية لقطاع الصحة عمى كلكيات في مجاؿ الخدمة العمكميةيحدد األ -  

 حساب الثقافة أك البيئة ك السياحة عمى حساب نشاطات أخرل.
، مف حيث مع الجماعات الالمركزية األجنبيةع تعاكف الجماعات المحمية يسيؿ كيتاب -  

 تبادؿ الخبرات أك تسييؿ البعثات أك حتى تدعيـ النشاطات، أك حتى اإلستيراد ك التصدير.
 2( مف المرسـك فيي محددة كما يمي:13التدخؿ في المالية المحمية: استنادنا لممادة ) -ج     
لحيا كمؤسساتيا العمكمية ني كالمحاسبي لمجماعات المحمية كمصايحدد اإلطار الميزا -  
، ك في ىذا اإلطار فإف كزير الداخمية يكافؽ عمى مشركع ميزانية المصادؽ عمييا مف قبؿ المجمس المحمية

 الشعبي الكالئي ك كأنما ىك جانب مف الرقابة عمى حسف سير الماؿ العاـ.
في ، المقاييس التي تطبؽ عمى العمميات المحمية يحدد باالتصاؿ مع اليياكؿ المعنية -  

، ك بالتالي يممؾ المؤىالت ك الخبرات التي تجعؿ منو يضطمع عمى المكازنة النفقات كاإليرادات كاقتطاعيا
 العامة، ك في نفس الكقت يراقبيا.

 يشجع التضامف المحمي في الميداف المالي كيسير عمى تطبيقو. -  
، ك خصكصا أف كثير مف الكاليات ليست ليا مكارد باية المحميةيسير عمى تطكير الج -  

 تجعميا في اكتفاء ذاتي مما يسمح لمكصاية أف تتدخؿ إلعطاء تجارب الكاليات األخرل.
 ير الممتمكات المحمية. ييعد كيتابع تطبيؽ مقاييس تس -  

                                                           
1
  Messaoud mentri, une nouvelle approche du développement locale a travers la géstion partenariale des 

colléctivités locales, p3. 
 أنظر الرابط التالي: 

http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Scien

ces%20Politiques/Les-menaces-de-securite-dans-les-pays-du-Maghreb-a-la-lumiere-des-developpements-

actuels-27-28fevrier-2013/MESSOUD-MENTRI.pdf. la date: 15 aout 2014. 
 .63، ص. مرجع سبؽ ذكره (، مرسـك تنفيذم الذم يحدد صالحيات كزير الداخمية،13المادة )  2

http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politiques/Les-menaces-de-securite-dans-les-pays-du-Maghreb-a-la-lumiere-des-developpements-actuels-27-28fevrier-2013/MESSOUD-MENTRI.pdf
http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politiques/Les-menaces-de-securite-dans-les-pays-du-Maghreb-a-la-lumiere-des-developpements-actuels-27-28fevrier-2013/MESSOUD-MENTRI.pdf
http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politiques/Les-menaces-de-securite-dans-les-pays-du-Maghreb-a-la-lumiere-des-developpements-actuels-27-28fevrier-2013/MESSOUD-MENTRI.pdf
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داخمية فإنو فيو تدخؿ كبير كبالتالي فمف خالؿ االختصاصات المككمة لإلدارة المركزية ككزير ال     
ضمف صالحيات الجماعات المحمية كالتي تؤطرىا النصكص القانكنية كالتشريعات بدؿ الشراكة، فيي 

 سمطة عميا لمراقبة عمؿ الجماعات المحمية.
فإنو يتعيف عمى رئيس البمدية احتراـ حقكؽ  2011( مف قانكف البمدية لسنة 94كما أنو كفؽ المادة )

نيف كذلؾ باتخاذ كؿ التدابير التي مف شأنيا حماية المكاطف كذلؾ بالشراكة كالتعاكف مع حريات المكاط
 1المصالح التقنية لمدكلة .

 ثانيا: الشراكة كالتعاكف الالمركزم لمجماعات المحمية: 
 ىذا يتجمى مف خالؿ بند التعاكف ما بيف البمديات أك حتى التعاكف المكجكد ما بيف المجمس الشعبي      

 البمدم كالمجمس الشعبي الكالئي.
بحيث  2011،2التعاكف ما بيف البمديات: ىي فكرة جديدة أتى بيا قانكف البمدية لسنة  -أ              

سمح لبمدتيف متجاكرتيف أك أكثر مف التعاكف المشترؾ بمكجب اتفاقية أك عقد يصادؽ عمييا عف طريؽ 
لمشتركة ألقاليميا أك تسيير المرافؽ العمكمية الجكارية، كما يتيح المداكالت كىذا قصد التييئة أك التنمية ا

 3القانكف الجديد بتعاضد الكسائؿ كتمكينيـ مف إنشاء مصالح كمؤسسات عمكمية مشتركة.
 2012التعاكف ما بيف المجمسيف )البمدم ك الكالئي(: جاء في قانكف الكالية لسنة  -ب      

( بحيث يقـك 74الكالية كالبمديات كذلؾ مف خالؿ ما جاء في المادة )ليدعـ التعاكف كاالنسجاـ ما بيف 
المجمس الشعبي الكالئي بمساعدة البمديات في إطار التكامؿ كاالنسجاـ في األعماؿ التي ينبغي القياـ بيا، 
كما يمكنو المبادرة بإنجاز التجييزات التي بحكـ حجميا كأىميتيا أك استعماليا تتجاكز بذلؾ قدرات 

                                                           
 .16، ص. مرجع سبؽ ذكره(، قانكف البمدية، 94المادة ) 1
القسـ الخامس عنكاف يتعمؽ بالتضامف ما بيف البمديات ك المابيف ضمف  2011جاء في نص قانكف البمدية لسنة   2

البمديات ك الذم يحكم في حّد ذاتو عمى بابيف، الباب األكؿ تحت عنكاف: التضامف المالي ما بيف البمديات ك الباب الثاني: 
 التعاكف المشترؾ بيف البمديات، نقال عف:

 .28، ص. المرجع نفسوقانكف البمدية، 
قرر لجنة الشؤكف القانكنية ك اإلدارية ك الحريات أثناء عرضو التقرير التمييدم لمشركع قانكف البمدية عمى أىمية أكد م  3

 التعاكف ما بيف البمديات، نقال عف:
 .12، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2011مارس  28الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني ليـك 
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أك حتى المبادرة مف عاتؽ ميزانية الكالية لمقياـ باألعماؿ التي تسيـ في التنمية االقتصادية  1بمدياتال
 2كاالجتماعية كالثقافية.

 المطمب الثاني: التوجو نحو اإلدارة اإللكترونية:
ا   لقد تسببت ثكرة المعمكمات في تضاعؼ المعرفة اإلنسانية كتراكميا بسرعة رىيبة، ك خصكصن
فة العممية كالتكنكلكجية، كأدت العكلمة إلى إسقاط حكاجز المسافات كالزمف، كفتح كؿ محابس تدفؽ المعر 

سمكية كال سمكية ربطت كؿ  3المعمكمات كالمعرفة بكؿ أشكاليا، مف خالؿ شبكة تكاصؿ تحتية كفكقية،
التطكر التكنكلكجي ىك  البشر في دائرة كاحدة مغمقة أتاحت ليـ التفاعؿ كالتداكؿ كضبط اإليقاع، كلكف ىذا

اآلخر لـ يبقى حبيسنا لكحده، بؿ اندمج مع مفاىيـ أك معطيات كانت سابقة أك مستجدة مثؿ مفيـك 
الحككمة ليصبح المفيكـ تحت اسـ الحككمة اإللكتركنية، ك العتبارات ترابطية بيف مفيكـ الحككمة 

ك الجماعات المحمية في كثير مف المرات عمى  اإللكتركنية ك اإلدارة اإللكتركنية فإف تأكيد كزير الداخمية
المضي نحك العصرنة لتسييؿ العممية التنمكية أك حتى في اختيار مف سيتكلكف المياـ المحمية 

ال زاؿ يشكبو بعض الغمكض نظرنا لتداخالتو  مفيكـ الحككمة اإللكتركنية كاإلنتخابات اإللكتركنية ك لعؿ
االجتماعية بربطيا كالتكنكلكجيات الحديثة، فإلى أم مدل أمكف ليتو مع القضايا السياسية كاالقتصادية ك 

الثكرة التكنكلكجية أف تساعد عمى فيـ القضايا ذات الشأف السياسي؟ ككيؼ تطكر ىذا المفيكـ لدرجة أف 
 أصبح  كالمكضة ضمف البحكث الجديدة األكاديمية؟.

ثـ سترتو خالؿ البرامج الالحقة  2013ؽ كضع الجزائر نصب أعينيا الحككمة اإللكتركنية في آفا    
بدءا مف انتخاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ك في اطار برنامجو اإلنتخابي بما أسماه "عقد جديد مف أجؿ 
التنمية ك التقدـ"، ىك إثارتو ألىمية الصعكبات ك التحديات التي ال بد مف الخكض في غمارىا لمحاؽ 

األخيرة تنبيت الى أىمية المعمكمات ضمف عممية النمك التي تسعى إلى بركب الدكؿ المتقدمة، بحيث ىذه 
تحقيقيا، كالسيما كذلؾ في عممية التنظيـ كالتخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات، فسارعت إلى تطكير نظـ 
كتكنكلكجيات المعمكمات المستندة إلى الحاسكب كالتي أحدثت تغيرنا كبيرنا في مجاؿ اإلدارة ككظائفيا 

ختمفة، إذ احتمت تمؾ النظـ أىمية كبيرة في المنظمات كالدكؿ كأصبح تطكر الدكؿ كالشعكب كتقدميا الم

                                                           
 .16، ص. مرجع سبؽ ذكره، (، قانكف الكالية74المادة )  1
 .16ص. المرجع نفسو، (، 75المادة )  2
عياد سيدم محمد، أثر تكنمكجيا اإلتصاؿ ك المعمكمات عمى تسيير كظيفة المكارد البشرية بالمؤسسة الكطنية: الجزائرية   3

 .99، ص. 2008ر، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير، ماجستيلممياه، 
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كفي االتجاه نفسو كجدت المنظمات أف قدرتيا عمى  1يقاس مف خالؿ كجكد تكنكلكجيا المعمكمات،
ا يضمف الحصكؿ االستمرار كالبقاء مرىكنة بقدرتيا عمى التعمـ كالتحكؿ في استراتيجياتيا كسياساتيا بم

كفي ىذا اإلطار قاـ آرثر لكبيا كتاشا فيمبكت بدراسة حكؿ تأثير المكاقع  2عمى أكبر قدر مف الشرعية،
، كتكصال إلى أنو ليس ىناؾ 2000اإللكتركنية في االىتمامات السياسية لدل الشباب األمريكييف عاـ 
تجاه خمؽ االىتماـ بالسياسة، فإذا رأل نمكذج لمكقع سياسي الطابع، لكف أم مكقع قد يحدث تأشيرة في ا

المكاطف أف المكقع لديو خصائص معينة، مثؿ عدـ التعصب لحزب معيف، كتقديمو لمحتكل متميز كقدرتو 
 3عمى عرض المعمكمات بكفاءة فإنو يتابعو كباىتماـ.

كا مكاقع مميكف أمريكي قد استخدم 42أنو مف بيف  2002كما رأل كؿ مف الرسف ك ريني في عاـ       
مميكف شبكة األنترنيت لتكجيو  23إلكتركنية حككمية لمبحث في قضايا سياسية عامة، كاستخدـ 

مميكف أمريكي إلى  14مالحظاتيـ كتعميقاتيـ بشأف خيارات سياسية معينة إلى مسؤكليف حككمييف، كلجأ 
مميكف  13كشارؾ  مكاقع حككمية لتجميع المعمكمات تساعدىـ عمى تحديد كيفية اإلدالء بأصكاتيـ،

 4أمريكي في حمالت شنتيا جماعات الضغط عبر األنترنيت.
إف عممية اإلصالح اإلدارم في الجزائر التي باشرت الحككمات عمى إنجازىا ضمف مشركع  ثـ    

الحككمة اإللكتركنية تطمب إرادة سياسية قكية في شرح كتفسير مغزل ىذا التحكؿ كما كاف لكجكد النية 
عـز عمى بناء عقد جديد بيف الحككمة كالمكاطنيف بالغ األثر عمى سير خطى الحداثة،  مثمما الصادقة كال

إال أنو يمكف تمخيص صمة الحككمة اإللكتركنية  5يممسو المكاطف الجزائرم في شتى المجاالت.
                                                           

: جامعة  فراس سميماف شمبي، مركاف محمد النسكر، دكر تكنمكجيا المعمكمات في التحكؿ نحك مفيـك المنظمات المتعممة 1
 .13، ص. 2012، مارس 17، العدد: دراسات استراتيجيةبمقاف التطبيقية األردنية دراسة حالة، 

 .13، ص. المرجع نفسو  2
، دراسات استراتيجيةيمقراطية الجديدة: نحك انتخابات الكتركنية ك تعزيز اإلىتماـ السياسي، محمد لعقاب، األنترنيت ك الد  3

 .94، ص. 2009، سبتمبر 8العدد: 
 .95-94، ص.ص. المرجع نفسو  4
في كعمى ىذا فإف مفيـك الحككمة اإللكتركنية يتداخؿ كمفيـك اإلدارة اإللكتركنية  فبينما األكلى تعبر عف معرفة متطكرة   5

تطكر المعرفة اإلدارية كتقنياتيا التطبيقية كمياراتيا المينية، فيي تقـك بإغناء الفكر اإلدارم بمفاىيـ تتصؿ بالمعرفة 
اإللكتركنية كتقنيات االتصاالت ك المعمكماتية بينما الثانية فيي تتيح المجاؿ لجميع اإلدارييف في التعامؿ الفكرم كاآلني مع 

ىداؼ المشتركة كضماف مصالح المنظمة كالعمالء أك بالعكس فيي تجسد العالقات بيف مختمؼ بعضيـ البعض لتحقيؽ األ
 المستكيات اإلدارية في البنية المنظمية، كعمى العمـك فبالرغـ مف التشابؾ كالتداخؿ فيما بيف االصطالحيف. لممزيد أنظر:

، الكالء التنظيمي: دراسة تطبيقية عمى الخدمة البنكيةالعالقة بيف األداء اإللكتركني لمخدمات ك محمد غمرم الشكادفي،   
 .2، ص. 2012القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 

، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية الحككمة اإللكتركنية ك تطبيقاتيا في الكطف العربي محمد الطعامنة، طارؽ العمكش،
 .13، ص. 2004اإلدارية، 
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أدكاتيا بتكنكلكجيات المعمكمات مف تخطيط كتنظيـ كاتصاالت كتكجيو كرقابة كفقا لممعطيات اإللكتركنية ك 
 المتمثمة في اآلتي:

 الحاسب: كىك الميسر لعممية تكثيؽ البيانات. -1 
 نظـ االتصاؿ: ممثالن في شبكة نقؿ البيانات ك المعمكمات. -2 
المعمكماتية: كىي المعرفة المتجددة بما تكفره مف صيغ مبرمجة عالية المعرفة لمعالجة  -3 

 1البيانات كترجمتيا إلى معمكمات.
تصكر الجزائر لمحككمة اإللكتركنية: إف عممية االنتقاؿ التي تعرفيا الجزائر ك االنتقاؿ  مف ػػػػػػػ  

الحككمة التقميدية الكظائؼ إلى الحككمة اإللكتركنية كاف عبر سيناريكىات متعددة، أفضميا ىك ما يتماشى 
لؾ يدكر حكؿ المراحؿ كالظركؼ البيئية المحيطة بيا، لذلؾ فمف بيف إسيامات الحككمة الجزائرية في ذ

 2األساسية لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية فيك يتـ مف خالؿ:
الخدمات عمى األنترنيت بطريقة صحيحة تبعنا لنكع الخدمة كىي تشمؿ: خدمات شخصية  -1

 بالتعرؼ عمى ما ىك مكجكد مف قرارات المجالس المحمية.
 الخدمات اإللكتركنية تبعنا لمراحؿ العمر كتشمؿ: -2

شيادة الميالد، الكشؼ الطبي، االلتحاؽ بالمدارس، خدمات التجنيد، خدمات انتخابية مثمما خدمات طمب 
 ، خدمات التشغيؿ ك التكظيؼ.2022يؤكد عميو خالؿ انتخابات 

 الخدمات اإللكتركنية تبعنا لنكع المستفيديف مف الخدمة كتشمؿ: -3 
 ـ لمشركات ك النكادم.خدمات فردية تقدـ لممكاطنيف الجزائرييف، خدمات مؤسسية تقد

كلكف ما يميز ىتو االختصاصات ىي نفسيا تعبير عف خدمات مف طرؼ كاحد لمطرؼ اآلخر، لذلؾ     
ما يجب أف يصبك اليو صانع القرار في الجزائر ىك ما تكصمت اليو المنظمات الدكلية كالبنؾ الدكلي 

ضمف شقيا السياسي بتفاعالت مع أطراؼ كالبرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة الذيف أدخمكا ىتو الخدمات 
متعددة كشركاء في عممية التنمية كنظرة منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية لمحككمة اإللكتركنية 

                                                           
 .15-14.ص. ، صالمرجع نفسو  1
 عشكر عبدالكريـ، دكر اإلدارة اإللكتركنية في ترشيد الخدمة العمكمية في الكاليات المتحدة األمريكية ك الجزائر،  2

 .21، ص. 2010، جامعة قسنطينة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماجستير
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(OCDE."ىي تكظيؼ التكنكلكجيا لمحصكؿ عمى أفضؿ الحككمات" :)ك ىك نفس المضمكف الذم ذىب 1
(. ك بالتالي عمى الجزائر أف UNDESAمـ المتحدة )اليو قسـ الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية لييئة األ

تدخؿ ضمف ىتو الفمسفة إلعطاء ديناميكية ك حيكية بالنسبة لمجماعات المحمية في تكطيف جكدة 
 الخدمات.

ك إذا ما حاكلنا أف نقيـ نظرة مقارنة بيف ما ىك مكجكد في الجزائر مع بعض الدكؿ المتميزة في ىذا      
يسير بخطى متسارعة نحك المعرفة كالمعمكماتية، لذلؾ البد عمى الجزائر أف تنتظـ فإف العالـ  المجاؿ

ضمف مجمكعة اإلستراتيجيات كالتي تشكؿ عناصر لمحككمة اإللكتركنية كمف بينيا نجد اإلعالف ك 
اإلتصاؿ ك ىك ما تفتقر اليو المجالس المحمية في الجزائر فيي تشكؿ أحد عناصر عممية االتصاؿ كالتي 

رؼ بقناة االتصاؿ التي تعني الكسيمة، أيف تـ استخداميا لنقؿ البيانات كالمعمكمات بيف المرسؿ تع
كالتي قد تفيد  2كالمتمقي، فمقد تطكرت عممية نشر المعمكمات الحككمية باستخداـ تقنية اتصاالت األنترنيت

مقدكر ىؤالء المكاطنيف المكاطنيف أك مؤسسات األعماؿ، كبنشر تمؾ المعمكمات عمى األنترنيت يصبح ب
االضطالع عمى الجديد ضمف الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كما أف ىتو الطفرة المعمكماتية 
التي يشيدىا العصر الحالي لف تعاني مف تباعد المسافات، بؿ تبقى عممية تبادؿ األفكار سيمة كفي 

قتصد في الماؿ الذم يعاني شحا رىيبا بسبب تدني متناكؿ الجميع كبدكف تكمفة عالية ما يجعؿ الجزائر ت
أسعار البتركؿ، خاصة مع حمكؿ األقراص المدمجة محؿ الكرؽ لتسجيؿ المعمكمات كالبيانات كاسترجاعيا 
كتداكليا كما أف النقطة األخرل التي يجدر اإلشارة الييا ىي اإلتصاؿ عبر إشراؾ المكاطنيف في شؤكف 

انعي السياسة في الدكرة السياسية عمى كؿ المستكيات الحككمية كمف بيف الحكـ مف خالؿ التفاعؿ مع ص
نظـ االستعماالت اإللكتركنية نجد البريد اإللكتركني، البريد الصكتي، الفاكس كنظـ المقابالت اإللكتركنية، 

ك إف  لكف ىذا ليس لو مكانة في الجزائر حتى 3بحيث يعد ىذا األخير كسيمة متطكرة لالتصاالت المكتبية،
كاف بعض القطاعات األخرل حاكلت الكلكج اليو كقطاع العدالة بادخاؿ نظاـ المحاكمة عف بعد، أما عمى 

                                                           
1 Adegboyega Ojo, al., la gouvernance éléctronique en asie : bilan, impact et réduction de 
la fracture interne, Hérmés, n° 55, 2009, p. 160. 

 .75، ص. مرجع سبؽ ذكرهمحمد الطعامنة، طارؽ العمكش، ،   2
 .30، ص. 2006، جدة، معيد البحكث ك اإلستشارات، الحككمة اإللكتركنية أسامة بف صادؽ طيب،  3
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مستكل الجماعات المحمية فيك يمكف تحقيقو مف خالؿ تقريب أفراد متناثريف في مكاقع جغرافية بعيدة مف 
 1أعضائو مع المكاطنيف مثمما نجد: التكاصؿ، كاستخداـ نظـ المقابالت اإللكتركنية بيف رئيس البمدية أك

: فتكجد الكثير مف الممتقيات   Teleconferencing Systems  عف بعد نظـ المؤتمرات -1
عمى المستكل الكطني ك ال يمكف لكؿ أعضاء المجمس البمدم أك رؤسائو مف المشاركة 

تستعيف رئيس بمدية كبعد المسافة، فباإلمكاف أف  1541بسبب العدد الكبير الذم يعادؿ 
الجزائر بيتو الكسيمة ك يستطيع بمكجبو أف يتدخؿ بسؤاؿ مف مكتبو ك المشاركة في الممتقى 

 عمى المستكل الكطني.
: نفس الشيئ بالنسبة   Telecommunicating systemsنظـ االجتماعات عف بعد  -2

 لإلجتماعات فيمكف لمجمس ما أف يكتمؿ النصاب بمكجب ىتو المقاربة سكاءا تعذر األمر
بسبب كجكده خارج الكطف أك في إطار تككيف فال يمكف تأجيؿ اإلجتماع ما يستدعي ليتو 

 اآللية أف تككف حاضرة ك يطمع عمى مكضكع الجمسة أك حتى التصكيت.
ككؿ ىذا مفاده ىك تسييؿ عممية التكاصؿ االجتماعي مما يعزز القدرة التنافسية لألداء الحككمي في    

 الجزائر.
لعنصر التفاعؿ  لو مف األىمية الكثير بيف اإلدارة ك المكاطنيف في الجزائر فيذه المرحمة كما أف       

تتشخص فييا عممية إنشاء مكاقع عمى الكيب كتسمح بمكجبيا لمستخدمييا إجراء المعامالت مباشرة مثؿ 
فكرة األساسية تجديد تسجيؿ األراضي كالعقارات أك بطاقة ىكية تصدرىا الحككمة كجكاز سفر أك غيره، كال

ىي تسييؿ التعامالت في الجزائر كذلؾ لما تتيحو ىذه التقنية مف سرعة اإلنجاز كتكفير لمكقت كتسييؿ 
ا لممارسة عدد كبير مف األنشطة، كىذا  لإلجراءات الركتينية البيركقراطية، كلذلؾ فيتو العممية تعد مفتاحن

بيئة إلكتركنية سميمة، كفي ىذا السياؽ يتضح  لف يتـ إاّل مف خالؿ أنساؽ إلكتركنية تعمؿ جميعنا في
الدكر االستراتيجي لمصفقات كالتعامالت الفكرية. كالصفقة العمكمية تتـ بطريقتيف أكالىما ىك معالجة 
التدفقات بتراكـ البيانات خالؿ فترة زمنية أك سمسمة زمنية كتعالج دكرينا كالثانية ىي معالجة آنية تعالج 

ك في ىذا اإلطار يمكف لمجزائر أف تضع برنامجا كطنيا ميمتو معرفة شفافية  2.البيانات فكر كصكليا
الصفقات المتعامؿ بيا في المجالس البمدية ك كيؼ تحصؿ عمى عقد إنجاز مشركع ما ؟. ثـ النقطة 

ىتو العممية التحكيمية تتمحكر حكؿ مختمؼ األنشطة كالقطاعات  األخيرة ك ىي مسعى التحكيؿ أم أف
                                                           

 .83، ص. كرهمرجع سبؽ ذمحمد الطعامنة، طارؽ العمكش،   1
 .31، ص. مرجع سبؽ ذكرهأسامة بف صادؽ طيب،   2
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إطار العالقة التي تربط الحككمة بمؤسسات الدكلة المختمفة فيي تتيح إجراء تغييرات جكىرية بحيث في 
مع تحكيميا لما يتناسب مع معطيات تقنية المعمكمات، إذ أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية التحكؿ 

ع المجاالت كتتسع في األنشطة كالمياـ إلكتركنيا لما ليذه التقنية مف أىمية كتأثير عمى الدكؿ في جمي
 العالقة إلى ما ىك محمي بيف الحككمة كالمكاطنيف ككذلؾ بيف الحككمة كالقطاع الخاص.

إذا كانت الديمقراطية ىي إشراؾ المكاطنيف في  ػػػػ الديمقراطية ك الحككمة اإللكتركنية في الجزائر:     
مف خاللو الجزائر إدماج ىتو العممية،  العممية السياسية فإف الحككمة اإللكتركنية ىي المسار الذم تحاكؿ

كأف تككف ليا كجية نحك كضع شراكات مع مختمؼ الفاعميف. فمف الناحية اإلقتصادية ينظر ليا مف 
خالؿ القدرات اليائمة لصناعة المعمكمات فقد تـ االنتقاؿ إلى مرحمة اقتصاديات المعمكمات أيف أمكف 

دكد مّما سمح لمقطاع الخاص مف أف يتكيؼ بسرعة مع تبادؿ المعمكمات مف خالؿ شبكات عابرة لمح
البيئة المحيطة بو مف قكانيف كمنظكمات اجتماعية كثقافية، فالثالثية التي تعقدىا الدكلة الجزائرية بحضكر 
جميع الشركاء اإلقتصادييف ك نقابات يسمح بنقاش الصعكبات التي تكاجييا ك الكلكج الى إجراءات 

التجارية اإللكتركنية ما يسمح لممتعامؿ اإلقتصادم عمى المستكل المحمي أف تبسيطية ككضع السجالت 
يراقب منو عمى المستكل الكطني فيما يخص التأمينات اإلجتماعية لمعماؿ ك حسف سير األعماؿ، كما أف 
مف الناحية االجتماعية تتمخص في كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية فإف المجتمع الجزائرم أصبح لو قابمية 

متأقمـ مع كؿ المعطيات المصاحبة لو سكاءنا تعمؽ األمر بتسييؿ التعامالت أك تشكيؿ ثقافة كاعية أك ل
حتى االنتقاؿ مف المجتمع التقميدم إلى مجتمع متعمـ، فيتحكؿ بذلؾ المكاطف الجزائرم مف اإلنساف المادم 

عالقات بيف زمالء ك فرؽ العمؿ الى اإلنساف العقمي ك تتحكؿ بذلؾ العالقات مف التقميدية اليرمية الى 
فييا تككف متفاعمة ك أسمكب اإلدارة تشاركي مع ثقافة محثة عمى العمؿ، كؿ ىذا يسمح بالقضاء عمى 
البيركقراطية التي لطالما عانى منيا المكاطف الجزائرم بصكرة يكمية كالتي تعني التعقيدات المصاحبة 

نياء المعامالت.  لتكفير الخدمات كا 
إف مشاركة المكاطنيف في عممية صنع القرار  ديمقراطية اإللكتركنية كالمشاركة الشعبية في الجزائر:ػػػ ال    

 لف تبقى بمنأل عف الحداثة التكنكلكجية، بؿ يتكامالف عمى اعتبار مجمكعة مف القناعات:
 أكالىا في ككف أف الديمقراطية اإللكتركنية إف تـ تكطينيا في الجزائر ال تتمفصؿ في رفع 

الضرائب عمى المكاطنيف بقدر ما ىي عممية اتصالية تشاكرية في إيجاد أحسف السبؿ لرفع مستكل التنمية 
المحمية في الجزائر كما أف ليا تسييؿ السبؿ اإللكتركنية ألجؿ شراكة أكسع مع جميع الفكاعؿ التي ييميـ 

 القرار ك الغاية منيا ىي تمكيف المكاطنيف.
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أف الجزائر مع تبنييا لمفيـك الديمقراطية اإللكتركنية فيي تكصؿ المعمكمة في  كما يجب التأكيد عمى    
كيفية استخداـ النفكذ، أم فيـ إيديكلكجية النظاـ السياسي القائـ، مع تعزيز الحكار ك إدماج ثقافة التعامؿ 

 مع اآلخر.
ر التي مف شأنيا تحسيس إذف الديمقراطية اإللكتركنية ك مسعى تحقيقيا في الجزائر ىي كؿ العناص     

المكاطف بأىميتو في المجتمع الذم يعيش فيو كمدل قدرتو عمى صناعة القرار كبالتالي يصنع منو مكاطف 
خبير بدؿ المكاطف العادم، ك تصبح بذلؾ الجزائر عززت ركائز مف شأنيا أتقكم العمؿ الديمقراطي مف 

 خالؿ:
 عممية االنتقاء، مراقبة كتداكؿ عمى الحككمة. -1
قدرة الحككمة عمى كضع سياسات تتالءـ كطمكحات مكاطنييا سكاءنا كاف ذلؾ ضمف   -2

 1مستكاه الكطني أك المحمي.
 احتراـ المكاطنيف كالدكلة لممؤسسات كالتفاعالت االقتصادية ك االجتماعية.   -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 I bid, p. 147. 
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 المبحث الثاني: القطاع الخاص و دوره في الحوكمة المحمية في الجزائر:
دكرا ىاما خصكصا مع التأكيد عميو في إطار منتديات رؤساء األعماؿ ك الذم يعقد بالشراكة مع يمعب    

الحككمة، فسيتناكؿ ىذا المبحث القطاع الخاص ك عالقتو بالتنمية في الجزائر ك األدكار التي يمكف أف 
 يمعبيا في إطار التحديات المتعمقة بالحككمة.

 ص ضمن متطمبات التنمية في الجزائر:المطمب األول: شراكة القطاع الخا  
إف مفيكـ الحككمة ساعد عمى إدخاؿ العديد مف الفكاعؿ كالتي ما فتئت أف تمعب دكر المشارؾ في      

عممية التنمية مثؿ القطاع الخاص، فكيؼ كاف ليذا القطاع أف يتشكؿ في الجزائر؟، ك ما ىك الدكر الذم 
 يمعبو في صنع السياسات المحمية؟.

 : تطور نظام الخصخصة في الجزائر:أوال 
إف بركز مفيكـ الشراكة كانتياج سياسة التحكؿ نحك القطاع الخاص مع سنكات التسعينات تأكد أف      

لمقطاع الخاص مسؤكلية في النيكض بعممية التنمية في الجزائر، أيف أعمنت عف بدأ تنفيذ برنامج 
تيدؼ إلى تقميص دكر الدكلة في االقتصاد ، كسياسة اقتصادية شاممة 1995الخصخصة في عاـ 

ا لالختالالت الييكمية التي يعاني منيا القطاع العاـ،  حسب معطيات مجسدة فيما يمي:  1الكطني كتصحيحن
 السياسة االشتراكية أفقدت المؤسسات الكطنية ركح المنافسة كالربحية. -  
 ية.االعتماد عمى الريع البتركلي كتكرر األزمات االقتصاد -  
 قصكر الكفاءات في مكاجية تحديات العصر. -  

كغيرىا مف األسباب التي جعمت مف التسيير عقيما كال يمبي طمكحات التنمية فييا، لذلؾ اقترحت سياسة   
الخصخصة كحؿ جذرم ليذه المشكمة، حيث تـ في ذات السياؽ تشكيؿ مجمس كطني لمخصخصة ليقـك 

 1995.2انطمقت منذ سنة باإلشراؼ عمى عممية التنفيذ كالتي 
 ثانيا: القطاع الخاص ودوره في التنمية المحمية: 
في ىذا اإلطار تمعب المؤسسات الخاصة دكرنا ميما في تحقيؽ التنمية سكاءنا تعمؽ األمر في تكفير       

 كبالتالي فمف خالؿ مساىمة القطاع الخاص في التشغيؿؿ التشغي المنتخبات كالخدمات أك حتى في عممية

                                                           
، ص. 2004، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، تجارب عربية في الخصخصةرفعت عبد الحميـ الفاعكرم،   1

161. 
 .161، ص. المرجع نفسو  2
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مف حجـ اليد العاممة كتضاعؼ  %63أم ما نسبة  2005مالييف عامؿ سنة  5بالجزائر فإف ما يعادؿ 
 1(.13رقـ )ر، ككما ىك مكضح في الجدكؿ ىذا العدد مع النسبة إذا ما كاف المجمكع في ارتفاع مستم

فإف القطاعات بالرغـ مف أف قطاع التجارة كالخدمات ىك الذم يشغؿ أكبر عدد مف اليد العاممة      
األخرل قد عرفت تراجعنا محسكسنا مثؿ قطاعي األشغاؿ العمكمية كقطاع الفالحة، كىذا راجع لمدعـ المقدـ 

 خالؿ السنكات األخيرة في مستكاىا المحمي مف خالؿ جؿ اإلصالحات كالمتمثمة في:
 2الككالة الكطنية لتطكير االستثمار. - 
 تكسطة.إنشاء مشاتؿ لمؤسسات الصغيرة كالم - 
 دعـ مؤسسات النسيجية. -

 ( ANDPMEإنشاء الككالة الكطنية لتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ) - 
 ( FGARإنشاء صندكؽ لضماف القركض لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ) - 
 (CNACإنشاء الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة )  - 

ي ة ميمة ضف حمقات التنمية المحمية كالتي ىكبيذا تظير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كحمق
 3(.14في الجدكؿ رقـ) حسب اإلحصائيات مقدمة 

دائما تبقى الخدمات ىي أكبر مستقطب لالستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة      
مف ، ثـ تأتي بقية القطاعات %35.29، ثـ يأتي البناء كاألشغاؿ العمكمية بنسبة %46.42أم ما يعادؿ 

 الصناعة كالفالحة.
 ثالثا: القطاع الخاص كشريك في السياسات المحمية:    
في إطار السياسة المنتيجة مف قبؿ الدكؿ تـ إحداث شركط يمكف أف تساىـ في زيادة اإلنتاج كالسمع      

لؾ كالخدمات كمساعدة البيئة المييأة ألنشطة القطاع الخاص، مما ساعد عمى تكفير فرص شغؿ كبيرة كبذ

                                                           
 )الكحدة باآلالؼ(2011ػػػ 2003ؿ بالجزائريكضح مساىمة القطاع الخاص في التشغي: 13جدكؿ رقـ  1

2
 Philipe adair, youghourtha bellache, emploi informel et sécteur privé en algérie : contraintes et gouvernance de 

la création d’entreprises. 

 نقال عن:
http://fseg.univtlemcen.dz/pdfmecas/Philippe%20ADAIR%20%20&%20Youghourtha%20BELLACHE%20.pdf 

la date : 22 décembre 2013. 

 
 يكضح المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر. : 14 جدكؿ رقـ   3
 

http://fseg.univtlemcen.dz/pdfmecas/Philippe%20ADAIR%20%20&%20Youghourtha%20BELLACHE%20.pdf
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 1أصبحت لديو قّكة اقتصادية، قطاعية كحتى سياسية مف خالؿ مشاركتو في كضع السياسات المحمية،
 كمف بيف أىـ الخصائص التي أىمتو في أف يأخذ ىذا الدكر، ما يمي:

 يتميز بالكفاءة العالية مقارنة بالقطاع العاـ. -
المحمي القكم كالفعاؿ يشكؿ عنصرنا القطاع الخاص يرفع مف الثركة المحمية، إذ أف القطاع الخاص  -

 أساسيا في نمك االقتصاد المستداـ.
 يعتمد القطاع الخاص عمى أسمكب التسيير الحديث. -
 2تركيز المنظمات الدكلية كاإلقميمية عمى القطاع الخاص. -

 كبالتالي مف خالؿ ىتو النقاط األساسية التي جعمت مف القطاع الخاص بمظيره القكم، أصبح إشراكو
ضمف السياسات المحمية أمر ال مفر منو، كتتـ العممية مف خالؿ الشراكة مع الجماعات المحمية كفقنا 

 لصكر متعددة منيا: 
 تعاقد الدكلة مع القطاع الخاص مباشرة. -
 عقد شراكة بيف القطاع الخاص كالبمدية. -
 منح امتياز لتسيير المرفؽ العاـ. -

 ود الشراكة مع الجماعات المحمية في الجزائر:المطمب الثاني: القطاع الخاص و حد
إلى الحاجة  2006/2007( في تقريرىا لعاـ OCDEأشارت منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية )      

( تريميكف دكالر كقيمة نقدية لتمكيؿ مشركعات البنية التحتية عمى المستكل العالمي حتى 60لنحك ستيف)
تستطيع األجيزة الحككمية أف تكفرىا لكال االعتماد عمى الشراكة كقيمة لكف ىذه القيمة ال  2030،3عاـ 

 في حد ذاتيا كالتي مف بيف أىـ المزايا كالمبررات لمعمؿ بيا نجد:
 الشراكة ىي إعادة بعث لمفيـك الشرعية ضمف العممية التنمكية. - 
 الشراكة ىي التقميص مف الصراعات ككضع حمكؿ تستجيب لطمكحات الساكنة. - 

                                                           
، جامعة تممساف، دكتكراه بات تنمية القطاع الخاص بالدكؿ النامية: دراسة حالة الجزائر،مكالم لخضر عبدالرزاؽ، متطم  1

 . 8، ص. 2010كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير ك العمـك التجارية، 
 ، نقال عف:60، ص. المرجع نفسو  2

، ماجستير كؿ النامية مع القطاع الخاص،بزيرية أمحمد، القطاع الخاص ك دكره في التنمية اإلقتصادية: دراسة تجارب الد
 .67، ص. 2006جامعة البميدة، 

 .13، ص. المرجع نفسومحمكد عبد الحافظ محمد،   3
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الشراكة ىي تعزيز لمبدأ الشفافية كالمساءلة ضمف إنجاز المشاريع التنمكية التي تعرفيا  - 
 مؤسسات المجتمع المدني كالقطاع الخاص.

 الشراكة ىي إدارة االقتصاد بما يحقؽ المكاسب االجتماعية. - 
 الشراكة ىي تكزيع االختصاصات كبالتالي تكزيع المسؤكليات. 

 ألكلكيات المجتمع.الشراكة ىي التفضيؿ  -
كبالتالي فيو الكثير مف المزايا التي تساعد عمى خمؽ خدمات تتالءـ كطمكحات األشخاص كالجمعيات 

 1كالمؤسسات المشاركيف فييا بشكؿ يضمف تحقيؽ تنمية مستدامة حقيقية.
 في الجزائر: الشراكة لتفعيل الحوكمة المحمية الفرع الثاني: أشكال       
المؤشرات التي تدؿ عمى ضركرة انتياج أساليب جديدة تعزز مف العالقة بيف القطاعات  العديد مف      

كتتالءـ في ذات السياؽ مع التطكرات التي تعرفيا المؤسسات عمى الساحة المحمية كمف بيف أشكاؿ 
، التي بمكجبيا يتقاسـ الشركاء مف أطراؼ المجتمع ك فإف الشراكة التعاكنية قد تككف أنجع 2الشراكة

األدكار كالمسؤكليات كالمصالح المشتركة كصكالن إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة، ففي إطار النظرة الشمكلية 
ليذا المفيكـ فيي تصب اىتماماتيا في صالح المجتمع أيف يعمؿ جميع الشركاء عمى تطكيره كرفاىيتو بما 

لى ذلؾ فإف الشراكة التعاكنية تقكـ في ذلؾ القرارات كاإلسيامات كالبرامج العممية ك نحكىا، باإلضافة إ
، أما الشراكة التعاقدية القطاعات مّما يتيح شراكة أفقية عمى قيـ أسمى في إطار اإلسياـ التشاركي بيف

تتـ بمكجب عقد بيف طرفيف كتككف العالقة بيف أطراؼ الشراكة عمكدية مع كجكد جية مرجعية كاحدة  فيي
كعمى األطراؼ األخرل المساىمة في الشراكة كتتكاجد الشراكة بيف تمارس الرقابة كالسيطرة عمى النشاط 

الشراكات ( ضمف الشركات التعاكنية، كما يكجد أنكاع أخرل مف P.P.Pالقطاعيف العاـ كالخاص )
 مف ذلؾ عقد الخدمة ك عقد اإليجار. التعاقدية ك

 
 

                                                           
، 2010، دبي، ادارة الدراسات اإلقتصادية ك المالية، أبريؿ تقرير بعنكاف: الشراكة بيف القطاع العاـ ك القطاع الخاص  1

 .5ص. 
كة بيف القطاعيف العاـ ك الخاص: سياسة عمكمية حديثة لتمكيؿ التنمية المستدامة بالمغرب"، أحمد بكعشيؽ، "عقكد الشرا  2

نكفمبر  4-1الرياض كرقة عمؿ مقدمة في إطار المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية: نحك أداء متميز في القطاع الحككمي، 
 .8-5، ص.ص. 2009
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 ر:أواًل: الصيغة التعاقدية بين الجماعات المحمية والشركاء في الجزائ 
أكد كزير الداخمية كالجماعات المحمية في إطار عرضو لمشركع قانكف المتعمؽ بالبمدية عمى أىمية        

الفاعميف في العممية التنمكية بقكلو: "إنو مف الضركرم كأكثر مف أم كقت مضى، االنتقاؿ إلى مرحمة 
ـ ىياكميا كصالحياتيا كسيرىا أخرل مف حياة البمدية، مع البدئ بتكييؼ المنظكمة القانكنية التي تنظ

كمراقبتيا كفؽ المتطمبات كالتغيرات بمكجب العديد مف اإلصالحات ...يتعمؽ األمر بتمكيف الجماعة 
القاعدية مف أف تككف أحد الفاعميف في إصالحات الدكلة، كأف تندمج بصفة فعالة ضمف حركية تدفعيا 

 1إلى تنمية المجتمع..."
أحد أبرز النقاط التي تؤكد عمى التعاقدية في إنجاز المشاريع التنمكية كالتي كبالتالي تككف الشراكة ىي 
 مف بيف خصائصيا ما يمي:

 كجكد فمسفة التحكؿ مف التسيير األحادم إلى التسيير التعاقدم. -  
 التعاقد يتيح ميزة السرعة كالمركنة في إنجاز المشاريع. -  
 .التأكيد عمى عدالة األطراؼ في التنمية -  
نما العالقة ىي محددة كفقا لمنصكص  -   ال كجكد لتعاقد بيف الدكؿ كالجماعات المحمية كا 

 2كالتشريعات.
 3ثانيا: عقد االمتياز وتفويض المصالح لمجماعات المحمية في الجزائر:  

ألجؿ حسف سير المصالح العمكمية البمدية كتمبية لحاجيات مكاطنييا يمكف لمبمدية أف تنشئ       
سات عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة مف أجؿ تسييرىا كىي عادة ما تككف مؤس

                                                           
 .8، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2011مارس  28ني ليـك الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكط   1

2 Messeaoud mentri, op cite, p.p. 5-7. 
ك المتضمف قانكف المياه ما يمي:  1996جكاف  15المؤرخ في  13-96( مف األمر 4يعرؼ عقد اإلمتياز في المادة )  3

لعاـ، تكمؼ اإلدارة بمكجبو شخصيا اعتباريا يقصد بمفيـك اإلمتياز مف المنظكر القانكني عمى أنو عقد مف عقكد القانكف ا
عاما أك خاصا، قصد أداء خدمة ذات منفعة عمكمية، كما عرفتيا التعميمة الصادرة عف كزير الداخمية ك الجماعات المحمية 

بأنيا تعبر عف تمؾ الطريقة األكثر شيكعا في استغالؿ المرافؽ العامة ك ىك عقد تكمؼ بمقتضاه  3.94/842تحت رقـ 
لجية اإلدارية المختصة فردا أك شركة خاصة بادارة مرفؽ عاـ ك استغاللو لمدة معينة مف الزمف بكاسطة عماؿ ك أمكاؿ ا

يقدميا صاحب اإلمتياز ك ىك الممتـز عمى مسؤكليتو مقابؿ رسـك يدفعيا المنتفعكف مف خدمات ك ذلؾ في اطار النظاـ 
 القانكني الذم يخضع لو ىذا المرفؽ، نقال عف:

 .97، ص. شرح تنظيـ الصفقات العمكمية، مرجع سبؽ ذكرهمار بكضياؼ، ع
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ذات طابع إدارم، صناعي كتجارم، تتشكؿ ىذه المؤسسات العمكمية إما عف طريؽ استغالؿ مباشر أك 
 كالمتمثؿ فيما يمي:  1عف طريؽ االمتياز أك التفكيض تحقيقا لمصالح العاـ

 يد بالماء الصالحة لمشرب كصرؼ المياه المستعممة.التزك  -  
 النفايات المنزلية كالفضالت األخرل. -  
شارات المركر. -    صيانة الطرقات كا 
 اإلنارة العمكمية. -  
 األسكاؽ المغطاة كاألسكاؽ كالمكازيف العمكمية. -  
 الحظائر كمساحات التكقؼ. -  
 المحاشر. -  
 النقؿ الجماعي. -  
 لمذابح البمدية.ا -  
 الخدمات الجنائزية. -  
 الفضاءات الثقافية. -  
 فضاءات الرياضة كالتسمية. -  
 2المساحات الخضراء. -  

كبالتالي فتحقيقا ليذه المصالح العمكمية يمكف لمبمدية أف تفكض تسيير ىتو المصالح عف طريؽ عقد     
 برنامج أك صفقة طمبية.

 شكالية تحقيق الشراكة في الجزائر:ثالثا: الحوكمة المحمية وا   
ف كانت ىتو المصطمحات الجديدة مثؿ الحككمة المحمية كالشراكة ىي مف إعداد المؤسسات        حتى كا 

 كالييئات الدكلية إال أف مجاؿ تطبيقيا تصادـ كمجمكعة العراقيؿ كىي متمثمة فيما يمي:
دؼ عممية الشراكة ىي التداخؿ في التداخؿ كعدـ التخصص: إف اإلشكاالت التي تصا -أ      

الكظائؼ بيف ما ىك عمكمي كالقطاع الخاص كذلؾ بتغمب الطرؼ األّكؿ عمى حساب الطرؼ الثاني مّما 
يتيح ىيمنة ال تخدـ مسألة الشراكة بقدر ما تخدـ المؤسسة العمكمية، كيرجع ىذا التداخؿ في بعض 

                                                           
 .22، ص. (، قانكف البمدية، مرجع سبؽ ذكره150المادة )  1
 .22 -21، ص.ص. قانكف البمدية، مرجع سبؽ ذكره(، 149المادة )  2
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جاز مف خالؿ عدـ الحصكؿ عمى المعمكمات األحياف إلى عدـ معرفة الصالحيات أك حتى ضعؼ اإلن
 الالزمة مف قبؿ الييئات المختصة ألجؿ مسايرة المشركع.

ىذا الغياب ىك نتاج ما يسمى بالدكلة الريعية كالتي جعمت مف : غياب ركح المكاطنة -ب       
لؾ يفسر المكاطف يتيرب مف الضرائب كبالتالي عدـ المشاركة في صناعة مصيره كمصير أبنائو كىك كذ

 عبر مجمكعة مف المعطيات: 
 عكائد ريعية ال يسيـ فييا المكاطف. -  
 سيطرة القبيمة عمى الدكلة المدنية. -  
 انعداـ الشفافية كضبابية اإلنفاؽ. -  
 استعالء المؤسسة العمكمية عمى حساب الشركاء. -  
 خالؿ النقاط التالية: ىذه الفكرة تتضح أكثر مف 1:ىيبة سمطة الحاكـ عمى المحككـ -ج      
 الشراكة تنقص مف الييبة كتقدـ عمى المساكاة. -  
 الشراكة تكسب المعمكمة لتضيع معيا ىيبة الحاكـ. -  
  الشراكة تصنع القرار لتضيع معيا ىيبة صانع القرار. -  

 المطمب الثالث: إعادة اإلىتمام بالبيئة و تثمين الشراكة لمقطاع الخاص في الجزائر:
كرثت الجزائر مف المستعمر تحديات كبيرة تتعمؽ بالجانب البيئي العتبار أف شساعة الرقعة         

، ككذا تنكع المكارد كالتضاريس المختمفة مف الشماؿ إلى الجنكب 2كـ2381741الجغرافية التي تقدر بػ 
كف انتظاره مف مثؿ كمف الشرؽ إلى الغرب، غير أف مردكد المكارد الطبيعية لمبالد ال يتناسب مع ما يم

ىذه المساحة، ألنيا محدكدة ك ميششة بالظركؼ المناخية ككذا تباينيا في التكزيع عبر مختمؼ جيات 
الكطف، ثـ في األخير ما ىي السياسة البيئية المنتيجة في إطار تييئة اإلقميـ؟، ك كيؼ لمقطاع الخاص 

 أف يككف شريكا ؟.
 زائر:أوال: مساعي اإلىتمام بالبيئة في الج  

شيدت الجزائر تذبذبنا كبيرنا في العالقة التي تربط السياسة االقتصادية بالقضايا البيئية كىذا راجع        
ا بعد تبني االشتراكية كخيار تنمكم، لذلؾ تطكرت السياسة  لتأثرىا بالقضايا اإليديكلكجية لمبالد كخصكصن

 نصر البيئي:االقتصادية عبر ثالثة مراحؿ، كمما أكجدت العالقة بالع

                                                           
1
 Serge raynal, gouvernance et pouvoir, la revue des sciences de géstion, n° 239-240, 2009, p.p. 40-41. 
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عممت الجزائر ػػػػ خالؿ سنكات الستينات كالسبعينات ػػػػ إلى 1فأثناء مرحمة االقتصاد المكجو     
التسريع مف الكتيرة االقتصادية بغرض إخراج البالد مف التخمؼ كالتقميؿ مف البطالة، حيث تـ تسجيؿ في 

ككانت ىذه النتائج عمى  ،1977سنة  %22.3، لتتقمص إلى 1966سنة  %32.7ىذا الصدد نسبة 
حساب االىتماـ بالسائؿ البيئية مف جراء األكلكية التي رصدت لمصناعة، حيث تـ استيالؾ مساحات 
شاسعة مف األراضي الزراعية كزيادة معدالت التمكث كغيرىا مف المشاكؿ التي أثرت عمى الجكانب البيئية 

لألزمة البتركلية في سنكات السبعينات كتزايد  كنتيجة مرحمة إعادة االعتبار لمعنصر البيئي كما جاءت
عدد المنظمات كالممتقيات الدكلية التي تطالب بتثميف العنصر البيئي لضماف حؽ األجياؿ القادمة فيو، 

( 05المؤرخ في ) 03-83سعت الجزائر لمكاكبة ىذا التحّكؿ بمجمكعة مف القكانيف مف بينيا قانكف رقـ 
بحماية البيئة، ككاف ىذا أّكؿ قانكف يكلي بصراحة االىتماـ بالعنصر يتعمؽ  1983فبراير مف سنة  

يعكد فييا الفضؿ الى فكرة البيئة  البيئي، أما في مرحمتيا التأسيسية لمفيكـ التنمية المستدامة في الجزائر
لذلؾ ( إلى التفكير في كيفية تسيير المشاكؿ البيئية، 21ضمف العممية التنمكية بحيث سعت أجندة القرف )

أكدكا مف خاللو عمى كضع الدكؿ سياسات تتالءـ كطمكح الشعكب في ىذا القرف، ألجؿ ىذا الغرض 
المتعمؽ بتسيير  19-01كضعت نصكص قانكنية تؤسس لمفيكـ التنمية المستدامة في الجزائر مثؿ قانكف 

زالتيا، ككذا قانكف  بتييئة اإلقميـ كتنميتو المتعمؽ  2001المؤرخ في ديسمبر  20-01النفايات كمراقبتيا كا 
كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية  2003المؤرخ في سنة  10-03المستدامة، ككذا قانكف 

المستدامة، باإلضافة إلى نصكص أخرل ليا عالقة بالتنمية المستدامة سكاءنا تعمؽ األمر بحماية المناطؽ 
 ث.الجبمية أك الكقاية مف األخطار الكبرل ك تسيير الككار 

مثمما المفيكـ البيئي ك قضايا التنمية المستدامة لـ تعرؼ ثباتنا إاّل مف خالؿ السنكات األخيرة، فإف و   
ىذا انعكس سمبنا ك انتقؿ في شكمو البطيئ مف فمسفة التفكير إلى التكطيف اإلجرائي لإلدارة المركزية، 

ىرم، ىؿ سيتـ االعتماد عمى سياسة المسيرة ليذا التكجو، كفي حقيقة األمر أف ىذا يحذكه تساؤؿ جك 
 كقائية؟ أـ سياسة تدخمية؟ 

                                                           
 تميزت ىتو المرحمة باإلعتماد عمى المخططات ك التي يمكف تقسيميا الى مجمكعة مف المراحؿ:  1

 (.1969-1967المخطط الثالثي األكؿ: ) -      
 (.1973-1970المخطط الرباعي األكؿ: ) -      
 (1977 -1974المخطط الرباعي الثاني: ) -      

 (1979-1978ميمي خالؿ الفترة )ثـ أدمج مخطط تك
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كانت لمسياسة التدخمية مف قبؿ األجيزة المركزية كاف أكؿ جياز حضي بالقبكؿ ضمف القضايا  
ك الذم يتكلى ميمة االتصاؿ بيف الكزارات المعنية مع  1974البيئة مف خالؿ المجنة الكطنية لمبيئة سنة 

لكنيا لـ تدـ طكيالن حتى أنيا لـ تستطع أف  1حركة التنشيط المتخذة في ىذا الميداف، نشر األخبار كتطكير
ا كطنيا لكيفية التدخؿ لحماية البيئة، ثـ بعدىا قامت كزارة الرم كاستصالح األراضي بأخذ  تضع برنامجن

 1979نة االنشغاالت البيئية ضمف اىتماماتيا كلكف دكف تحديد لكيفية ىذا التدخؿ، إلى أف جاءت س
 كما أنيا كضعت سياسة كقائية ك تدخمية 2بكضع التصرؼ  البيئي ضمف كتابة الدكلة لمغابات كالتشجير.

مع مجيء قانكف حماية البيئة أصبح التخطيط الكطني مطمبا أساسيا لحماية البيئة أيف تقتضي فيو عممية 
ية البيئة كالمحافظة عمى إطار التنمية ضركرة التكازف بيف متطمبات النمك االقتصادم كمتطمبات حما

معيشة السكاف عمى أف تحدد ىيئات متخصصة تتكلى حماية البيئة كبالتالي تـ كضع سياسة تدخمية مع 
 3الكقائية بتحديد ما لو عالقة بالبيئة كىي محددة مف خالؿ ما يمي:

طبيعية كالحظائر حماية الطبيعة مف خالؿ الحفاظ عمى الحيكانات كالنباتات، دكف إىماؿ المياه ال  
الكطنية، كما ليا أـ تتدخؿ لحماية أكساط االستقباؿ مف خالؿ حماية المحيط الجكم ك المياه ك البحر 
إضافة الى التدخؿ ك الحماية في حالة كجكد أضرار تتعمؽ بالنفايات ك التشعع ك المشآت المصنفة ك 

ي الجزائر ك ترافؽ معو نمك بعض المكاد الكيماكية ك الصخب،  فتطكرت بذلؾ المؤسسات البيئية ف
 الكزارات كاندثار أخرل.

ترجع ىذه  ك إذا ما تـ الكشؼ عف اإلىتماـ بالبيئة فال يمكف إىماؿ سياسة تييئة اإلقميـ فييا، بحيث    
السياسة إلى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ كالذم يراعي التكجييات كالترتيبات اإلستراتيجية األساسية فيما 

لسياسية الكطنية لتييئة اإلقميـ كتنمية المستدامة ك التي تدخؿ ضمف صالحيات الجماعات يخص ا
  4المحمية، ك نجد في ىذا اإلطار مجمكعة مف المخططات التي تككف مرافقة لو مثؿ:

                                                           
 .12، ص. 2007، جامعة تممساف، كمية الحقكؽ، دكتكراهكناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر،   1
الجريدة الرسمية لمجميكرية يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكتابة الدكلة لمغابات ك التشجير،  264-79كفقا لممرسـك رقـ   2

 ، نقال عف:1979ديسمبر  25، 52عدد: ئرية، الجزا
 .13، ص. مرجع سبؽ ذكرهكناس يحيى، 

، 20، السنة: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةيتعمؽ بحماية البيئة،  1983فبراير  5مؤرخ في  03-83قانكف رقـ   3
 .398 -382، ص.ص. 1983فبراير،  8، 6العدد: 

الجريدة الرسمية لمجميكرية ، يتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو المستدامة، 2001سمبر دي 12مؤرخ في  20-01قانكف رقـ   4
 .21 -20، ص.ص. 2001ديسمبر  15، 77، العدد: 38السنة: الجزائرية، 



 يف اجلزائر احلىكوة احمللية حنى تفعيل الدميقراطية التشاركية و حتقيق                                   رابع:         الفصل ال

237 
 

 المخطط التكجييي لحماية األراضي ك مكافحة التصحر. - 
كافؽ مع المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ، المخططات الجيكية لتييئة اإلقميـ التي تحدد بالت - 

 التكجيات كالترتيبات الخاصة بكؿ برنامج جبية كىي تعمؿ بالمكازاة كالمخطط الكطني لتييئة السكاحؿ.
مخططات تييئة اإلقميـ الكالئي التي تكضح كتثمف، بالتكافؽ مع المخطط الجيكم لتييئة القميـ  -

 ة، في مجاؿ ما يأتي عمى الخصكص:لمعني، لترتيبات الخاصة بكؿ إقميـ كالي
 تنظيـ الخدمات العمكمية. -  
 مساحات التنمية المشتركة بيف البمديات. -  
 البيئة. -  
 السمـ الترتيبي كالحدكد المتعمقة بالبنية الحضرية. -  

مخططات التكجييية لتييئة فضاءات الحكاضر الكبرل. كبيذا التقييـ فإنيا تسعى إلى تطكير  -
ضمف سياسة تنمكية مستدامة مف خالؿ االستغالؿ العقالني لمفضاءات مع تثميف المكارد الطبيعية الجية 

 كحماية التراث بكؿ أنكاعو )تاريخي، إيككلكجي، ثقافي...(
ك مع سعي الدكلة الى إشراؾ القطاع الخاص في البمديات كفاعؿ لتحقيؽ التنمية المستدامة ساعد      

الىتماـ بالكحدات المحمية فيما يتعمؽ بالقضايا البيئية، كاف ذا بداية محتشمة في نفس الكقت عمى تطكر ا
كلكف سرعاف ما تطكر األداء خالؿ السنكات األخيرة كعميو سيتـ تقسيـ ىذا الدكر عبر مجمكعة مف 
المراحؿ، أكالىا عبر تغييب دكر البمدية ك القطاع الخاص فيي كانت مرحمة حرجة عرفتيا الجزائر بعد 

ستقالؿ مما سمح بتغييب العديد مف القضايا ذات االىتماـ المشترؾ مثؿ المشاكؿ البيئية كىذا نتيجة اال
بعدـ كجكد إطار قانكني، كلكف رغـ ىذا فمجيء قانكف البمدية  1967امتداد الفترة األكلى إلى غاية سنة 

رار أثناء ىتو المرحمة عمى األّكؿ ال يعني كجكد نقاط تحث عمى احتراـ البيئة نظرنا لتركيز صانع الق
الجكانب الييكمية مع كظائؼ محدكدة بسبب نقص التجربة، لذلؾ فكتخصص فريد لـ يظير إاّل بعد مؤتمر 

كالذم أفرد في  1المتعمؽ بحماية البيئة 03-83كالذم ترافؽ معو نص قانكف  1972ستككيكلـ مف سنة 
لكف ىذا  2الرئيسية لتطبيؽ تدابير حماية البيئة"ما يمي: "المجمكعات المحمية تمثؿ المؤسسات  7المادة 

النص جاء فارغا مف كيفية السير عمى تطبيؽ نص المادة، ثـ في مرحمتيا الثانية تتمثؿ في إعادة 
                                                           

، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماستيرخركبي محمد، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر،   1
 .1ص.  ،2013

 .382، ص. قانكف حماية البيئة، مرجع سبؽ ذكره(، 7المادة )  2
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االعتبار بعدما حسر قانكف حماية البيئة جاءت المرحمة الثانية لتعطي نفس جديد لمجماعات المحمية 
ذ جاء ف ا منيا البمدية، كا  ما يمي: "تشترط المكافقة القبمية  1990مف قانكف البمدية  92ي المادة كخصكصن

لممجمس الشعبي البمدم عمى إنشاء أم مشركع عمى تراب البمدية يتضمف مخاطر مف شأنيا اإلضرار 
التي تنص عمى مبادرة المجمس الشعبي البمدم أثناء إقامتو  94باإلضافة إلى نص المادة  1بالبيئة"

ك بالتالي نصت المكاد صراحة عمى  2اعي حماية األراضي الزراعية كالمساحات الخضراء.لممشاريع أف ير 
حماية البيئة مف قبؿ البمديات باعتبارىا النكاة األكلى لتشكؿ ىتو القضايا كالمشاكؿ ذات الصمة بالبيئة 

ضمف مراكز كمشكؿ النفايات المنزلية. فالبمدية مطالبة بكضع مخطط ألجؿ جمعيا، نقميا ثـ إتالفيا 
جراءات إعداد المخطط  205-07مخصصة لذلؾ، لذلؾ جاء المرسـك التنفيذم رقـ  ليحدد كيفيات كا 

البمدم لتسيير النفايات، ثـ كمرحمة ثالثة ربطت فييا البيئة بصانع القرار: كىذا يتجسد مف خالؿ كضع 
ف المشكمة لممجالس الشعبية عالقة تكاممية ضمف عممية صنع القرارات المتعمقة بالبيئة كىذا عبر المجا

 البمدية كالتي أصبحت تتككف مف لجاف دائمة تخص بقبكؿ مف الناحية البيئية مثؿ:
 3لجنة الصحة كالنظافة كحماية البيئة. -
 تييئة اإلقميـ كالتعمير كالسياحة كالصناعات التقميدية. - 
 االقتصاد، المالية كاالستثمار. -
 .الرم ك الفالحة كالصيد البحرم -
 لجنة الشؤكف االجتماعية ك الثقافية ك الرياضية ك الشباب. -

فإضافة لجنة تحت اسـ الصحة كالنظافة كحماية البيئة ما ىك إاّل تثميف لمعالقة الجكىرية التي تربط 
 الناخب بالقضايا البيئية كمف ثـ بالتنمية المستدامة.

ي تحقيؽ التنمية المستدامة باعتبارىا كحدة ك في بعدىا الثاني فإف الكالية ىي األخرل كاف ليا دكر ف
إقميمية تتمتع بالصبغة الالمركزية فميا مياـ في إطار التنمية المستدامة كالقضايا ذات الشأف البيئي، أيف 

أكالىا بتغييب دكر الكالية، إذ لـ يشيد إدراج البيئة ضمف السياسة  مرت عبر مجمكعة مف المراحؿ
كالتي كاف فيو غياب قانكف يضبط الصالحيات كاليياكؿ أك  1969اية إلى غ 1962التنمكية مف سنة 

                                                           
، العدد: 27، السنة: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية يتعمؽ بالبمدية، 1990أفريؿ  7مؤرخ في  08-90قانكف رقـ   1
 .496، ص. 1990أفريؿ  11، 15
 .496، ص. المرجع نفسو  2
 .10-9، ص.ص. ، مرجع سبؽ ذكرهقانكف البمدية(، 31المادة )  3
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 1981، ليتكاصؿ األمر كما ىك عميو الحاؿ إلى غاية سنة 1969حتى مع كجكد ىذا القانكف في سنة 
أيف تـ كضع تعديالت طفيفة كسمحت ليتو الكحدات اإلقميمية ببعض االختصاصات ضمف قطاعات 

قاكة، أما عف المرحمة الثانية ك الممثمة في مرحمة التنظيـ فإنيا شيدت نقمة محددة كالغابات كالمياه كالن
نكعية مف االقتصاد المكجو إلى اقتصاد السكؽ كالمزيد مف االنفتاح، مما كاف عمييـ كضع منظكمة 

كالذم أتاح الفرصة   1990قانكنية تحمي الممتمكات كالثركات الطبيعية لذلؾ جاء قانكف الكالية لسنة 
( كما 61اكؿ الكالية مف أف تمعب دكرىا في عممية الحفاظ عمى البيئة كىك ما جاءت بو نص المادة )ليي
"ينشأ عمى مستكل كؿ كالية بنؾ معمكمات لجمع كافة الدراسات كالمعمكمات كاإلحصائيات  1يمي:

مف عممية جمع االجتماعية كالعممية المتعمقة بالكالية" كىك بذلؾ تتكاجد القضايا ذات الشأف البيئي ض
 كالتي حددت دكر الكالية فيما يمي: 62المعمكمات، ثـ كذلؾ المادة 

"يحدد المجمس الشعبي الكالئي مخطط التييئة العمرانية لمكالية كيراقب تنفيذه كبيذه الصفة يشارؾ في 
ؿ مبادرة ، كما يمكنو أف يشجع ك2إجراءات تنفيذ عممية التييئة العمرانية ذات البعد الجيكم أك الكطني"

مف شأنيا المساىمة في التنمية المنسجمة كالمتكازنة لمكالية، أما المرحمة الثالثة استطاعت أف تربط البيئة 
إدخاؿ العنصر البيئي  2012أتاح نص قانكف الكالية الجديد لسنة  بالمجالس المنتخبة الكالئية، بحيث

( لجاف دائمة كىي 3يحكم عمى ثالثة ) 1990ضمف العممية التنمكية، فبعدما كاف قانكف الكالية لسنة 
 متمثمة في:
، أضاؼ القانكف 3االقتصاد كالمالية، التييئة العمرانية كالتجييز، الشؤكف االجتماعية كالثقافة - 

 الجديد لجاف أخرل دائمة كىي: 
 لجنة الصحة كالنظافة كحماية المستيمؾ. - 
 االتصاؿ كتكنكلكجيات اإلعالـ. - 
 ـ كالنقؿ.تييئة اإلقمي - 
 التعمير كالسكف. - 

 

                                                           
، العدد: 27، السنة: لجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةيتعمؽ بالكالية، ا 1990أفريؿ  7مؤرخ في  09-90قانكف رقـ   1
 .509، ص. 1990أبريؿ 11، 15
 .509، ص. قانكف الكالية(، 62المادة )  2
 .506، ص. المرجع نفسو(، 22المادة )  3
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 1التربية كالتعميـ العالي كالتككيف الميني. - 
كبيذا فإف القانكف الجديد أضاؼ لجنة دائمة مف اختصاصاتيا حماية البيئة ضمف أشغاؿ المجمس الشعبي 

 الكالئي كىك ما يسمح بتعزيز أكبر نحك التكجو لتنمية مستدامة محمية.
 و مسؤولية المؤسسات: ثانيا: التنمية المستدامة

اىتمت الجزائر بكضع مؤشرات اجتماعية رئيسية ذات الصمة بالتنمية المستدامة، حيث قامت بإنشاء      
العديد مف المؤسسات كاألجيزة المعتمة بكضع البرامج كالسياسات كاالستراتيجيات اليادفة إلى تحقيؽ 

ف القكانيف كالتشريعات بغية تكريس متطمبات التنمية االستدامة بأبعادىا المختمفة، كما أنيا سنت العديد م
المستدامة كالتي أصبحت مطمبا دكليا في ظؿ التحكالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي يشيدىا 
العالـ، فبأم شكؿ تجسدت ىتو المسؤكلية؟ كالتي تختمؼ بحسب األبعاد التي تحاكؿ الممتقيات الدكلية 

 ألمر بالمؤشر االقتصادم أـ اجتماعي كبيئي؟تكضيحيا سكاءنا تعمؽ ا
اعتمدت الدكلة كلمدة طكيمة بطابع قكم مف المركزية كباستثمارات عمكمية ضخمة، كخاصة في 
عانات كبيرة لمخدمات العمكمية، كلكف في المقابؿ ىؿ تطكر عالـ األفكار الجديدة  مرحمة السبعينات، كا 

ت تتمتع بو الحككمة مف ذلؾ االحتكار، مف ىنا تظير فكرة المنشئة لطرؽ تسيير جديدة؟ نظرنا لما كان
المسؤكلية االجتماعية، كالتي لدييا العديد مف المسّميات، مثؿ المسؤكلية التشاركية، المشاركة المحاسبية، 

، كيقصد بالمسؤكلية االجتماعية عمى 2المشاركة األخالقية، المكاطنة التشاركية، االستدامة ..، كغيرىا
ألخذ بعيف االعتبار بصفة طكعية لالىتمامات االجتماعية كالبيئية مف طرؼ المؤسسات أثناء أنيا: "ا

أدائيـ ألنشطتيـ ككذلؾ في إطار عالقاتيـ مع ذات المصمحة، حتى يستطيعكف القضاء عمى العديد مف 
عمى اعتبار  القضايا ذات االىتماـ المشترؾ كالفقر كالبطالة المذاف ىما أحد أىـ المؤشرات في المجتمع،

أف تفاقـ ىذا النكع مف المشاكؿ يؤثر بشكؿ كبير عمى المكاطف في مختمؼ الجكانب سكاءنا كانت 
التعميمية، الصحية أك حتى االقتصادية، كما أف المسؤكلية االجتماعية ال تعني فقط المطابقة لكؿ ما ىك 

د مف ذلؾ كيككف باالستثمار في التزامات قانكنية سارية المفعكؿ. كلكف أيضا الذىاب إلى ما ىك أبع
كتعرؼ بأنيا الطريقة التي يجب  3الرأسماؿ البشرم كفي البيئة كفي العالقات بيف األطراؼ ذات المصمحة"

أف تعمؿ بيا الشركات كالمؤسسات لدمج االىتمامات كالقضايا االجتماعية كالبيئية كاالقتصادية في صنع 
                                                           

 .11، ص. 2012المرجع نفسو، قانكف الكالية لسنة  (،33المادة )  1
 .5، ص. مرجع سبؽ ذكرهالعايب عبدالرحماف، بقة الشريؼ،   2
 .6-5، ص.ص. المرجع نفسو  3
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ة الشراكة كالعمميات كاألنشطة داخؿ المؤسسة، كبالتالي فإف القرار كاستراتيجيات كسياسات كقيـ كثقاف
 المسؤكلية االجتماعية تعتمد عمى مجمكعة مف النقاط كىي:

 مسؤكلية المجتمع ضمف العممية التنمكية. - 
 إشراؾ الفكاعؿ المعنية بصنع القرار. - 
 االعتماد عمى الرأسماؿ البشرم. - 

 ماعية ضمف مفيـك التنمية المستدامة.كبيذا تنصب اىتمامات المسؤكلية االجت
ال يكجد قياس كاحد لممسؤكلية االجتماعية لذلؾ تعددت المؤشرات كالمقاييس كالتي نجد مف بينيا. و     
 ، كىي تعتمد عمى مجمكعة مف النقاط مجسدة كاآلتي:20082كالتي تـ إصدارىا سنة  260001إيزك 

، ك لف يككف ذلؾ إال مف خالؿ كجكد آليات تماعيةة في تناكؿ مسؤكليتيا االجمساعدة المنشأ -1
 تضمف ذلؾ التكجو ك بكجكد ضمانات تساعدىا في عممية التشارؾ

 تقديـ التكجيو العممي المتعمؽ بما يمي: -2
، ك ذلؾ عبر اإلنتقاؿ مف المؤسسة كييكؿ ك قكانيف الى تفعيؿ المسؤكلية االجتماعية - 

 ركح ك مسؤكلية مقتسمة.
، فأم سياسة لف يكتب ليا النجاح مع األطراؼ المعنية ك اإلشتراؾ معياتعرؼ عمى ال -        

 جيؿ األطراؼ المعنية.
، ىك ركف مف أركاف عاءات بشأف المسؤكلية االجتماعيةتعزيز مصداقية التقارير كاالد - 

تي تعد الصدقية الديمقراطية التشاركية أك ضمف المنظكر المتطكر فيما يعرؼ الديمقراطية التداكلية ك ال
 فييا أحد المفاتيح لمنجاح.

، ىك مككف ضمف اإلطار العاـ لنظرية تقييـ األداء تأكيد عمى نتائج األداء ك تطكيرهال -3
 المؤسسي ك الذم بمكجبو يتـ معرفة الفارؽ المكجكد بيف ما ىك مأمكؿ مع ما ىك مكجكد.

و في إدارة الجكدة الشاممة ك التي ، كذلؾ األمر مع ما تـ تناكلزيادة رضاء كثقة العمالء -4
 تبحث عمى رضاء الزبكف.

 3التركيج لممصطمحات المشتركة في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية. -5
                                                           

1
 Isabelle cadet, « la norme ISO 26000 relative a la résponsabilité sociétale : une nouvelle source d’usages 

intérnationaux », revue internationale de droit économique, n° 4, 2010, p. 402. 
 .14، ص. مرجع سبؽ ذكرهالعايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ،   2
  .14، ص. المرجع نفسو  3
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 مف بيف أىـ ما جاء في المسؤكلية االجتماعية كالتنمية المستدامة في الجزائر ما يمي:      
ؿ ىذا الميثاؽ كضعت مجمكعة مف التحديات فمف خال الميثاؽ البمدم لمبيئة كالتنمية المستدامة: -   

 1كالتي ىي مكضحة كما يمي:
، فيتو ف طريؽ االتصاؿ الكاسع بالجماىيرتشخيص المشاركة البيئية الكبرل كتحديد أسبابيا ع - 

النقطة ىي أحد أىـ النقاط التي ال يجب التغاضي عنيا في العمؿ التشاركي العتبار اإلتصاؿ أحد ثاني 
 لو. ما يتـ التعرض

، بة النظاـ البيئي لتسيير البمديةاستعماؿ اإلطار السياسي كاآلليات التقنية لمكصكؿ إلى مقار  - 
ألف أكثر ما يجمب المكاطف لمحياة السياسية ىي البيئة التي يتعايش فييا، فإذا مس فإف المصمحة 

 الشخصية تثار قبؿ المصمحة العامة.
 .21فيكـ كتنفيذ األجندة التنسيؽ مع كؿ الشركاء عند تحديد الم - 
 المحمية بكضع رزنامة كتحديد مسؤكليات كؿ شريؾ. 21تخطيط تنفيذ األجندة  - 
جراءات تق -  ، ففي إطار ىتو المحاضر تكثؽ 21ييـ كمحاضر عمى تنفيذ األجندة كضع أنظمة كا 

 ك يككف فييا المكاطف جكىر التقييـ.
عال -  ، اليدؼ مف كراء ذلؾ ىك المكاطف ية المستدامةمية حكؿ مفيكـ التنمكضع برامج تنمكية كا 

 ك تحسيسو بأىمية العمؿ الجمعكم ك النظالي ألجؿ الحفاظ عمى البيئة.
فيك بذلؾ اعتمد ميثاؽ البمدية عمى إستراتيجية إشراؾ البمدية في عممية أخذ القرار المتعمؽ بالنشاطات 

 ذات األثر البيئي.
المستكل الكاقعي فإف الجزائر اعتمدت عمى ترسانة مف القكانيف عمى  المسؤكلية الجماعية لمنقابات: -

 كالتي في ذات الكقت أفرزت مجمكعة مف التحديات االجتماعية ليا كالمتمثمة فيما يمي:
 ضعؼ الجمعيات كعدـ امتالكيا القكة ألجؿ مكاجية تعنت السمطات المركزية. - 
 عة الشخصية.الفساد كتحكؿ الفرد مف الركح الجماعية إلى النز  - 
 نقص معايير التدقيؽ االجتماعي كتأتي في مقدمتيا المساءلة االجتماعية. - 

 

                                                           
  .153، ص. دكر الجماعات المحمية في حماية البيئة، مرجع سبؽ ذكرهمحمد لمكسخ،   1
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غياب التمثيؿ النقابي في الجزائر خاصة منيا في القطاع الخاص كىذا بالرغـ مف كجكد قكانيف  - 
 1كالمتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ االجتماعي. 1990المؤرخ في جكاف  14-90تكفؿ ذلؾ مثؿ قانكف 

ك ضمف المستكل الثاني مف التحميؿ ما يتعمؽ بالمسؤكلية اإلقتصادية إذ يطرح مسألة اختيار كتمكيؿ 
 كتحسيف التقنيات الصناعية في مجاؿ تكظيؼ المكارد الطبيعية، كتمثؿ العناصر التالية لمبعد االقتصادم:

مات ك ال بد مف ، فاإلستدامة ك النمك اإلقتصادم أمراف متالز مستداـالنمك االقتصادم ال - 
مراجعة كؿ ما لو عالقة بيما سكاءا مف قكانيف ك مرجعيات ك مؤسسات حتى تسير كفقا لإلطار السميـ 

 ليا.
، ال يمكف الحديث عف اإلستدامة دكف العدالة ألنيا مف بيف أساسيات العدالة االقتصادية - 

ك في تكزيع المكارد عمى شرائح المسؤكلية اإلقتصادية سكاءا كاف ذلؾ في الكسط الذم يتعايش فيو، أ
 المجتمع مما يسمح بإشباع الحاجات األساسية.

كتكفؽ التنمية المستدامة بيف البعديف السابقيف مف خالؿ ضركرة المحافظة عمى الطبيعة مف جية     
 ف جية أخرل.مكضركرة تقدير نتائج األعماؿ البشرية عمى الطبيعة 

ائر مف االقتصاد المكجو إلى االقتصاد الحر كلكف في نفس الكقت في نياية الثمانينات انتقمت الجز    
اعتمدت عمى مجمكعة مف االستراتيجيات كالمخططات ألجؿ الحصكؿ عمى نتائج مرضية مف التنمية 

ىذا البرنامج أعطى أكلكية كبرل   :2004-2001كالتي مف بينيا نجد برنامج اإلنعاش االقتصادم 
ع التنمية المستدامة، بحيث جاء ىذا مكمال لجكانب النقص التي تعاني منيا لمفيكـ التنمية االقتصادية م

فمثال في المجاؿ الفالحي أكجد المخطط الكطني لمتنمية  2جميع القطاعات كالفالحة، الرم كالنقؿ،
( كالذم عمؿ عمى تكثيؼ اإلنتاج الفالحي كخاصة منيا المكارد الكاسعة االستيالؾ مع PNDAالفالحية )
الفقر كالتيميش، ككذا البرامج المتعمقة بالصيد كالمكارد المائية فتـ كضع إجراءات تأسيسية كىيكمية  مكافحة

مرفقة بكاسطة آليات أخرل كتخصيص مكارد الصندكؽ الكطني المساعد في الصيد التقميدم كالصيد 
لبرنامج كما يكجد ا 3( مع إنشاء مؤسسات لمقرض لدل صندكؽ التعاكف الفالحي.FNAPAAالبحرم )

                                                           
الجريدة الرسمية لمجميكرية يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي،  1990جكاف  2مؤرخ في  14-90قانكف رقـ   1

 .770-764، ص.ص. 1990جكاف  6، 23، العدد: 27، السنة: الجزائرية
 .201، ص. مرجع سبؽ ذكره زرماف كريـ،  2
 .201، ص. المرجع نفسو  3
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بحيث ركزت الدكلة في ىذا السياؽ عمى دعـ  2009-2005التكميمي لدعـ اإلنعاش االقتصادم 
 اإلنعاش االقتصادم في إطار العصرنة المالية بحيث مف أىـ النقاط المكجكدة في البرنامج نجد:

 تحسيف إدارة البنكؾ كالمؤسسات العمكمية. -  
 ت.التطكير المؤسساتي في جميع القطاعا -  
 1تطكير المكارد البشرية. -  

كبالتالي فإف البرامج التي سطرتيا الحككمة جاءت في إطار االستمرارية كعمالن بمبدأ االستدامة ضمف 
ففيو تصكر متعدد الجكانب  قضايا التنمية االقتصادية، ك جاعمة مف  العدالة االقتصادية ركنا ال مفر منو،

ر جميا في تكزيع الدخؿ، كما يظير في تساكم الفرص ضمف العممية لمفيكـ العدالة االقتصادية كلكف يظي
استقرار تكزيع الدخؿ يتشكؿ مف خالؿ ذلؾ التطكر إذ  2االقتصادية، مف خالؿ التفاكت في تكزيع الدخؿ

التاريخي كاالجتماعي لمبمد ك كذلؾ ناتج مف التحكالت في عممية اإلنتاج، فإذا تـ التحميؿ بناءنا عمى نظرية 
( فيي ترل أف األحكاـ األخالقية ينبغي أف تنبني Nozickالة كفقا لالستحقاؽ مثمما أتى بيا نكزؾ )العد

عمى أساس العممية التي يتـ بيا تحقيؽ التكزيع، كليس النتيجة النيائية لمتكزيع، كأف عدالة تكزيع الدخؿ 
ع بيف فرديف أك فئتيف، كحتى تعتمد عمى الكيفية التي حصمت بيا كليس عمى النتيجة النيائية في التكزي

( فيي تعني العدالة في الفرص كالظركؼ المتاحة، ففي Rawls   & Tawneyنظرية راكلز ك تاكني ) 
فئات سممنا مكزعنا عمى حسب  2001الجزائر أعدت المديرية العامة لمميزانية التابعة لكزارة المالية لسنة 

 3يكضح األجر الكطني المتكسط.
 11.467,80 الفئة األكلى:   
 13.353,26الفئة الثانية:    
 16.014,62الفئة الثالثة:    

                                                           

 .206، ص. المرجع نفسو1 
 : ي تكزيع الدخؿيمكف التمييز بيف ثالثة أنكاع مف عدـ المساكاة ف  2

 عدـ المساكاة الدكلية: ك تقاس بالفارؽ في مؤشرات مستكل المعيشة المتكسط. -    
 عدـ المساكاة داخؿ البمداف: ك تقاس بيف الدخؿ المتكسط لألغنياء ك الفقراء. -    
 ف:عدـ المساكاة العالمية: التي يتـ قياسيا بافتراض سكاف العالـ كمجمكعة كاحدة، نقال ع -    

، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلقتصادية ك أطركحة دكتكراهصدرالديف صكاليمي، النمك ك التجارة الدكلية في الدكؿ النامية، 
 .81، ص. 2006عمـك التسيير، 

 .65، ص. مرجع سبؽ ذكرهدبابش سامية،   3
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 22.253,93الفئة الرابعة:    
 15.797,65األجر المتكسط:    
المسؤكلية االقتصادية الثانية ىي القضاء عمى بؤر الفقر كالتيميش، ففي ىذا اإلطار عّرؼ البنؾ     

فيؼ الحد األدنى مف مستكل المعيشة"، كما تكجد مجمكعة مف الدكلي الفقر عمى أنو: "عدـ القدرة عمى تخ
ك الذم يعرفو البنؾ الدكلي عمى أنو يتمثؿ في عدـ حصكؿ الفرد عمى الحد  المقاييس لمعرفة درجة الفقر
 متمثمة في:ىتو المستكيات ىي  ك األدنى مف مستكل المعيشة

 مقدار اإلنفاؽ. -  
 قيمة السعرات الحرارية.  -  
 ليؼ حمية محددة ك متكازنة.تكا -  
 تكاليؼ البقاء اإلنساني المحتمؿ. -  
زيادة في حجـ  1995-1988أما مف الناحية اإلجرائية فشيدت الجزائر خالؿ الفترة الممتدة ما بيف       

ا في حجـ التبايف في حجـ ىذه الفجكة بيف المناطؽ الحضرية كالمناطؽ الريفية، ففي  فجكة الفقر كانخفاضن
مرة مقدارىا في المناطؽ الحضرية، في عاـ  3.5 ؿكانت فجكة الفقر في المناطؽ الريفية تشك 1988 عاـ

ازداد حجـ الفجكة في كؿ مف المناطؽ الحضرية كالريفية عمى حد سكاء، إال أف حجـ الفجكة فيك  1995
 في انخفاض سنة بعد أخرل.

لذلؾ فعالقة التنمية المستدامة بالبعد البيئي  ،البيئيةأما المستكل التحميمي الثالث يتمثؿ في المسؤكلية      
تتجسد في الحفاظ عمى المكارد الطبيعية كاالستخداـ األمثؿ ليا عمى أساس مستديـ كالتنبؤ ليا بغرض 

 االحتياط كالكقاية، لذلؾ ترتبت مجمكعة مف المسؤكليات اتجاىو في الجزائر.
بقدر ما ترتبط بمسألة المحاسبة لذلؾ ظيرت مضاميف أخرل  ترتبط المسؤكلية بالجزاء في الجزائر       

تكظؼ في ذات السياؽ كالمحاسبة البيئية كالتي ظيرت لتأخذ بعيف االعتبار المكارد الطبيعية كالتكمفة 
ليؤكد في نياية المطاؼ عمى أف المؤسسات الخاصة كالناس بصفة عامة تدفع تكمفة  1الناجمة عنيا،

بالبيئة كبالناس اآلخريف ضمف عمميات اإلنتاج، فتنتقؿ التكاليؼ لتصبح عمى  الضرر الذم يتـ إلحاقو
كاىؿ المستيمؾ أك المستخدـ، كلكف حقيقة المسؤكلية مف كجية النظر االجتماعية فيي تكظؼ لمدل 
الكعي بأىمية كخطكرة المسألة عمى البشرية بأف يككف ليا شأف في إضعاؼ العالقات االجتماعية بيف 

                                                           
، جكاف 2، العدد، جمة جيؿ حقكؽ اإلنسافمساسي سفياف، "المسؤكلية البيئية في المؤسسة الصناعية )حالة الجزائر("،   1

 .13، ص. 2013
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الطرؼ المصدر لمتمكث البيئي كالطرؼ الثاني المستيمؾ ليا، كبالتالي فإف القضية ىي مشتركة  الطرفيف،
تكجد مجمكعة مف المبررات  بيف جميع األطراؼ، بحيث في الجزائر عناصر قياس المسؤكلية البيئية فيي

  لألخذ بيذا القياس منيا نجد: 
في تحقيؽ التكازف بيف احتياجات المسؤكلية البيئية ىك االعتراؼ بحجـ المسؤكلية  -  

 الحاضر كمتطمبات المستقبؿ.
المسؤكلية البيئية ىي االىتماـ بإدارة التنمية المستدامة كتشجيع الحككمات في تطبيؽ  -  

 نظـ المحاسبة البيئية.
 المسؤكلية البيئية ىي الرفع مف درجة االنفاؽ الحككمي في ىذا المجاؿ. -  
حتمية المحاسبة البيئية بمكجب القكانيف كالتشريعات الدكلية،  المسؤكلية البيئية ىي -  

 كالشكؿ التالي يكضح األىداؼ األساسية مف كراء االعتماد عمى المسؤكلية البيئية:
 مف خالؿ األىداؼ المتعمقة بالمسؤكلية البيئية في الجزائر سيتـ التطرؽ إلى المؤشرات األربعة:     
بعدما تـ تشخيص كضع البيئة في الجزائر عبر تقرير لمسمطات  المؤشر األكؿ: -أ          

المختصة بذلؾ حكؿ كاقع كمستقبؿ البيئة في الجزائر، تـ رسـ صكرة قائمة عمى البيئة ليذا تـ رصد ما 
-2001مميكف دكالر ضمف المخطط الكطني ألجؿ البيئة كالتنمية المستدامة لمفترة ما بيف  970يعادؿ 
2010.1 

المؤشر الثاني: تـ كضع قكانيف ك تشريعات مف شأنيا الرفع مف المسؤكلية اتجاه البيئة  -ب              
مف قبؿ السمطات ك األجيزة العمكمية سكاءا تعمؽ األمر بقانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

أك حتى بإيجاد  2المستدامةأك قانكف يخص الكقاية مف األخطار الكبيرة ك تسيير الككارث في إطار التنمية 
بدائؿ لمحفاظ عمى البيئة ك المتمثؿ بقانكف ترقية الطاقات المتجددة كالرياح ك الطاقة الشمسية ك طاقة 

 المياه ...

                                                           
 .، نقال عف:16، ص. مرجع سبؽ ذكرهالعايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ،   1

Maison economique de l’ambassade de France en algérie, fiche de synthése sur le marché de l’environement en 

algérie, MINEFI-DGPTE, version n° 1du 14 mars 2004, p. 1. 
، ينعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل ك تسيير الككارث في إطار 2004ديسمبر  25مؤرخ في  20-04قانكف رقـ   2

 .2004ديسمبر  29، 84، العدد: 41، السنة: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية التنمية المستدامة،
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المؤشر الثالث: ىك أف عمى كؿ ممكث أف يتحمؿ مسؤكلية األعباء الممقاة عميو بحيث  -ج              
منطمقا بمبدأ مف يمكث البيئة عميو أف يدفع  2005يككلكجي منذ سنة تـ في ىذا الصدد إدماج الرسـ اإل

 الثمف ك ىي كاآلتي:
 دج لمطف. 24000إذا كاف الممكث ىك مؤسسة عمكمية فمبمغ الرسـ  -                     
 دج لمطف. 10500إذا كاف الممكث ىك مؤسسة صناعية فمبمغ الرسـ  -                     

المؤشر الرابع: ىك محاكلة إلظيار المنافع البيئية ك إدراجيا ضمف انشغاالت التسيير  -د              
بحيث تـ إبراـ عقكد لمفعالية البيئية بيف المؤسسات اإلقتصادية ك التي تسيـ في المشاركة بشكؿ طكعي 

أصابيا التمكث، ك لمحفاظ عمى البيئة، كإدارة النفايات الصمبة أك رد اإلعتبار لألراضي الزراعية التي 
بالتالي فإف ىتو العناصر ك المؤشرات تضع مف المسؤكلية البيئية نقطة أساسية ضمف المسؤكليات 

 المعيكدة في إطار التنمية المستدامة.
ك يتكقؼ نجاح السياسة الكطنية لحماية البيئة إلى مدل إدراؾ الساكنة لمدل أىمية ىذا العنصر في     

طاع الخاص أف ينفتح عف بيئتو كجزء مف مشاركتيـ في المسؤكليات، فإف ضماف حياتيـ لذلؾ ما عمى الق
ىذا الحؽ مف شأنو تعميؽ كتعزيز الحككمة الديمقراطية، كسيادة ثقافة الشفافية كمحاربة التكتـ عمى 

غرافية المعطيات كالكثائؽ كالدراسات المتعمقة بالحالة البيئية بشتى مككناتيا كتجمياتيا في كؿ المجاالت الج
 1لمبالد

                                                           
حول البيئة والتنمية  (Rio)إعالن ريو  -أمت في تفعيؿ الحؽ في البيئة مثؿ: يكجد العديد مف الممتقيات التي ساى 1

شراؾ المكاطنيف،10كيتناكؿ المبدأ ): 1992المستدامة لسنة  حيث نص ىذا  ( فييا عمى الحؽ في الكلكج إلى المعمكمة كا 
 المبدأ عمى ما يمي:

جميع المكاطنيف المعنييف عمى المستكل المناسب. "إف أحسف طريقة لمعالجة اإلشكاالت البيئية ىي ضماف مشاركة    
فعمى المستكل الكطني، لكؿ فرد الحؽ في الكصكؿ إلى المعمكمات المرتبطة بالبيئة التي تتكفر عمييا السمطات العمكمية، 

ة في مسار بما في ذلؾ المعمكمات المرتبطة بالمكاد كاألنشطة الخطرة عمى مستكل جماعتيـ، كأف تتكفر لو إمكانية المشارك
اتخاذ القرار، كيجب عمى الدكؿ تسييؿ كتشجيع التحسيس ك مشاركة العمـك مف خالؿ كضع المعمكمات رىف إشارتيـ، كما 

دارية، كخاصة فيما يتعمؽ بإصالح األضرار"  يجب ضماف الكصكؿ الفعمي إلى إجراءات قضائية كا 
ركة مع إمكانية المجكء إلى القضاء ألجؿ تعكيض كبذلؾ فيذا البند يتناكؿ في حؽ اإلطالع عمى المعمكمة كالمشا

 األضرار.
تبنت الدكؿ األعضاء في المجنة االقتصادية لألمـ المتحدة ألكربا  ديجانيرك ا إلى ما تكصمت إليو قمة ريكداستنا :(Aarhusاتفاقية أريس ) -ب

(CEE/ONU تكجييات صكفيا في سنة )1998معمكمة كالتي بمكجبيا تـ المصادقة عمييا سنة أيف تناكلت بشكؿ مفصؿ حؽ الكلكج إلى ال 1995.= 
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كما أف الحؽ في اإلعالـ ألجؿ تنمية مستدامة في الجزائر ىك مترجـ عمى أرض الكاقع مف خالؿ        
نصكص كقكانيف أكدت عمى أىمية الحؽ في المعمكمة كمنيا الحؽ في المعمكمة ضمف حماية البيئة لسنة 

كىذا استنادا  1قديميا لممكاطنيفمف عاتؽ الدكلة أف تضمف جمع المعطيات كالمعمكمات ألجؿ ت :2003
 ( كالذم يقكؿ: "ينشأ نظاـ شامؿ لإلعالـ البيئي كيتضمف ما يأتي:6لنص المادة )

شبكات جمع المعمكمات البيئية التابعة لمييئات أك األشخاص الخاضعيف لمقانكف العاـ أك  - 
 القانكف الخاص.

 البيئية. كيفيات تنظيـ ىذه الشبكات ككذلؾ شركط جمع المعمكمات - 
ثبات صحة المعطيات البيئية. -   إجراءات ككيفيات معالجة كا 
قكاعد المعطيات حكؿ المعمكمات البيئية العامة، العممية كالتقنية كاإلحصائية كالمالية  - 

 كاالقتصادية المتضمنة لممعمكمات البيئية الصحيحة.
 يديف الكطني كالدكلي.كؿ العناصر المعمكمات حكؿ مختمؼ الجكانب البيئية عمى الصع - 
 2إجراءات التكفؿ بالحصكؿ عمى المعمكمات". - 

                                                                                                                                                                                     

عمدت ىذه المبادرة إلى كضع تشريعات مف شأنيا تعزيز فكرة برنامج األمم المتحدة والحق في المعمومة:  -جـ=
لكزارم الحؽ في المعمكمة كالمشاركة كالتي تـ تأكيدىا ضمف الدكرة االستثنائية الحادية عشر لمجمس إدارة المنتدل البيئي ا

أيف  2010فبراير  26إلى  24العالمي، التابع لمجمس إدارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة المنعقدة في بالي بإندكنيسيا مف 
 اعترؼ في نص المبادرة عمى ما يمي:

لقرار، "إف الحصكؿ عمى المعمكمات يعزز الشفافية في اإلدارة البيئية كأنو شرط مسبؽ لمشاركة الجميكر الفعاؿ في صنع ا
كأف مشاركة الجميكر في صنع القرار في القضايا البيئية يحسف عمكمنا عممية اتخاذ القرارات كيعزز شرعيتيا كأف الكصكؿ 
نقاذ  ، كيساعد في تنفيذ كا  إلى العدالة في المسائؿ البيئية يتيح الفرصة لألطراؼ المتضررة لمحصكؿ عمى التعكيض الالـز

 التشريعات ذات الصمة بالبيئة"
 إذف كمف خالؿ ما جاء ضمف التقارير الدكلية كالمبادرات ألجؿ حماية البيئة تـ إدراج ثالثة نقاط رئيسية كالمتمثمة في:

 الحؽ في المعمكمة البيئية. -1  
 الحؽ في المشاركة في مسار صنع القرار ذات الصمة بالبيئة. -2  
 في المجكء إلى القضاء كالمحاكـ. الحؽ -3  

 .17-16، ص.ص. مرجع سبؽ ذكرهطار الكبرل ك تسيير الككارث في إطار التنمية المستدامة، قانكف األخ  1
 .10، ص. مرجع سبؽ ذكره(، قانكف جماية البيئة ك تنميتو المستدامة، 6المادة )  2
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كقد نشأت ضمف ىذا المستكل مف التحميؿ مجمكعة الحقكؽ المتعمقة باإلعالـ البيئي كىك مكجكد      
ضمف شقيف، األّكؿ ىك ضمف الحؽ العاـ كالثاني ىك ضمف الحؽ الخاص، فالحؽ العاـ لإلعالـ البيئي، 

( مف قانكف حماية البيئة فإنو يحؽ لكؿ شخص طبيعي أك معنكم أف يطمب مف الييئات 7) فكفقا لممادة
المعينة معمكمات المتعمقة بحالة البيئة سكاءنا تعمؽ األمر بتنظيمات أك تدابير أك إجراءات مكجية لضماف 

جاءت بو   فيك يتمخص مف خالؿ ما أما عف الحؽ الخاص في اإلعالـ البيئي 1حماية البيئة كتنظيميا.
( لتحققاف الغرض كذلؾ عف طريؽ آليتيف، فاألكلى تتحقؽ مف خالؿ كضع المعمكمات 9( ك)8المادتيف )

التي ىي بحكزة المكاطنيف كمف شأنيا أف تؤثر عمى العنصر البيئي تحت تصرؼ السمطات المحمية أك 
معمكمات حكؿ األخطار التي السمطات المكمفة بالبيئة، كالثانية ىي في حؽ المكاطنيف في الحصكؿ عمى ال

يتعرضكف ليا ضمف بعض األقاليـ ككؿ التدابير الحماية التي تخصيـ، إذ يطبؽ ىذا الحؽ عمى األخطار 
 2التكنكلكجية كاألخطار الطبيعية المتكقعة.

بو غمكض  ثـ ال يمكف اإلغفاؿ عف الحؽ في الحصكؿ عمى البيانات بالمنشآت المصنفة، إذ يكجد   
تناكؿ المؤسسات المصنفة ككيفية   كلكف قانكف حماية البيئة 198-06 قضية ضمف المرسكـاتجاه ىذه ال

تعاطي مسألة إعالـ الجميكر ألنو تخضع كؿ المصانع كالكرشات كالمشاغؿ كمقالع الحجارة كالمناجـ 
كبصفة عامة المنشآت التي يستغميا أك يممكيا كؿ شخص طبيعي أك معنكم عمكمي أك خاص، كالتي 

ب في أخطار عمى الصحة العمكمية كالنظافة كاألمف كالفالحة كاألنظمة البيئية كالمكارد الطبيعية تتسب
كالمكاقع كالمعالـ كالمناطؽ السياحية إلى تصريح مف رئيس المجمس الشعبي البمدم كيعمميا إلى المكاطنيف 

لمعنية مع تقديـ دراسة التأثير أك كلكف ىذا بعد المصادقة عمييا مف قبؿ الكزير المكمؼ بالبيئة أك الكزارة ا
 مكجز التأثير، كتحقيؽ عمكمي كدراسة تتعمؽ باألخطار كاالنعكاسات المحتممة لممشركع.

 
 
 
 
 

                                                           
 .10، ص. جع نفسو(، المر 7المادة )  1
 .10، ص. المرجع نفسو(، 9(،)8المادة )  2
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سعت الدكلة الجزائرية إلى تقنيف عممية إزالة النفايات مف جمع كنقؿ كتخزيف كفرز كمعالجة ألجؿ  كما   
لعكاقب التي قد تنجـ مف كراء تدىكر الحالة الطبيعية خمؽ كسط طبيعي مالئـ كفيؿ باجتناب األضرار كا

لذلؾ كاف مف حقيـ الحصكؿ عمى المعمكمة لتجنب ىتو  1كالتي ستؤثر ال محالة عمى صحة الساكنة
المتعمؽ  19-01المتعمؽ بحماية البيئة النفايات مثمو في ذلؾ قانكف  83/03العكاقب، فعرؼ قانكف 

زالت يا عمى أنيا: "كؿ البقايا الناتجة عف عمميات اإلنتاج أك التحكيؿ أك بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 
االستعماؿ كبصفة أعـ كؿ مادة أك منتكج ككؿ منقكؿ يقكـ المالؾ أك الحائز بالتخمص منو أك قصد 

ك مف خالليا تتضح أنكاع لمنفايات حسب القانكف المتعمؽ 2التخمص منو، أك يمـز التخمص منو أك بإزالتو".
زالتيا الى ثالثة:بتسيير   النفايات كمراقبتيا كا 
النفايات الخاصة: كىي كؿ النفايات الناتجة عف النشاطات الصناعية كالزراعية كالعالجية  - 

 كالخدماتية ككؿ النشاطات األخرل كالتي بفعؿ طبيعتيا كمككنات المكاد التي تحتكييا كحتى السامة منيا.
الناتجة عف استغالؿ المحاجر كالمناجـ كعف أشغاؿ اليدـ  النفايات اليامدة: كىي كؿ النفايات - 

 كالبناء أك الترميـ كالتي ال يطرأ عمييا، أم تغيير فيزيائي أك كيمياكم أك بيكلكجي عند إلقائيا في المفارغ.

                                                           
ط اإلستيالؾ، لذلؾ فمف بيف المؤشرات المكضكعة بأنماط اإلستيالؾ ك اإلنتاج المرتبطة يؤثر السكاف مف خالؿ نم  1

 بالتنمية المستدامة ما يمي:
 مؤشر كثافة استخداـ المكاد. - 
 مؤشر كثافة استخداـ الطاقة. - 
 مؤشر تكليد النفايات الصمبة. - 
 مؤشر تكليد النفايات الخطرة. - 
 مؤشر تكليد النفايات المشعة. - 
 ؤشر تدكير النفايات ك اعادة استخداميا.م 
 مؤشر نصيب الفرد مف المسافة المقطكعة بحسب كسيمة النقؿ، نقال عف: 
، جامعة تممساف، دكتكراه سايح بكزيد، دكر الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية المستدامة بالدكؿ العربية: حالة الجزائر، 

 .105، ص. 2013التجارية،  كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير ك العمـك
الجريدة الرسمية يتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا،  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01قانكف رقـ   2

 .10، ص. 77، العدد: 38، السنة: لمجميكرية الجزائرية
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النفايات المنزلية كما شابييا: كىي كؿ النفايات الناتجة عف النشاطات المنزلية كالنفايات  - 
اجمة عف النشاطات الصناعية كالتجارية كالحرفية كغيرىا، كالتي بفعؿ طبيعتيا كمككناتيا تشبو المماثمة الن

 1النفايات المنزلية.
ما عف النقطة األخيرة في إعالـ المكاطنيف في عممية تسيير النفايات ك التي في بعض األحياف أ     

زال تككؿ الى مؤسسات خاصة تيا عمى مبدأ أساسي كفقنا لما جاءت بو يرتكز تسيير النفايات كمراقبتيا كا 
( مف قانكف تسيير النفايات عمى إعالـ كتحسيس المكاطنيف باألخطار الناجمة عف النفايات 2المادة )

 2كآثارىا عمى الصحة كالبيئة، ككذلؾ التدابير المتخذة لمكقاية مف ىذه األخطار كالحد منيا أك تعكيضيا،
الشعبي البمدم دكرنا كبيرنا في ذلؾ باعتماده عمى المخطط البمدم في  كفي حقيقة األمر أف لرئيس المجمس

 3تسيير النفايات المنزلية، كمف بيف النقاط التي ليا األىمية ضمف عممية التخطيط يكجد:
 جرد كميات النفايات المنزلية المتكاجدة ضمف إقميـ البمدية مع تحديد مككناتيا كخصائصيا. - 
 مكاقع ك منشآت المعالجة المكجكدة في اقميـ البمدية.جرد ك تحديد  -        
 االحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات. - 
 األكلكيات الكاجب تحديدىا إلنجاز منشآت جديدة. - 
االختيارات المتعمقة بأنظمة جمع النفايات كنقميا كفرزىا مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية  - 

 ا حيز التطبيؽ.كالمالية الضركرية لكضعي

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11-10، ص.ص. المرجع نفسو  1
 .10، ص. المرجع نفسو 2
 .12، ص. المرجع نفسو(، 13المادة )  3
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 المبحث الثالث: المجتمع المدني و دوره في الحوكمة المحمية في الجزائر
المجتمع المدني ىك اآلخر يعكؿ عميو في خدمة التنمية المحمية مكنو يساعد عمى الحككمة، لذلؾ     

دكره في صنع  ، ك يتناكؿ المبحث2017تبنتو جؿ األحزاب السياسية أثناء اإلنتخابات المحمية لسنة 
 السياسات المحمية ك مف تـ الحككمة.

 المطمب األول: المجتمع المدني وصنع السياسات المحمية في الجزائر:       
بعد تبني التعددية السياسية فتح المجاؿ إلنشاء األحزاب السياسية كالجمعيات باعتبارىـ ككسيط بيف    

تي اعتمدت ألجؿ ترسيخ الديمقراطية في مستكاىا المحمي؟ الحككمة كالمكاطنيف، فما ىي اآللية الجديدة ال
 كما ىك الدكر المنكط لممجتمع المدني باعتباره شريكا في إطار الحككمة المحمية؟.

 لديمقراطية المحمية في الجزائر:اأواًل: المجتمع المدني ودوره في ترسيخ  
قراطية لما لو مف أدكار في تأطير المشاركة يمعب المجتمع المدني دكرنا كبيرنا في ترسيخ القيـ الديم     

الشعبية كالتربية السميمة لمقتضيات التعدد كقبكؿ االختالفات الفكرية ككذلؾ تقبؿ الحقكؽ الفردية مف خالؿ 
قيـ إشاعة الديمقراطية الحقيقية التي ترقى بطمكحات المكاطنيف إلى تسيير شؤكنيـ الخاصة، كمعرفة حقك 

، فتمكيف المكاطف عبر مؤسسات المجتمع المدني ىك بناء الحؽ في األمف كريمة ككاجباتيـ مف أجؿ حياة
 1السياسي الذم يمكف أف يحقؽ أكبر قدر مف اإلنتفاع بالمطالب

كما لمديمقراطية المحمية كالمشاركة الجماعية مجاؿ كاحد لمتسيير كالمتمثؿ ضمف حمقة المجتمع      
شعاع لجبية النظاـ الديمقراطي كأسمكب لمحياة، كيشمؿ ذلؾ المدني، بؿ إف ىتو الحزمة تشكؿ نقطة إ

اآلراء كالمقترحات أك الضغكطات المؤيدة أك المعارضة لمسمطة المحمية، غير أنيا في النياية ستسيـ في 
العممية السياسية الديمقراطية، بحيث يمكف تشبيو ىذا العمؿ الذم يقكـ بو المجتمع المدني كمصفاة تمر 

ذلؾ فالمجتمع المدني ك الديمقراطية المحمية التي شيدتيما الجزائر مع مرحمة اإلنفتاح، مف خالليا، ل
 اتسمت بمجمكعة مف الخصائص ك ىي:

ا منيا عمى المستكل المحمي. -1   تدريب ك إفراز القيادات الديمقراطية خصكصن
غاالت المكاطنيف زيادة الثركة كتحسيف األكضاع: إذ مف مياـ المجتمع المدني ىك التكفؿ بانش -2

 مف خالؿ محاكالت القضاء عمى الفقر كالتيميش.

                                                           
، ص. 2010، جامعة سطيؼ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، ماجستير ،"الحؽ في األمف السياسي"مشرم سممى،   1
20. 



 يف اجلزائر احلىكوة احمللية حنى تفعيل الدميقراطية التشاركية و حتقيق                                   رابع:         الفصل ال

253 
 

إشاعة ثقافة مدنية كديمقراطية: ىتو الثقافة نابعة مف فتح المجالس إلى المجتمع المدني في  -3
 أف يمعب دكره كما يجب في عممية ترشيد األفكار.

 ثانيا: المجتمع المدني ودوره في التنمية المحمية في الجزائر:
تنظيمات المجتمع المدني ازدىارنا خالؿ مرحمة التعددية سكاءنا مف الناحية الحزبية أك حتى  عرفت 

بحسب جمعية كىي مكزعة  92627ما يعادؿ  2011مف ناحية الجمعيات المحمية كالتي بمغ عددىا سنة 
 1(15الجدكؿ رقـ )

المقدمة في تنمية الخبرات  ىتو الجمعيات مف شأنيا أف تفعؿ التنمية المحمية مف خالؿ النشاطات    
المحمية كتحرير المكاطنيف عبر إنجاز مشاريع تكفر فرص لمعمؿ كتعزز مف البنيات التحتية كتساىـ في 

 الحد مف تفاقـ األمية، كمف بيف كذلؾ األدكار التي تقـك بيا نجد أنيا:
 تساعد األفراد عمى المشاركة في تدبير الشأف المحمي. -
 راح.قكة الحجة ك االقت -
 لدييا االستقاللية عف الجماعات المحمية مّما يتيح ليا فرض تنمية مكاتية لجميع األفراد. -

كىك ما تؤكده العالقة ثالثا: المجتمع المدني كشريك في صنع السياسات المحمية في الجزائر: 
بة تحديات التفاعمية المكجكدة بيف الطرفاف مف خالؿ مجمكعة العناصر ك في نفس الكقت ىي تعد بمثا

 يكاجييا المجتمع المدني في الجزائر ك مف بينيا نجد:
أكال تحدم الشراكة ك مكاجية الفعؿ البيركقراطي إذ أصبح المنظكر الحديث ينصب عمى كضع   

السياسات المحمية في شقيا األفقي مف خالؿ إشراؾ المجتمع المدني ضمف آلية صنع القرار ك العكس 
ي، لذلؾ زاؿ فيو سيطرة البيركقراطية عمى العممية السياسية ك صنع القرار المحممف ذلؾ في الجزائر أيف ما

لك تـ تتبع مسار المجتمع المدني بالمكازاة مع اإلدارة عمى المستكل المحمي فإف الثقؿ يميؿ نحك الثانية 
 بالرغـ مف ثقؿ األكلى عمى الثانية.

كجكد ثغرات تشكب الحككمة المحمية في الجزائر ثانييا ىك تحدم سد الثغرات الحككمية، فال مجاؿ مف   
عندما تضع القرارات بشكؿ انفرادم، فيي قد تيمؿ ك تقصي فئات مف المجتمع ك ما عمى المجتمع 

 ، فذا النكع مف التزاكج يسمح بشراكة حقيقية في إطار التكامؿ ال التنافس.مدني إال سدىاال
                                                           

: 31 avril  date , http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29 1

 جدكؿ يكضح تكزيع الجمعبات عمى المستكل الكطني.2012
 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29
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مجتمع المدني في الجزائر مف المفركض ىك مراقبة ثالثيا ىك متعمؽ بالتنفيذ، فدكر مؤسسات ال   
السياسات المحمية ك التدخؿ أك الضغط في تعديميا، ك لكف ما ىك مكجكد يثبت العكس مف ذلؾ إذ في 

 كثير مف األحياف تكتفي بمباركة السياسة المكضكعة.
يرل العممية التنفيذية ك خاللو تتضح  إضافة الى ذلؾ فإف التحدم األخير يتمثؿ في التقكيـ ك الذم مف    

النقص ك ما عمى المجتمع المدني المحمي إال تكضيحيا ككضع البدائؿ ألجؿ تقكيميا إف أمكف لو ذلؾ، 
 إذف فعممية التقكيـ تتطمب دراية بالكاقع ك ىك شرط يتكفر في المجتمع المدني المحمي في الجزائر. 

ت التي تكاجيو أمكف التأكيد عمى دكر المجتمع فمف خالؿ مجمكعة المياـ ك التحديات في نفس الكق     
المدني في صنع السياسات المحمية كالتي ىي تتكاجد ضمف مختمؼ المراحؿ بدءنا مف تبمكر المشكمة 

 كصكالن إلى صنع السياسات كحتى تنفيذىا .
 المطمب الثاني: التنمية المستدامة و إشراك المجتمع المدني في الجزائر:

عمى عاتقيا مسألة التنمية االقتصادية كرفاىية مجتمعاتيا كلكف كاف ذلؾ عمى  حممت الحككمة     
حساب البيئة مما استمـز عمى األفراد التكتؿ ألجؿ حماية مستقبؿ أبنائيـ فيما يعرؼ بمؤسسات المجتمع 

 المدني، فما ىي الكظائؼ التي تسعى مف خالليا لمحفاظ عمى البيئة؟، كما ىك حالو في الجزائر؟.
 واًل: الجزائر و تثمين دور المجتمع المدني في القضايا البيئية:أ 
نظمت العديد مف الممتقيات كالندكات ك كضعت اتفاقيات ألجؿ تفعيؿ دكر المجتمع المدني ضمف      

السياسة البيئية كالتي في أغمبيا صادقت عنيا الجزائر أيف عززت التقارير الدكلية بدءنا مف مؤتمر 
ا بقمة األرض عمى مبدأ رئيسي كالمتمثؿ في مشاركة المجتمع كأصحاب المصمحة في ستككيكلـ كمركرن 

( مف الكثيقة الختامية لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية 88مثمما جاءت بو الفقرة ) 1مسار صنع القرار البيئي
معنية عمى نحك المستدامة المعنكف: "المستقبؿ الذم نصبكا إليو" كالتي تدعك إلى "مشاركة جميع الجيات ال

فعاؿ باالعتماد عمى أفضؿ الممارسات كالنماذج المتكافرة لدل المؤسسات المعنية المتعددة األطراؼ، 
شراؾ المجتمع المدني بصكرة فعالة" كقد أدمج ضمف  كبحث  إمكانية إيجاد آليات جديدة لتعزيز الشفافية كا 

مفيكـ أصحاب المصمحة ضمف  2013اير مجمس اإلدارة في دكرتو العالمية األكلى التي عقدت في فبر 
 فكرة المجتمع المدني كىـ مقسمكف كما يمي:

                                                           
سمسمة سعيد الصديقي، القكل السياسية عبر الكطنية: قراءة في تأثير الفاعميف غير الحككمييف في السياسة العالمية،   1

بيركت، مركز دراسات  دكد العالمية،السيادة ك السمطة: اآلفاؽ الكطنية ك الح، حافظ عبدالرحيـ ك آخركف، المستقبؿ العربي
 .72، ص. 2006الكحدة العربية، 
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 برنامج األمـ المتحدة يعترؼ بالفئات التالية:
المجمكعات الرئيسية التسعة: كىـ المزارعكف، المرأة، الدكائر العممية كالتكنكلكجيا،  األطفاؿ  -1 

ت نقابات العالمية، قطاع األعماؿ كالصناعة، المنظماكالشباب، الشعكب األصمية كمجتمعاتيـ، العماؿ كال
 2030.1، ك في ذات اإلتجاه ما ذىبت إليو أشغاؿ األمـ المتحدة آلفاؽ غير الحككمية، السمطات المحمية

 المنظمات البيئية غير الحككمية بكصفيا منظمات تعمؿ فقط في مجاؿ القضايا البيئية.  -2 
( كضمف جمستو العامة السادسة 22ج األمـ المتحد لمبيئة في دكرتو )كما باشر مجمس إدارة برنام     

ألجؿ تنفيذ نتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، كالتي تركزت عمى الشراكة الجديدة مف أجؿ 
( ك التي كانت الجزائر عضكا مؤسسا فيو بأف التنمية يجب أف تككف مستدامة NEPADتنمية إفريقيا )

ماؿ كحده ليس الحؿ، ألف ثركة إفريقيا تكمف في شعكبيا كبيئتيا، كمع ذلؾ فإف اليدؼ مف التنمية كأف ال
نياء التدمير البيئي التي تضطر لو بسبب الفقر، كزاده  المستدامة ىك انتشاؿ الشعكب مف كىدة الفقر كا 

مكانيات المجتمع المدني في سياؽ التنمية المستدامة فيما يتعمؽ  تأكيدا المؤتمر مف خالؿ رصد قدرات كا 
 ك ىي تحديات ال بد مف مجابيتيا.2بالمبادرة الجديدة مف أجؿ التنمية في إفريقيا.

 :ثانيا: المجتمع المدني والشراكة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر: اإلطار القانوني
ضمف عممية  ال يمكف إغفاؿ دكر المجتمع المدني ككذلؾ مؤسساتو في دفع الدكؿ إلى إشراكيـ 

صنع القرار، انطالقا مف فكرة لعب دكر الكساطة بيف األفراد المسؤكليف كمساىمتيـ في تنمية مجتمعاتيـ 
 المحمية، بحيث يمكف ليا أيضا أف تسيـ في ىتو التنمية منـ خالؿ:

 مساندة المجتمع بإنشاء منظمات لحماية البيئة في المناطؽ التي تعاني أزمات بيئية. -
 ئؿ لصانعي القرار.طرح بدا -
 كضع خطة لمعمؿ البيئي. -
 تنفيذ كمعالجة الخطة. -

                                                           
كرقات مناقشة بشأف مكضكع المنتدل السياسي الرفيع المستكل "المجمس اإلقتصادم ك اإلجتماعي لألمـ المتحدة،   1

 نقال عف الرابط التالي: .5، ص. 2016، "بالتنمية المستدامة المعني
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/hlpf2016_submissi
on_pwd_arabic.docx. La date : 4 février 2018. 

، ص. 2003فبراير  7-3، نيركبي، المنتدل البيئي الكزارم العالميدارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، في: تقرير مجمس ا  2
116. 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/hlpf2016_submission_pwd_arabic.docx
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/hlpf2016_submission_pwd_arabic.docx
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كمف دكف ىذه المؤسسات لف تككف ىناؾ تنمية حقيقية كمستدامة، لذلؾ عمدت الجزائر أف تضع      
ا ما جاء منيا في  منظكمة قانكنية ليا أف تدخؿ األشخاص كالجمعيات في مجاؿ حماية البيئة خصكصن

، 2003القانكف المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الصادر في سنة الفصؿ السادس مف 
بحيث تسيـ ىتو الجمعيات بممارسة النشاط المتعمقة بحماية البيئة كتحسيف اإلطار المعيشي، في عمؿ 

بداء الرأم كالمشاركة، كحتى أف ليـ الحؽالييئات  في رفع  العمكمية بخصكص البيئة، كذلؾ بالمساعدة كا 
 كمف بيف المياـ المنكطة بيا نجد: 1دعكل قضائية عف كؿ مساس بالبيئة،

 تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطف. -  
 حماية الماء كاليكاء كالجك. -  
 حماية األرض كباطف األرض. -  
 حماية الفضاءات الطبيعية كالعمراف. -  
 2مكافحة التمكث. -  

دخؿ في العديد مف القضايا التي تيـ البيئة سكاءنا بصفة مباشرة أك غير كبالتالي لمجمعيات الحؽ في أف تت
 مباشرة مف خالؿ التأثير عمى صانع القرار المحمي.

 3ثالثا: المجتمع المدني والشراكة ألجل تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر: 
فإف عدد الجمعيات عمى  استنادنا إلى اإلحصائيات المقدمة مف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية     

، أما عمى المستكل 4جمعية 61المستكل الكطني فيما يخص حماية البيئة كاإلطار المعيشي يعادؿ 
مف عدد الجمعيات  %2.09جمعية محمية، أم ما نسبة  1938المحمي فالجمعيات البيئية يعادلكف 

نكع مف الجمعيات في تحقيؽ التنمية المحمية المتكاجدة عمى التراب الكطني، لكف رغـ ىذا، ك نظرا ليذا ال
المستدامة في الجزائر عمدت الكثير مف الدراسات إلى تبياف األدكار التي تقكـ بيا في عممية المشاركة 
كالتأثير عمى عممية صنع القرار مثؿ النمكذج المقدـ في كاليتي المسيمة كبرج بكعريريج  أك حتى غرداية، 

 تعداد الجمعيات المتعمقة بحماية البيئة. كأدكارىا لما ليذا األخير مف كبر

                                                           
 .13، ص. مرجع سبؽ ذكرهقانكف حماية البيئة ك تنميتو المستدامة،   1
 .13، ص. مرجع سبؽ ذكره(، قانكف حماية البيئة ك تنميتو المستدامة، 39المادة )  2
، 2:  ، العددمجمة جيؿ حقكؽ اإلنسافيماف، رقامي محمد، دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة، بكشنقير ا  3

 .44، ص. 2013جكاف 
 .2012جانفي  10إحصائيات إلى غاية  - 4
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تعد دراسات التقييـ البيئي مف بيف أىـ اآلليات الكفيمة بتحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ خمؽ  كما    
التكازف بيف متطمبات التنمية كمقتضيات حماية البيئة، ألجؿ تحقيؽ رفاه االقتصادم كاالجتماعي، 

عمى ضركرة إجراء دراسات منتظمة لالنعكاسات  (Rio)إعالف ريك ( مف 17خصكصا ك أف نص المبدأ )
كىك ما يعني أىمية إجراء دراسات  1قبؿ القياـ بأم أنشطة جديدة يمكف أف تترتب عمييا آثار ضارة كبيرة،

التقييـ البيئي، كىذه التقييمات ىي عناصر البناء إلبقاء البيئة العالمية قيد االستعراض، كىي كسيمة تمكف 
رم السياسات مف التكصؿ الى قرارات مستنيرة، ك ينبغي أف تستند ىذه التقييمات الى معمكمات مقر 

كبيانات ذات صمة بالقضايا، كمكثكقة، كمتاحة في الكقت المناسب، كأف تككف ىذه المعمكمات كالبيانات 
تحقؽ التنمية قد خضعت الستعراض األقراف لمتأكد مف امتثاليا لممبادئ العممية السميمة، كىي بذلؾ 

االقتصادية التي تفي باحتياجات الحاضر كتحقيؽ تكازف بينو كبيف تمكيف األجياؿ المقبمة مف استيفاء 
احتياجاتيـ مف المكاد المحدكدة في النظاـ البيئي كعدـ اإلخالؿ في التكازف البيئي كفي مكاد النظاـ 

 قييـ ك التي عمى الجزائر بمكغيا، فيي إذفالمتجددة كالدائمة، كما يجدر اإلشارة عمى كجكد إجراءات الت
فإف الجية الراعية تستعيف  -أ-تنطكم عمى الجية الراعية لممشركع، فبالنسبة لممشركعات مف الفئة 

بمختصيف في شؤكف التقييـ البيئي كيككنكف مستقميف كغير تابعيف لممشركع إلجراء التقييـ البيئي، فيتو 
محفكفة بالجدؿ أك تنطكم عمى اىتمامات بيئية خطيرة كمتعددة  الفئة تككف عادة عالية لمخاطر أك

، لذلؾ -أ-فيي عادة ما تككف أقؿ خطكرة مف نظيرتيا المتكاجدة في الفئة  -ب-األبعاد، بينما الفئة 
ضمف خانة المشاريع التي مف المرجح أف تككف  -جػ-فعممية التقييـ البيئي تككف أضيؽ، لتبقى الفئة 

مبية ضئيمة اإلحتماؿ أك معدكمة، ك إذا ما حاكلنا تتبع اإلجراءات في الجزائر فإنيا تحتكـ آثارىا البيئية س
 ف الخطكات:مكعة مالى مج
إذا كاف فيو تصنيؼ دكلي  2تحديد مدل حاجة المشركع إلجراءات تقييـ األثر البيئي: –أ       

ف السياسة الجزائرية المنتيجة في فإ -أ-التي كانت أقصاىا الفئة  3لمشاريع التقييـ عمى حسب الخطكرة

                                                           
، جامعة بسكرة، ةمجمة العمـك اإلنسانيعبد الغني حسكنة، دراسات التقييـ البيئي كآلية قانكنية لتحقيؽ التنمية المستدامة،   1

 .81، ص. 2012، جكاف 26: العدد
 .13، ص. مرجع سبؽ ذكرهخركبي محمد،   2
، 32، العدد: مجمة أسيكط لمدراسات البيئيةممدكح سالمة مرسي أحمد، اإلدارة البيئية لتقييـ األثر البيئي لممشركعات،   3

 .109، ص. 2008يناير 
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ىذا اإلطار ىي إخضاع مجمكعة المشاريع إلى دراسة التأثير البيئي كدراسة مكجز التأثير البيئي، فاألكلى 
 1لدييا درجة كبيرة مف الخطكرة عمى حساب دراسة مكجز التأثير كالتي يككف ليا خطكرة أخؼ مف األكلى.

 ثر البيئي:" ففي ىذا اإلطار تتكاجد أنكاع مختمفة، نجد منيا:الرقابة عمى عممية تقييـ األ -ب     
كىي مف ميمة الجيات الكصية كذلؾ بربط عممية انطالؽ  الرقابة اإلدارية: - 1             

 المشاريع بالتراخيص التي تمنحيا ألجؿ المباشرة في المشركع.
ا، فاألكلى مربكطة بالقضاء اإلدارم ففيو نقطتاف يفصؿ فييم الرقابة القضائية: - 2             

 كىي حيف عدـ الحصكؿ عمى الرخصة كالثانية تتعمؽ بإيقاؼ الضرر الناجـ عف التمكث البيئي.
كىي مف حؽ أم شخص طبيعي  رقابة مف قبؿ المكاطنيف كالمجتمع المدني: - 3               

 أك معنكم مف إيداع شككل لمقضاء في القضايا التي تخص البيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بيؽ محتكل ك كيفيات المصادقة عمى دراسة ك مكجز التأثير عمى البيئة، يحدد مجاؿ تط 145-07يكجد مرسـك تنفيذم   1

 : نقال عف
 .83، ص. مرجع سبؽ ذكرهعبدالغني حسكنة، 



 يف اجلزائر احلىكوة احمللية حنى تفعيل الدميقراطية التشاركية و حتقيق                                   رابع:         الفصل ال

259 
 

 المبحث الرابع: الثقافة و قيم المشاركة في الجزائر.
كذلؾ مف بيف التحديات المكجكدة يتعمؽ األمر بالثقافة الجزائرية ك التي ال بد ك أف تتالءـ مع ىذا     

 الخيار، عبر ثقافتي التداكؿ ك المشاركة.
 المطمب األول: ثقافة التداول:

التي اقترحت خالؿ األزمة التي عرفتيا جؿ األنظمة ىي تمؾ التشاركية إذا كانت الديمقراطية      
الديمقراطية، فإف ثقافة التداكؿ مثمما أتى بيا يكرغف ىبرماس كرفيقو جكف راكلز جاءت لتكمؿ الديمقراطية 
ا كأف فيو صعكبة في إنجاز ىتو األخيرة بخطكاتيا كمراحميا المقدمة مف قبؿ عمـ  التشاركية خصكصن

ع التنظيـ األنجمكسكسكني كىي الحؽ في المعمكمة، االتصاؿ، التشاكر كالمشاركة في صنع القرار، اجتما
بينما الثقافة التداكلية فيي تعتمد عمى ثالثة عناصر كالمتمثمة في االعتماد عمى الحجة كالبرىاف في 

حؿ الكثير مف النقاش، كركح اإلدماج لجميع شرائح المجتمع مع إظيار الشفافية كالتي تساعد في 
 الخالفات.

فالمنظكر الجديد الذم تسعى الى تحقيقو الجزائر ىك البحث عف الديمقراطية الحقة ك التي يسكدىا      
المسار اإلنتخابي أرادكا التجديد،  بإيقاؼبعد بركز األزمة في الثمانينات  خصكصا الشعب دكنما تمييز،

التساؤالت ك في نفس الكقت عبارة عف تحديات ال بد مف فأسسكا لثقافة التداكؿ، لتثكر معيا مجمكعة مف 
 ؟.في الجزائر بمكغيا، فما ىتو الثقافة التداكلية؟ ككيؼ ليا أف تدعـ مف الديمقراطية التشاركية

ألف الفكر الفمسفي أكجد عناصر تقميدية لمديمقراطية ك سرعاف ما كلت ك ضعفت مع الكعي لدل        
الديمقراطي، فبأم طرح أمكف ليـ أف يضعكه؟، كىك ما سعت إلى تحقيقو  الجزائرييف بمسألة التغيير

الفمسفة النقدية مجيبة عمى الطرح الماركسي لدل قكلو: "إف الفالسفة قد فسركا العمـ بطرؽ مختمفة، 
، كلكف التغيير بأية طريقة؟ فيؿ تبقى المصالح ىي المسيطرة ضمف مسار 1كالنقطة الميمة ىي تغييره"

 .ي الجزائر؟ أـ كاف لزامنا عمييـ إدخاؿ العنصر األخالقي فييا؟التغيير ف

                                                           
، الجزائر، ابف النديـ لمنشر ك التكزيع، مدرسة فرانكفكرت النقدية: جدؿ التحرر ك التكاصؿ ك اإلعتراؼمجمكعة مؤلفيف،   1

 ، نقال عف:24، ص. 2012
Fred rush, the cambridge companion to critical theory, cambridge, cambridge inversity press, 
2004, p. 9. 
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إذا كانت السياسة تحاكؿ دراسة العالقة بيف الحكاـ كالمحككميف، فإف لالعتبارات  ففي حقيقة األمر    
ك ىك ما تحتاج  1األخالقية جزء مف عممية التفسير، ككف أنيا تمنح معايير قيميو كالعدالة كالمساكاة..،

المجالس المحمية في الجزائر في كضعيا لقرارات منسجمة ك الساكنة لذلؾ جاءت النظرية النقدية اليو 
لتقدـ نقدنا لمحياة السياسية ليس في شقيا الراديكالي مف خالؿ دكتاتكرية البركليتاريا عؿ حد تعبير كارؿ 

نما في شقيا المثالي كالمعتدؿ عبر التحريض عمى التغيير االجتماعي مف خالؿ تكفير المعرفة  ماركس كا 
التفاكتات أك عمى أقمو أف يظير التناقضات ك لقكل الظمـ االجتماعي الذم يمكف بدكره أف يبمغ إلى التحرر 

في المجتمع الجزائرم ك في داخؿ النظاـ كتسيـ بذلؾ في جعؿ عدـ المساكاة االجتماعية كاضحة، كتسعى 
ر لمعمؿ اإلنساني نفسو لشرعية مف البنى التي تحضالى اقرار مكقؼ العقؿ كمصالح الجماعات كعززت ا

فمف المفركض أف السياسة في الجزائر ليست ميمتيا المصمحة بقدر ما ىي التكزيع السمطكم  كبالتالي
نصاؼ.  لمقيـ كلكف بعدالة كا 

فكرة العقد  ك إذا ما حاكلت الدراسة تجميع األفكار لطرح فكرة التداكؿ في الجزائر فال بد مف طرح   
الناجمة عف العالقة التي تربط ىؤالء الحكاـ بالمحككميف ألنو ك حسب ما جاءت بو فكرة العقد لتكريس 
أحقية العالقة المكجكدة بيف األفراد كبشر فيما بينيـ كقدرتيـ عمى سّد الخالفات دكف تدخؿ لقكل غيبية، 

عدما كصمت إلى إتاحت الفرد كقد كاف ليتو النظرية كقع خاص ضمف التطكر التاريخي لممجتمع األكربي ب
مركزا ممتازا في المجتمع مع تحديد سمطة الحاكـ كاختصاصاتو ك في ذلؾ تحديد لحقكؽ الفرد، لذلؾ عبر 
جكف جاؾ ركسك عف اإلرادة العامة كجعؿ منيا الكياف األكحد ضمف عممية التعاقد بعدما اتفقكا عمى 

ذلؾ أف تشترؾ إرادة الفرد مع إرادة األفراد اآلخريف التنازؿ لممجمكع عف حقكقيـ في السيادة، كاف معنى 
لتزداد عمقنا كتطكرنا ىتو الديمقراطية ألنيا أخذت مف مفيكـ الصراع الناتج عف بركز التيارات مف يميف 
كيسار، كعف انييار االشتراكية التي حاكلت أف تقاكـ األفكار الديمقراطية كفاسحة المجاؿ لمجيء أحزاب 

اطية في ذات الكقت مثمما ىك الشأف في ألمانيا مثؿ الحزب االشتراكي الديمقراطي كترسيخ اشتراكية كديمقر 
األفكار الميبرالية المتكحشة مع تعديالت جكىرية، ثـ في األخيرة ىك أنيا حممت ىـّ تطكير الديمقراطية 

المشاركة السياسة التشاركية بأكسع معانييا، ك كذلؾ الشأف بالنسبة لمجزائر ك التي تعاني مف أزمة في 
كتدني الثقة في المؤسسات التمثيمية ك خصكصا منيا المحمية ك اإلعتماد عمى الثقافة التداكلية في الجزائر 

 يعني إعماؿ الركائز األساسية التالية ك تكطينيا مف خالؿ: 
                                                           

 األخالؽ تعني: حسف التقدير ك الحكمة، نقال عف:  1
 .7، ص. 1975، الككيت، ككالة المطبكعات، األخالؽ النظريةعبد الرحماف بدكم، 
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 إعماؿ صكرة ككظيفة الحؽ الحديث. -1
 تثميف العالقة بيف الحؽ ك األخالؽ. -2
 كالسيادة الشعبية.تكطيف حقكؽ اإلنساف  -3
 الكظيفة االبستمية لمديمقراطية. -4
 الدكر المركزم لتكاصؿ الديمقراطية الجماىيرية. -5
 1الجدؿ حكؿ البراديغمات المنافسة لمحؽ. -6

إذف مف خالؿ ىتو الدراسة فيك التأسيس لشرعية جديدة قكاميا التكاصؿ كاألخالؽ عبر فتح باب     
اليسارم الذم ظير، ك أخذ صكرة التمرد كالعصياف المدني كاعتمد النقاش، مّما جعمو قريبنا مف التيار 

عمى ىذه التحميالت التي تركز عمى فساد النخب السياسية  2010بدءا مف نياية الحركات االحتجاجية 
كارتباطيا بالمصالح المالية كاألجيزة البيركقراطية مف أجؿ إعطاء معنى لمخطاب السياسي، ك لكف 

دل التكجو الراديكالي الى نكع مف الحفاظ عمى اإليديكلكجية الغربية كلكف مع تطكيرىا التخميف الحديث يتع
ا لما رأل في ىذا النقاش ىدؼ أسمى إليجاد اإلجماع كالتفاىـ عبر الكصكؿ إلى اتفاؽ يؤدم إلى  خصكصن

لى التفاىـالذكا لى التقارب في النظرات كاآلراء ت المشتركة كا  ، ىذه األبعاد جزائرييفبيف ال كالثقة المتبادلة كا 
تقابميا إدعاءات لمصالحية تتمثؿ في المعقكلية كالحقيقة كالدقة كالصدؽ كالتي يستند عمييا كؿ شكؿ مف 
ـّ فإف التفاىـ ىك العممية التي مف خالليا يتحقؽ اتفاؽ معيف عمى األساس  أشكاؿ االتفاؽ. كمف ث

، فقد تبدكا ثقافة التداكؿ لمكىمة األكلى صعبة المفترض إلدعاءات الصالحية المعترؼ بيا باتفاؽ مشترؾ
 كلكنيا تفيـ مف خالؿ األفكار التكاصمية فيما يعرؼ بنظرية الفعؿ التكاصمي.

مثمما ما جاء  إضافة الى ذلؾ فإف المؤسسات المحمية في الجزائر ك تطبيؽ مبادئ الثقافة التداكلية      
ية أفعاؿ الكالـ، يعد جانبا مفتاحينا عمى قدر كبير مف بو فالسفة أكسفكرد في الفمسفة التحميمية كنظر 

األىمية في تفتؽ الدرس التداكلي المعاصر كخصكبة المباحث الفمسفية األلمانية المعاصرة مجسدة في 
 ىابرماس كغيره كثير، لذلؾ فمف بيف الرىانات التي يعكؿ عمييا في الثقافة التداكلية في الجزائر نجد:

 
 

                                                           
، 2009، ديسمبر 9، العدد: دراسات استراتيجيةتداكلية في فمسفة يكرغف ىبرماس، نابت عبد النكر، مفيـك الديمقراطية ال  1

 .79-78ص.ص. 
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بحيث تفتقر المجالس المحمية في الجزائر الى منتخبيف أكفاء ليـ قكة  1كالبرىاف: ػػػػ مبدأ الحجة 
الحجة ك إبداء اآلراء ك لف يتأتى ىذا عبر الكفاءة بقدر ما ىك يعتمد عمى اإلحتراؼ، ألف محترؼ 

عات السياسة ىك الذم يممؾ المعمكمة ك الحجة، ك ىك ذاتو التكجو الذم ذىب اليو كزير الداخمية ك الجما
، ففي ىذا السياؽ  يرل بيكر في 2011المحمية دحك كلد قابمية أثناء مناقشتو لمشركع قانكف البمدية لسنة 

التكجو المعيارم لمثقافة التداكلية عمى أف الحجج السياسية ليا كظيفة خطابية يتصكر أنيا تحدث أثرا في 
،  كلكف ىبرماس يعتقد أف في تأسيس الفضاء العمكمي كال تيدؼ إلى خمؽ مكافقة عقالنية بيف األفراد

الديمقراطية ليس سعي إلى اكتشاؼ الحقيقة المكضكعية لمتكجيات السياسية بقدر ما ىك تبياف شركط 
ما عف الفاعمية التكاصمية كىنا يتـ االنتقاؿ إلى مستكل آخر مف الحديث  2التكافؽ الديمقراطي لمغايات،

. فيك حيف يؤكد كانت رسمية أك ضمف نطاؽ المجتمع المدنيبيف المؤسسات المحمية في الجزائر سكاءا 
أم أف لمتكاصؿ  3عمى أىمية نظرية البرىنة كالتداكليات الصكرية كعمى ما يسميو "بأخالقيات التكاصؿ"،

مثؿ تصريؼ المياه عمى  معايير أخالقية تنظـ تبادؿ األفكار كادعاءات الصالحية مف خالؿ المناقشة
، فكؿ ما ىك عقمي تزكيد بالماء الصالح لمشرب أك القضاء عمى الحيكانات الضارةمستكل البمديات أك ال

عند ىبرماس ىك قابؿ لممناقشة، ألف كؿ داللة مقترحة مف قبؿ شخص ما تشكؿ قضية معنى، ككؿ 

                                                           
 فيو مجمكعة مف ضكابط التداكؿ الحجاجي ك ىي:  1

 أف يككف الحجاج ضمف الثكابت )دينية، عرفية...( -
 أف تككف داللة األلفاظ محددة. -
 أال يقع المرسؿ في التناقض بقكلو أك فعمو. -
 اج لما يفبمو العقؿ.مكافقة الحج -
 تكفر المعارؼ المشتركة بيف طرفي الخطاب. -
 مناسبة الخطاب الحجاجي لمسياؽ العاـ. -
 ضركرة خمك الحجاج مف اإلبياـ ك المغالطة. -
 امتالؾ المرسؿ لثقافة كاسعة. -

، جامعة ماجستير (،نقال عف: شيباني الطيب، استراتيجية التكاصؿ المغكم في تعميـ ك تعمـ المغة العربية )دراسة تداكلية
 .45-44، ص.ص. 2010كرقمة، كمية اآلداب ك المغات، 

 .80-79، ص.ص. مرجع سبؽ ذكرهنابت عبدالنكر،   2
أخالقيات التكاصؿ ىي نقد لمديمقراطية التمثيمية، ك في نفس الكقت ىي محاكلة لتحرير مجاؿ اإلتصاؿ اإلنساني مف   3

 : نقال عف قبضة العقؿ األداتي ك التشيئ ك اإلغتراب،
، 2005، بيركت، المركز الثقافي العربي، يكرغف ىبرماس ك مدرسة فرانكفكرت: النظرية النقدية التكاصميةحسف مصدؽ، 

 .15ص. 
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ذا كاف يتعّيف البرىنة عمى كؿ صالحية انطالقنا  قضية معنى يمكف مناقشتيا في إطار مقكلة الصالحية، كا 
حجج الممكنة فإف قكة برىاف ما تقاس داخؿ سياؽ معيف بصحة الحجج، كىذه الصحة تظير مف مف ال

بيف ما تظير فيو، في قدرة تعبير معيف عمى إقناع المشاركيف في المناقشة كعمى تبرير قبكؿ إدعاء ما 
 لمصالحية.

نط، حيث عمؿ عمى كقد سجمت أخالقية المناقشة التداكلية تقدما بالمقارنة لمفيكـ األخالؽ عند كا
سبيؿ المثاؿ آبؿ إلى إخضاع الممارسات اإلنسانية: االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاألخالقية 
لممسائؿ الحججية كتحكيميا لمنقاش كفؽ قكاعد كأطر تداكلية متعاقدة كمصطمح عمييا لضماف االتفاؽ بيف 

سكاءا بكضع  جالس المحمية في الجزائركؿ األطراؼ المعنية ك ىك ما نحتاجو عمى أرض الكاقع في الم
. فالمناقشة الحجاجية باعتبارىا شكالن ميثاؽ لمتداكؿ ك المناقشة أك قانكف يخص الديمقراطية التشاركية

فكريًّا لمتكاصؿ تختص بالعالـ المعيش...كليس االستعانة بالبنية المسبقة، بؿ االستعانة بالمكارد التي ىي 
 حجاجية".سبب كجكدىا بما ىي مناقشة 

ػػػ مبدأ اإلدماج: الرىاف اآلخر ك الذم عمى الجزائر أف تأخذه في الحسباف ىك كيؼ يمكف إدماج 
إذ تسعى فكرة النقاش إلى إدماج  جميع شرائح المجتمع دكنما اقصاء سكاءا كانت أقمية أك فئة ميمشة،

بداء الحجة ألف اإلدماج في األساس ى ك مجمكعة مف التفاعالت بيف أكبر عدد ممكف في عممية البرىنة كا 
عناصر مختمفة داخؿ مجمكعة ما كىك ما يؤدم بضركرة إحساسيا بالتماثؿ كاالنسجاـ فيما بينيا بآليات 
كطرائؽ مختمفة كمتنكعة، كباالستعانة إلى بارسكنز فقد أشار إلى اإلدماج كأحد كظائؼ النسؽ االجتماعي 

يشتغؿ النسؽ بشكؿ جيد كمف بيف الشركط  كىك يضمف التنسيؽ بيف مختمؼ أجزائو مف أجؿ أف
 المكضكعية التي بنيت عمى أساسيا ك التي يجب أف تككف حاضرة في المجالس المحمية في الجزائر نجد: 

ية( الضامنة لفتح باب النقاش، تأىيؿ المؤسسات المحمية في الجزائر )البمدية ك الكالئ - 
 أنت ك ليس أنا أك أنت" جعميا مصدر ثراء ال مصدر إقصاء كقكلؾ: "أنا كك 

تطبيؽ المنظكمة القانكنية عمى كؿ الفئات دكنما إقصاء، ك ذلؾ باإلبتعاد عف الكالءات  - 
، مثال ما تعمؽ بيدـ البيكت الفكضكية أك منح ت المشبكىة ك التي تسمح باإلقصاءالقبمية ك اإلنتماءا

 سكنات
ة، ألنو في غالب األحياف ما يعاب تفضيؿ المصمحة الجماعية عمى المصمحة الفردي -        

عمى المجالس البمدية في الجزائر أنيا تغمب النعرات الحزبية عمى حساب المصمحة العامة ما يفضي الى 
 اإلنقسامات.
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 تحقيؽ العدالة ك اإلنصاؼ، ك ىك جكىر فمسفة النقاش. - 
ر شركط السالـ االجتماعي ككذلؾ مف بيف العناصر األساسية لتكفر شرط اإلدماج داخؿ المجتمع ىك تكف

بيف طكائفو كمككناتو كال يككف ذلؾ ممكنا إال بكجكد قنكات لمنقاش الصادؽ بيف مختمؼ الفاعميف أك 
 المعنييف بذلؾ القرار.

ػػػػ اإلشيار ك الشفافية: بحيث تعرؼ المؤسسات المحمية في الجزائر إدماجا متسارعا ك لكنيا تبقى  
كىك الشكؿ الذم يميز  الساكنة كاإلشيار في القنكات اإللكتركنيةمخيرة ك ال ترقى الى طمكحات 

الديمقراطية التداكلية عف غيرىا مف األنظمة كالديمقراطيات المغمقة بحيث يقكـ ىذا المفيكـ عمى تعميـ 
المعمكمات المتعمقة بحقكؽ المكاطنيف كالخدمات التي يحؽ ليا القياـ بيا، كسبؿ الحصكؿ عمى تمؾ 

مؿ ذلؾ المؤسسات التي تحمؿ عمى عاتقيا فتح باب النقاش، مثؿ عممية اختيار القائميف الحقكؽ، كيش
عمى السمطة كمراقبتيـ كاستبداليـ، كقدرة الحككمة المحمية في الجزائر عمى إدارة مكاردىا بفاعمية، كتنفيذ 

ـ عنصرنا جكىريًّا سياسات سميمة كاحتراـ المكاطنيف كالحككمة لمؤسسات الدكلة، لذلؾ يعتبر ىذا المفيك 
في غالب األحياف يعتبركىا كسر ميني ك ال  يلمصداقية النقاش كعدـ التكتـ عمى بعض البيانات ك الت

يجكز البكح بيا أك المشاكؿ التي قد تعيؽ حسف سير الجمسات أك حتى اتخاذ قرارات رشيدة مف شأنيا 
دراؾ ال 1التقميص مف تمؾ الخالفات، مشكؿ بتعقيداتو يتيح لممكاطنيف تقبمو مع كفي بعض األحياف معرفة كا 
 الحذر مف تداعياتو عمييـ.

كما أف مكضكع التكاصؿ لو مكانتو في الثقافة التداكلية أيف تعبر عف بنية خطابية محمكلة ضمف      
شبكة العالقات التفاعمية عمى حد تعبير تالككت بارسكنز، سكاءنا كاف ذلؾ بيف األنساؽ الفرعية أك بيف 

الفرعي مع النسؽ الكمي، ففي الكثير مف األحياف شبكات اإلتصاؿ التي تسيؿ مف عممية التكاصؿ  النسؽ
تجدىا ضعيفة في الجزائر ك تعاني مف الصراعات المفضية لإلنسداد، ك ىذا األخير ما ىك إال تعبير عف 

فتح لتبميغ أك التداكؿ ك عمؽ بكسائؿ ايت فيماسسات المحمية في الجزائر سكاءا كجكد أزمة اتصالية داخؿ المؤ 
التي تدعـ رأم  ييا مف خالؿ مجمكعة مف األطركحاتباب النقاش، ألف األفكار في ىذا المجاؿ ينظر ال

بارسكنز كاألطركحة األكلى التي ترل أف األنساؽ االجتماعية تنشأ كتتككف بشكؿ خاص مف التكاصالت 
اس التكاصالت، كاألطركحة الثانية تقكؿ أف كتعيد إنتاج نفسيا كتحافظ عمييا مف تمقاء نفسيا عمى أس

                                                           
 أحّؿ ىبرماس مفيـك التكاصؿ محؿ مفيـك الييمنة، نقال عف:  1

، 29، السنة: الفكر العربي المعاصر معزكز عبد العمي، أدكرنك ضد ىبرماس: بيف الحداثة الجمالية ك الحداثة التكاصمية،
 .99، ص. 2009، خريؼ 149 -148العدد: 
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التكاصؿ ىك انتماء ثالثة أكجو: الرسالة، كالمعمكمة كالفيـ، أّما األطركحة الثالثة فيي تجمع بيف الطرحيف 
فاألفراد/الفاعمكف كالمكضكعات ال يشكمكف جزءنا مف التكاصؿ كال مف األنساؽ االجتماعية، كلكنيـ ينتمكف 

لذلؾ ففكرة التكاصؿ كما جاء بيا  1جتماعية، أم ينتمكف بذلؾ إلى التكاصؿ،إلى كسط األنساؽ اال
 ىبرماس فيي نكع مف التفاعؿ اليادؼ الى خمؽ التفاىـ بيف مجمكعة مف الذكات داخؿ مجاؿ عمكمي

، كما كمجاف األحياء في الجزائر ك التي ال تزاؿ قاصرة عف أداء المياـ ك التي مف المفركض القياـ بيا
برماس األفعاؿ التكاصمية عمى النحك التالي: ىي تمؾ األفعاؿ التي تككف فييا مستكيات الفعؿ يحدد ى

بالنسبة لمفاعميف المنتميف إلى العممية التكاصمية غير مرتبطة بحاجيات السياسة، بؿ مرتبطة بأفعاؿ 
 التفاىـ كبالتالي فيك يرل أف التكاصؿ االجتماعي ضركرم لكؿ عممية تفكير اجتماعي.

كما أف نظرية الفعؿ التكاصمي تحقؽ التفاىـ المتبادؿ ك التفاعؿ الجكارم بيف الذكات المتكاصمة في      
مقاربة تحميمية ميتمة بعناصر ثالثة: كالرأم العاـ، الفضاء  الجزائر، فال يمكف تحقيقو إال إذا استحدثت

 لتداكلية نجد: العاـ، التكاصؿ، كمف بيف المستمزمات الضركرية ليتو الديمقراطية ا
 المعقكلية: كىي إنتاج خطاب تتكافر فيو الصحة التركيبية، كتحتـر فيو المعايير المسانية. - 
 الحقيقة: أم أف في المقاؿ سيككف القكؿ عف كقائع حقيقية غير مستكحاة مف الخياؿ. - 
معيارم المصداقية: كىي داللة المفظ كاإلدعاء بتطابؽ الفعؿ المغكم مع مقتضيات مخطط  - 

 سابؽ معنرؼ بو مف طرؼ المجتمع.
الصدقية: التعبير عف المكنكف كالمقاصد كالنكايا بأسمكب صادؽ ككاضح غير ممزكج بالمداىنة  - 

ففي السنكات األخيرة فتحت الجزائر باب النقاش لمعديد مف النصكص   2كالتالعب كالرغبة في التظميؿ.
بشركع لجنة المشاكرات حكؿ  2011مام  02الصادر بتاريخ  القانكنية كىذا طبقا لبياف رئيس الجميكرية

بمقر رئاسة الجميكرية سمسمة مف لقاءات تشاكرية مع  2011مام  21اإلصالحات السياسية يكـ السبت 
أيف قامكا بمراجعة  3األحزاب السياسية كالشخصيات الكطنية كالفاعميف األساسييف في المجتمع المدني،

ف األحزاب، قانكف تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة، قانكف الجمعيات، قانكف النظاـ االنتخابي، قانك 
اإلعالـ، قانكف الكالية، مما أثار استحساف العديد مف المشاركيف ضمف ىتو لجمسات ك سمح بالصدقية 

                                                           
 ، نقال عف:230عمي عبكد المحمداكم ك آخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص.   1

 .129، ص. 2004،ة الرباط، دار األماف، 2، ط. نظرية األدب: القراءة، الفيـ، التأكيؿأحمد بكحسف، 
 .263، ص. جع سبؽ ذكرهمر عمي عبكد المحمداكم ك آخركف،   2
 .13، ص. 2011، أفريؿ 46، العدد: مجمس األمةىيئة المشاكرات حكؿ اإلصالحات تباشر مياميا،   3
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في النكايا عمى التشاكر كالنقاش كيتكاصؿ ذلؾ في عممية تعديؿ الدستكر، كالحصيمة التي استقيت في 
 لنياية ىي تقميص الخالفات بيف مختمؼ األطراؼ.ا

 المطمب الثاني: ثقافة المشاركة:    
المفيكـ ضمف الضبابية إف تعقد العصر الحالي كالتداخؿ في المفاىيـ في بعض األحياف يجعؿ         
اني ىك مف خالؿ نظرة أكلية يتشكؿ مف اصطالحيف رئيسييف كىما: الحككمة كالث 1التشاركية ثقافةألف ال

اإلشراؾ ضمف عممية صنع القرار، لكف األمر يتعداه إلى مستكيات أخرل في التحميؿ كالتنمية المستدامة 
تبني ثقافة المشاركة ك الحث عمييا في كالشراكة الحقيقية بيف الفاعميف، كمف بيف األسباب التي دعت إلى 

 :الجزائر ما يمي
 أّواًل: أزمة مؤسساتية: 
 خالؿ مجمكعة مف العناصر الرئيسية كىي: كيتجمى ذلؾ مف     

العتبار أف القانكف ما ىك إاّل تعبير عف الحياة االجتماعية قصور من الناحية القانونية:  -أ     
ال  جزائرأف األحكاؿ التي تتعمؽ بالالمكجكدة لذلؾ فقد أثبتت العديد مف التجارب التاريخية كالسياسية 

ـّ الخركج عف محتكاىا تنعكس كالمنظكمة القانكنية المك  جكدة كمف ثـ فالنصكص القانكنية إّما عطمت أك ت
في التعامؿ مع المكاطنيف، فالسمة األساسية ىي المباعدة بيف النصكص الدستكرية كالكاقع العممي، 

لى فمسفة  الدكلة في الجزائركضمف مستكل تحميمي مكافؽ فإف  لـ تصؿ إلى مفيكـ الدكلة القانكنية كا 
 بالرغـ مف المجيكدات في ىذا الشأف. الحكـ في قيادة الدكلة كالمجتمع ة كأسمكب لسمطةالديمقراطي
ـّ تدني مستكل الشرعية.قصور المؤسسات التمثيمية:  -ب  كىذا يعني أف فيو عدـ الثقة كمف ث

2 
بتدني مستكل االنخراط الحزبي، كما فيو  الجزائركىك ما تعرفو قصور المؤسسة الحزبية:  -جـ 
الثقة كأف األشخاص المسيريف متيميف باالحتكار السمطكم مثمما جاء بو ركبيرتك ميشميز حكؿ  انعداـ

 القانكف الحديدم لألكلغارشية.
ككف أف المؤسسات المكضكعة لعممية التشريع كنظرا لمضعؼ الذم التداخل في الصالحيات:  -د 

تعبير مكنتيسكيك في كتابو ركح القكانيف  تعانيو لـ يصبح بمقدكرىا أف تقـك بالكظائؼ المنكطة بيا عمى حد

                                                           
1
 Houda laroussi, « politiques publiques et « bonne gouvernance » en tunisie », mondes en développement, n° 

145, 2009, p. 96. 
 ف يؤكدكف عمى أف الحككمة التشاركية رجعت الى ذات فكرة الديمقراطية التمثيمية، نقال عف: فيو بعض الدارسيف م  2

Jean bonc, al «  la gouvernance de aires marines protégées : le projet de parc marin en iroise, un exemple de 

07, p. 86., n° 138, 20mondes en développement ?, processus participatif 
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عمى أف االنفراد بالسمطة ىك االستبداد، السمطة ىي قكة كال يمكف إيقاؼ القكة إاّل بالقكة"، كعمى ىذا أصبح 
محمية مطركحا ك في الكثير مف عمى عممية رسـ السياسات الالحديث عمى ىيمنة السمطة التنفيذية 

 المرات.
 1برالية:ثانيا: العولمة نيولي 
ثارة مجمكعة مف التساؤالت، كيؿ         إف انتشار الثكرة الميبيرالية العالمية في سنكات التسعينات كا 

كصكؿ المنظكمة البشرية إلى مجرد نمك كقتي لفرص الديمقراطية الميبيرالية؟ أـ أف ثمة نمطنا أطكؿ أمدنا 
صكب الديمقراطية الميبيرالية؟، ككيؼ أمكف  لمتنمية يحدث تأثيره، كسيقكد كافة الدكؿ في نياية المطاؼ

لذلؾ اإلنساف البشرم أف يقؼ فخكرنا عمى قمة ىـر المسار العالمي كىك يضع الحجر األخير مف أحجار 
 ! قد بمغنا القمة ! معرفتو، مثمما يبدك ككأنو يصرخ عاليًّا في أذف الطبيعة المصغية إليو: قد بمغنا القمة

ىك ما سعى الكثير مف المفكريف إلى امتداحو مثؿ فرانسيس فكككياما، كلف تتكانى ك  ! كاكتممت بنا الطبيعة
األحداث عف المضي إلى األماـ في سبيؿ تكريس الكجو األعظـ لمديمقراطية الميبيرالية بعد انخراط 
األحزاب االشتراكية ضمف التكجو الديمقراطي كمحاكلة الستشعار ذلؾ التكيؼ مف النفس األخير لمبقاء 
كىك ذاتو الذم أرادتو األفكار نيكليبيرالية بإنعاش الديمقراطية بعدما دخمت ضمف أزمة عميقة، لتتكالى 

بعة ليا أك حتى مف المصطمحات كالمفاىيـ الجديدة سكاءنا بما جاءت بو المنظمات الدكلية كاإلقميمية التا
، ك ما عمى و األفكار نيكليبيراليةالتي أنتجالتشاركية مف بيف التداعيات  الثقافةتجمى تالدكؿ ذاتيا ل

 الجزائرييف إال أف ينخرطكا في ىذا المسعى.
إف التكجو السمككي  طكر العديد مف المفاىيـ التي ثالثا: إعادة االعتبار لمسياسات المحمية:  

، ألف التحميؿ التقميدم ركز إىتمامو عمى المؤسسات الرسمية محميةتتكاجد ضمف تحميؿ السياسات ال
لذلؾ جاءت المدرسة السمككية  مثمما ىك حاصؿ في الجزائر دكنيا في عممية الصياغة كالتقكيـ كأىمؿ

دراجيا ضمف العممية السياسية بدءنا مف تبمكر المشكمة إلى  ألجؿ إعادة االعتبار لمفكاعؿ غير الرسمية كا 
ا من و عمى الصعيد غاية إيجاد حمكؿ ليا فكاف لعنصر البيئة دكر في تتبع مسار االنتقاؿ كخصكصن

ياسات المحمية، لذلؾ المحمي، العتبار أف المكاطنيف يتفاعمكف كبشكؿ مباشر ىي كالجمعيات في الس
 التشاركية لتعيد االعتبار لمجمكعة مف المعطيات كالمتمثمة في: ثقافةجاءت ال
 في الجزائر. التكجيات اإليديكلكجية كالسياسيةإعادة رسكمة  - 
 كآليات طرحيا لممطالب.الجزائرم مصالح كالقكل المتنافسة في المجتمع إعادة ترتيب خارطة ال - 

                                                           
1
  Marie héléne bacqué, al, la démocratie urbaine face au néolibéralisme, op cite, p.p. 127- 128. 
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 في الجزائر. امتة كديناميات العممية السياسيةإعادة تفعيؿ القكل الص - 
 إنطالقا مف المستكل المحمي. الشرعية الثقافة عباء كإعادة تكزيع األ - 

 التشاركية: ثقافةالفرع الثاني: عناصر ال      
قتساـ االقيمية كالمؤىالت التي تجعؿ مف التشاركية مجمكعة مف العناصر  الثقافةضمف  تكجد      

 كمف بيف ىتو العناصر نجد: 1السمطة عممية ممكنة في الكاقع،
 أواًل: وجود قيم اجتماعية: 
تمؾ التشاركية تتيح نكع مف التعايش بيف فئات المجتمع المشكمة ل الثقافةىتو القيـ المكجكدة ضمف        

 كمف بينيا نجد: 2الكحدة السياسية،
إف طرح مفيكـ الثقة يترادؼ كفكرة الشرعية ألف الحياة المدنية لف يستتب فييا الثقة:  -أ      

ف غابت فسيشكب المجتمع  خصكصا مع العشرية السكداء األمف كالسالـ دكف كجكد ىذا العامؿ كا 
ؾ فالتعاعقد ىك شكؿ مف أشكاؿ الثقة المتبادلة ما نكع مف الفكضى مثمما نادل بيا ىكبس، لذلالجزائرم 

(، 21( كبداية القرف )20(، أّما في نياية القرف )19بيف الحكاـ كالمحككميف كلكف ىذا كاف في القرف )
أصبح ىؤالء المحككميف متكتميف لضماف مصالحيـ فأكجدكا فئات أطمؽ عمييا بالمجتمع المدني كالقطاع 

مبنية عمى الثقة بيف اإلدارة  تشاركية ثقافةلفكاعؿ الزمة ضركرية لتحقيؽ تو االخاص، لذلؾ فالثقة بيف ى
 المحمية ك المجتمع المدني في الجزائر

التشاركية لف يتـ إال في كنؼ الكضكح  الثقافةإف اتخاذ القرارات في إطار الشفافية:  -ب     
مات، كفي الزمف المناسب لممعنييف، ألف التاـ، كال يككف ذلؾ ممكنا إاّل بتكفير القدر الالـز مف المعمك 

غياب ىذا العنصر قد يقمص مف تكافر المعمكمة، األمر الذم يؤدم إلى تجاكزات مف الطرفيف، كيمكف 
ىنا لإلدارة أف تمعب دكرنا بارزنا في تفعيؿ عنصر الشفافية.

3 
تتكافر عمى عنصر إف العالقة التي تربط الحككمة بالفكاعؿ األخرل البد أف المصداقية:  -ج     

المصداقية ألف تطكير الحككمات لمشاريع تحتية فإنيا تختصر المسافات كتقمؿ الكقت الضائع مف الناس 
كستسيـ ال محاؿ في إسعادىـ كراحتيـ، كبالتالي فإف الشعارات ال تكفي بقدر ما يتكافر عمى أرض الكاقع 

 مف كعكد قدمتيا أثناء الحمالت االنتخابية.
                                                           

1
 Laurence piper, roger deacon, les ward committees a Msunduzi : la participation locale entre influence des 

élites et logiques partisanes, revues tiers monde, n° 196, 2008, p.p. 802- 804. 
2
  Dominique pestre, des sciences, des téchniques et de l’ordre démocratique et participatif, participations, n° 1, 

2011, p.p. 215-216. 
3 Ank michels, opcite, p.p. 277- 279. 
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 : مؤىالت:ثانيا       
التشاركية البد مف تكافر مجمكعة مف العناصر كالتي قد تككف اتصالية، معمكماتية،  الثقافةلتحقيؽ        
 في الجزائر. تتعمؽ بأخالقيات النقاش كالتداكؿكأخرل 
إف فاعمية االتصاؿ تعدُّ أحد مفاتيح النجاح ألم مؤسسة سكاءنا كانت اقتصادية االتصال:  -أ     
عية كحتى سياسية ألنو يؤدم إلى الرفع مف الركح المعنكية كتحسيف العالقات االجتماعية بينيـ، أك اجتما

ككذا زيادة الرضاء الكظيفي، إذ كؿ ذلؾ ينعكس إيجابنا عمى أدائيا لذلؾ فقد عرفت مف قبؿ "ابراىيـ أبك 
كليـ صكرنا ذىنية عرقكب" عمى أنيا عممية تفاعؿ اجتماعي يستخدميا الناس لبناء معاف تشكؿ في عق

كيتبادلكنيا عف طريؽ الرمكز لذلؾ فاالتصاؿ ىك ركف أساسي ضمف عممية التحكيؿ الرمزية التي تتبناىا 
 التشاركية. الثقافة

البد مف تكفر المعمكمة كالتي تكضح عبر في الجزائر التشاركية  لتعزيز الثقافةالمعمومة:  -ب 
 طريقتيف:
مف خالؿ اإلدارات الجزائرية ككزارة ئات التي تمتمؾ المعمكمة أم أف الييالمبادرة:  -1        

فيي ممزمة بتكفيرىا كنشرىا سكاءنا تعمؽ األمر الداخمية ك الجماعات المحمية أك عمى المستكل المحمي، 
 باألنشطة التي تقكـ بيا أك الميزانيات كالسياسات.

كالييئات العامة عف معمكمات مف حؽ أم كاف استجكاب المكظفيف العامكف الرد:  -2        
 حكؿ ما يقكمكف بو كالكثائؽ التي يحكزكنيا .

ىذا العنصر مكجكد ضمف الديمقراطية التداكلية مّما يفضي بالقكؿ حكؿ التداول والنقاش:  -جـ          
مع درجة التداخؿ بيف المفيكميف، الديمقراطية كالتداكلية، التي ليا مف مفيـك النقاش العنصر األساسي 

 1التشاركية الذم يحكم في طياتو داللة فحكل الخطاب كالتداكؿ. الثقافة
 ثالثا: درجة اقتسام السمطة:        
التشاركية عمى الصيغة التفاعمية التي تتـ بمكجبيا عممية صنع القرارات، ألف ىذا  الثقافة تركز        

ف يتـ  إاّل بحضكر فكاعؿ رئيسية كغير رسمية كلطالما ىذا ل 2األخير يعّبر عف اختيار فيما بيف الدالئؿ،

                                                           
1
 Christian poirier, caroline Andrew, décision et consultation au nivea locale : dynamiques et tensions entre la 

démocratie représentative et la démocratie consultative a la ville d’Ottawa, Gestion, vol. 28, 2003, p.p. 28- 29. 
2
 Hélén rey-valette, syndhia mathé, l’évaluation de la gouvernance térritoriale, enjeux et propositions 

méthodologiques, revue d’économie régionale et urbaine, n° 5, 2012, p.p. 786- 787. 
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ضمف أجيزة النظاـ الكمي لمكحدة المحمية بما يعرؼ بالمجتمع المدني كالقطاع الخاص فإنيا تتـ عبر 
 مجمكعة مف األنماط:

ىتو العممية ذات صبغة تفاكضية بيف طرفيف أك أكثر بحسب درجة األىمية المساومة:  -أ      
إزاء ذلؾ القرار عبر القبكؿ كلك جزئيا  لمصمحة أىدافيا كليس بالضركرة أف  التي يحضى بيا كؿ طرؼ

 يككف حالن مثاليا، كتتـ ىتو المساكمة كفقنا لتضامنية معيارية أك تككف عمنية كأخرل ضمنية.
يتحقؽ ىذا األسمكب عندما يحاكؿ طرؼ ما أف يكسب طرفنا يجعمو يقبؿ مكقفو اإلقناع:  -ب 

 ك قضية ما بعد أف يقتنع بسالمة الرأم أك القيـ المعركضة عميو. كعرضو إزاء مشكمة أ
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 خالصــــــــــــــــــــــــــــــة و استنتاجات:   
بالرغـ مف العقبات التي يكاجييا تطبيؽ الديمقراطية التشاركية في الجزائر إال أنيا ك ضمف المشركع    

خمية ك الجماعات المحمية ك التييئة اإلقميمية ك الذم سيرل النكر قريبا جعؿ المعمف عنو مف قبؿ كزارة الدا
مف الجزائر تسير في خطى متقدمة في العممية التشاركية سكاءا ما تعمؽ بمشاركة الخبراء ك أىؿ 
اإلختصاص في أشغاؿ ك دكرات المجالس المحمية، أك في الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمة ك التشاكر، 

الفرصة لتكطيف الحككمة المحمية ضمف فكاعميا المختمفة مف قطاع خاص أك مجتمع مدني أك مما أتاح 
حتى في سبؿ تغيير ثقافة المكاطف الجزائرم ليصبح أكثر فاعمية في الشأف المحمي، ك مما يستنتج مف 

 ىذا الفصؿ نجد:
اركي في الجزائرم يعد الى ػػػػ كجكد مجمكعة مف القكانيف التي ساعدت عمى بركز ك تطكر الفكر التش    

 الفترة اإلستعمارية.
 ػػ كجكد مشركع قانكف ك الذم سيصادؽ عميو قريبا.    
ػػػ الديمقراطية التشاركية ىي الفضاء الخصب لترقية ركح المبادرة لدل المكاطنيف في اإلنخراط في     

 الشأف المحمي.
 ة في الجزائر.ػػػ الديمقراطية التشاركية ىي شكؿ مف أشكاؿ الحككم    
 ػػ الديمقراطية التشاركية ىك نمط تصاعدم مف األسفؿ الى نقطة صناعة القرار في الجزائر.     
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــــــــــة
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إف التخميف في تكطيف الديمقراطية التشاركية المحمية في بمد مثؿ الجزائر يتطمب نكع مف التحقيؽ       
حث حكؿ اإلجماع ك تقميص الصراعات المكجكدة ك الرىانات المطركحة في تبياف الفارؽ بيف أىمية الب

في إشراؾ المكاطنيف في عممية صنع القرار المحمي، لذلؾ كاف لزاما عمى الديمقراطية التشاركية أف 
تتمكضع ضمف ثالثة أنساؽ: معرفي، سياسي، قانكني، فاألكؿ يتجسد مف خالؿ التجارب العديدة المنتقاة 

كؿ خصكصا منيا التجربة الرائدة في ىذا المجاؿ لمنطقة بكرتك أليغر في البرازيؿ، أما مف مختمؼ الد
النسؽ الثاني فيك سياسي بتكجو الخطباء ك الساسة عمى المستكل الكطني الى التأكيد عمى التكجو نحك 

خالؿ  الديمقراطية التشاركية، مثؿ ما جاء بو برنامج رئيس الجميكرية السيد عبد العزيز بكتفميقة
، بينما المستكل الثالث ضمف ىتو األنساؽ فيك اإلطار القانكني الذم 2014اإلنتخابات الرئاسية لسنة 

يعكس ىتو الخطابات السياسية ك األطر المعرفية ك يطرحيا عمى محمؿ الجد، ليتشكؿ معيا مسار 
مؽ األمر بالتكجو التحكؿ في سياؽ المدارس الكبرل لتبني مفيكـ الديمقراطية التشاركية سكاءا تع

( مراحؿ رئيسية، ك ىي: الحؽ في 4األنجمكسكسكني الذم يرل في المفيكـ عمى أنو يمر بأربعة )
ما المدرسة الثانية فيي فرنسية المعمكمة، الحؽ في اإلتصاؿ، الحؽ في التشاكر، الحؽ في المشاركة، أ

كنيكف مع مفيـك الحتمية التي تمخص الفكرة مف خالؿ عنصر المشاركة كما جاء بو األنجمكسكسك 
نسمة، لذلؾ فالجزائر  80000اكز التشاكرية، مثؿ إللزامية تشكيؿ لجاف األحياء في البمديات التي تتج

ىي تتبنى المصطمح في العشرية األكلى مف القرف الكاحد ك العشريف، أخذت لنفسيا مراحؿ متقدمة مف ك 
 خالؿ المراحؿ التالية: إشراؾ المكاطنيف في الحياة السياسية، ك ىي مجسدة مف

خالؿ استحداث مجمكعة مف النصكص المرحمة األكلى: ىي مرحمة التأسيس لممبدأ: ك ذلؾ مف      
 القكانيف التي تؤكد ذلؾ المسعى ك ىي مكضحة كاآلتي:ك 

ك الذم كرس ـ 2001أكال: صدكر القانكف المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا لسنة          
 ؽ في الحصكؿ عمى المعمكمة.الح

الذم فتح المجاؿ ـ 2001ثانيا: صدكر القانكف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو المستدامة لسنة         
نحك سياسة اتصالية مع الجماعات المحمية ك بالتشاكر مع كؿ الشركاء اإلقتصادييف ك اإلجتماعييف 

 المرافقيف في عممية التنمية.
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الذم أكد أف ـ 2001دكر القانكف المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة ثالثا: ص        
لممكاطف الحؽ في المعمكمات المتعمقة بحالة البيئة، ك كذلؾ المشاركة في اإلجراءات المسبقة إلتخاذ 

 القرارات.

ر عمى أف لممكاطف الحؽ في ، ك الذم أكد ىك اآلخـ2006رابعا: القانكف التكجييي لممدينة لسنة         
 المعمكمة ك التشاكر لكف بالمكازاة ك إدراجيـ لمصطمح الحكـ الراشد.

: ك الذم فسح المجاؿ نحك رؤيا كاضحة تتعمؽ      المرحمة الثانية: ىي مرحمة التأسيس لممفيـك
 بالديمقراطية التشاركية، ك نجد مف بيف ىتو القكانيف ما يمي:

، ك الذم أكد عمى دخكؿ المفيكـ ضمف الحياة السياسية المحمية، ـ2011مدية لسنة أكال: قانكف الب        
ك ما عمى رئيس البمدية إال تفعيميا ك لكف لف يتـ ذلؾ إال مف خالؿ مرحمتيف: األكلى تككف قبؿ اتخاذ 

 القرار ك الثانية تككف بعدىا.

بمكرة المفيـك مف خالؿ المجالس ، ىك اآلخر ساعد عمى ـ2012ثانيا: قانكف الكالية لسنة         
 المنتخبة ك بالخصكص مف قبؿ المجاف.

كؿ ىتو النصكص القانكنية ك التي أفرزت عف كجكد مرحمتيف في عممية إشراؾ المكاطنيف في الحياة    
السياسية ضمف مستكاىا المحمي سمحت بالمضي نحك مراحؿ متقدمة في مسار ترسيخ الديمقراطية 

يبقى العنصر األخير مغيبا ضمف ىتو الحمقة ك بندا مسككت عنو بسبب كجكد مجمكعة  التشاركية، إال أنو
 مف المعضالت:

أكال: فيو معضمة مف الناحية الكمية: ك الذم مف خاللو يتـ طرح التساؤؿ التالي: مف ىـ         
ي البمدية مثمما نص عمييـ قانكناألشخاص الذيف يشارككف في عممية صنع القرار؟، حتى ك إف كجدكا 

الكالية مف خبراء ك أىؿ اإلختصاص، فما ىك مصير البقية مف السكاف ك التي تصفيـ الديمقراطية ك 
ال فستصبح ىي األخرل نخبكية مثمما جاءت عند مفكرم النظرية النخبكية  التشاركية عمى أنيـ خبراء، كا 

ي تحكـ الكثرة بسبب ما تممكو مف مف أمثاؿ فمفريدك بارتك ك مكسكا..، ك الذيف يركف في أف القمة ىي الت
 خصائص ك مقكمات سيككلكجية.
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ثانيا: فيو معضمة مف الناحية الكيفية: أم في كيفية إدارة الجمسات التي تتـ عمى أساسيا         
الديمقراطية التشاركية؟، ك ىؿ لرئيس البمدية مثال أف يككف ممزما بتنفيذ ما تستره األغمبية، مما يطرح 

 مشخصة في مف ىك صانع القرار؟.معضمة أخرل 

ثالثا: معضمة صنع القرار: ىؿ ىك سحر ديمقراطي أـ اقتساـ لممسؤكليات؟، ىنا يكمف الرىاف         
األساسي الذم يكشؼ عف معضمة التمثيؿ، إلعتبار أف الديمقراطية التشاركية جاءت لتكمؿ الديمقراطية 

يمقراطية جاءت لتجيب عف تساؤالت لطالما أرقت المفكريف التمثيمية ال أف تنقضيا أك تمحكىا، بؿ ىتو الد
ك الفالسفة الذيف جعمكىا ميدا لمجمكعات صغيرة، كمجمكع الجزر التي كانت تشكؿ دكيالت مدينة أثينا، 
ك اليكـ ىي تنطمؽ مف األسرة التي نعيش فييا ك الحي الذم نتعايش معو يكميا ك القرية التي نبرز فييا 

تنا، كصكال الى البمدية أك الكالية التي نسعى الى بسط مفيكـ التمكيف فييا، ك بذلؾ فيي أفكارنا ك إبداعا
 تكفر الفرص الكاممة لكؿ أفراد المجتمع بغض النظر عف تكجياتيـ السياسية ك اإلجتماعية.

ية، تجعؿ رابعا: مشكؿ بنيكم: إف استحداث آليات لمديمقراطية التشاركية مكازية لمديمقراطية التمثيم       
مف منطؽ المشاركة في صنع القرار ضمف مستكييف: األكؿ، ىك أفقي، ك الثاني ىك عمكدم، ففي ىذا 
األخير تككف العالقة بيف صانع القرار الرسمي ك المكاطف ضمف مسعى طبيعي لمديمقراطية التمثيمية، 

 ياسة التقميدييف.بينما األكلى فيي تضع الشقيف ضمف مفارقة الالمساكاة بحسب تخميف صناع الس

ىذا المفيكـ في الساحة الكطنية ك لكف رغـ ىذا ففيو مجمكعة مف الحمكؿ التي تساعد عمى إثراء    
 المحمية مف خالؿ ما تكصمت إليو الدراسة مف تكصيات:ك 

أكال: ال بد مف إشراؾ المكاطنيف في كؿ مراحؿ عممية صنع السياسات المحمية، بدءا مف انطالؽ         
 ير في المشركع الى غاية تبنيو ك مف تـ تنفيذه ك تقكيمو.التفك

دنية كحؽ الحصكؿ عمى المعمكمات ثانيا: المزيد مف الشفافية بتعزيز مجمكعة مف الحقكؽ الم        
 عدـ اعتبارىا كسر ميني.ك 

ث آليات ثالثا: ال بد مف بمكغ العنصر األخير في مسار الديمقراطية التشاركية، ك ىذا باستحدا        
 كفيمة بذلؾ، كتقنيف لجاف األحياء عمى مستكل البمديات.
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رابعا: إنشاء فضاءات مخصصة لتقديـ اإلعتراضات عمى المستكل المحمي مف شأنيا أف تحكؿ         
 المكاطف مف المستيمؾ الى المنتج لمفكرة في حؿ المشاكؿ ك القضايا اليكمية.

لممكاطنيف الحؽ في تسييرىا مف أجؿ تحميؿ المسؤكلية  خامسا: تخصيص ميزانيات إضافية،        
 لممكاطف في قضايا التنمية، ك لتجربة بكرتك أليغر بالبرازيؿ دليؿ عمى نجاحيا.

تيجيات ك المناىج، ألف التجمير سادسا: الديمقراطية التشاركية تتطمب ربط األىداؼ باإلسترا        
 ير ك التجمعات أياـ اإلنتخابات.اإلجتماع ألجؿ حؿ المشاكؿ ليست ىي التجمك 

سابعا: فتح فضاءات جديدة لمتشاكر: ىتو الفضاءات ألجؿ التعبير عف مطالب ليس مف حقيـ         
االتيـ، أك مجالس ألصحاب الميف تبميغيا أياـ اإلنتخابات، كإنشاء مجالس لألطفاؿ لمتعبير عف انشغ

تعانيو البمديات عبر كامؿ التراب الكطني مف ىجرة حتى األجانب المقيميف بشكؿ غير رسمي، نظرا لما ك 
 ك نزكح بسبب الحركب ك األزمات في دكؿ مجاكرة.

ثامنا: بمكغ فكرة المكاطف الخبير ىي تضافر الجيكد بيف مختمؼ الشرائح، لذلؾ فمزاما عمى الدكلة        
عات ك أماكف الدراسة أف يمقنكا مف تكفير فضاءات لتعميـ الساكنة ك الذيف لـ تتح ليـ الفرصة لبمكغ الجام
؟، أك تمقينيـ إجراءات اإلتصاؿ مناىج الحؽ في الديمقراطية التشاركية، ككيفية الحصكؿ عمى المعمكمة

 التشاكر ألجؿ تكطيف العنصر األخير، ك المتمثؿ في المشاركة في صنع ك اتخاذ القرارات.ك 

ات اإللكتركنية عمى المستكل المحمي، كأف تمـز كؿ تاسعا: تقنيف إلزامية تكصيؿ المعمكمة في القنك        
( مف قانكف البمدية في 30بمدية بفتح مكقع رسمي ليا في مكاقع األنترنيت بدؿ ما نصت عميو المادة )

 تخيير نشر المعمكمات في الكسائؿ المتعددة األخرل.

ع دكنما إقصاء لمتعبير صة لمجميعاشرا: كجكد إرادة سياسية عبر مختمؼ األطكار إلتاحة الفر        
 المشكرة ك إبداء الرأم.ك 

ك في األخير فإف الجزائر تعد ضمف مراحؿ متقدمة في ترسيخ مفيـك الديمقراطية التشاركية سكاءا مف     
 الناحية القانكنية أك حتى شقيا اإلجرائي.



 

 

 

 

 

 

 

 المالحــــــــــــــــق:
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 1يكضح منطقة بكرتك أليغر  (:1خارطة رقـ )

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Ruald monegat, « Participatory democracy and sustainable management in portoalegre”, Brazil,  environment 

and urbanization, vol. 14, N° 2, October 2002, p. 186. 
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 1(: يكضح المكقع الجغرافي لماليزيا2خارطة رقـ )

 

 

 

                                                           
، الدكرة 5/1)أ( مف مرفؽ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف  15الجمعية العامة لألمـ المتحدة، تقرير كطني مقدـ كفقا لمفقرة   1

 .2، ص. مرجع سبؽ ذكره، 2، ص. 2009فبراير  13ػػ  2الرابعة، 
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يكضح أشكاؿ إدماج المكاطنيف في صنع القرار مف خالؿ الديمقراطية  (: 1شكؿ رقـ )
 1التشاركية

 

 

 

 

                                                           
1
 Marie le quin, op cite, 2001, p. 60. 
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 1(: يكضح نجاح بيئة المقارنة المرجعية2شكؿ رقـ )

 

 

 

 

                                                           
 .41، ص. مرجع سبؽ ذكرهلكرم، حاكـ محسف محمد الربيعي، عبد السالـ عمي حسيف ا  1
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 1(:  يكضح دكرة المقارنة المرجعية3شكؿ رقـ )

 
 

 

                                                           
 .40، ص. ، مرجع سبؽ ذكرهعبد السالـ عمي حسيف النكرم، حاكـ محسف محمد الربيعي  1
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 1: يوضح عناصر قياس األداء المتوازن كما حددىا كابالن و نورتن.(4) شكل رقم

 

 

 

 

                          
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .136، ص. سبؽ ذكرهمرجع حاتـ نبيؿ،   1

 جمال الرؤية املايل

ال رؤية العلليات جم
 الداخلية

 جمال رؤية املواطن

 جمال رؤية التعلم
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 1(James coleman)يوضح فكرة جيمس كولمان ( : 5)شكل رقم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mohamed cherkaoui, I bid, p. 234. 

 أفعال فردية تأثيرات على األفراد

فعل تنظيمي أو 

 تأثيرات اجتماعية سياسات عمومية
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 1لميزانيات التشاركيةيكضح المراحؿ األكلى لصنع ا(: 6شكؿ رقـ )

 
                                                           

1
 Rualdo menegat, op cite, p. 191. 
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 1يكضح مستكل المشاركة ك اقتساـ السمطة (: 7شكؿ رقـ )

 

 
 

                                                           
1
 Mettan N., safar D., « du conflit a la coopération ou les nouvelles modalités de la géstion des projets urbain », 

ville et transport, N° 52 , 1994, p. 67. 
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1: يوضح مستويات التحميل لممشاركة السياسية.  (8شكل رقم )
 

 

 

 

 المنظكر الجزئي المنظكر الكسيط المنظكر الكمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Emilie van haute, op cite, p. 63. 

 نقال عف:
cambridge university  , new york,: reinventing political activism Democratic phonixP. Norris, 

press, 2002, p. 10. 

 معايير فردية

 تعبئة سياسية

 تحفيزات

 

ػ البنى المشكمة 
 لمدكلة

 اإلنتخابيػ النظاـ 

 ػ النظاـ الحزبي

ػ المؤسسات 
 الدستكرية

 

 السياؽ الكطني

المحدد سكسيك 
 اقتصادم

 ػ تعبئة

 ػ أحزاب

 ػ جمعيات
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المكاطنيف في صنع القرار مف خالؿ الديمقراطية  تطكر مشاركةيكضح  (: 9شكؿ رقـ )
 1التشاركية.

 

 

 

 

                                                           
1 Marie le quin, écotourisme et gouvernance participative, Québec, presse de l’université de québec, 2001, p. 
60.  
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 1شاركية في تفعيؿ الحككمة المحميةيكضح دكر الديمقراطية الت (: 10شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nathalie Dubus, cécile helle, Michelle Masson_ vincent, « de la gouvernance a la géo gouvernance : de 

nouveaux outils pour une démocratie locale renouvelées », l’éspace politique, 2010. 
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  1يبرز أىم العناصر التي تساىم في اتخاذ القرار داخل المجمس البمدي : 11 شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
زبيرم حسيف، الحكـ الراشد ك التسيير المحمي: دراسة ميدانية تحميمية عمى المجالس الشعبية البمدية لكالية الجزائر خالؿ   1

 .9، ص. 2009، أكتكبر 2دد:، عدراسات اجتماعية، في: 2004-1997العيدة اإلنتخابية 
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 1يكضح لجاف األحياء عمى المستكل الكطني (: 12)شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 من  إعداد الباحث  
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 1يوضح مراحل تطور مفيوم التنمية : 1رقم  جدول

 

 

 وم التنمية:مفي الفترة: المراحل

نياية الحرب العالمية الثانية الى ستينات القرف  1
 العشريف.

 التنمية ىي النمك اإلقتصادم.

منتصؼ الستينات الى منتصؼ سبعينات  2
 القرف العشريف.

التنمية = النمك اإلقتصادم + التكزيع 
 العادؿ.

منتصؼ السبعينات الى منتصؼ ثمانينات  3
 القرف العشريف.

شاممة = اإلىتماـ بجميع الجكانب التنمية ال
 اإلقتصادية ك اإلجتماعية.

التنمية البشرية = تحقيؽ مستكل حياة كريمة  ك حتى كقتنا الحاضر 1990منذ سنة  4
 ك صحية لمسكاف.

التنمية المستدامة = النمك اإلقتصادم +  .1992منذ قمة األرض سنة  5
التكزيع العادؿ لمنمك اإلقتصادم + اإلىتماـ 

ميع جكانب الحياة اإلقتصادية ك بج
 اإلجتماعية ك البيئية.

 

 

 

                                                           
، عماف، دار التنمية المستدامة: فمسفتيا ك أساليب تخطيطيا ك أدكات قياسياعثماف محمد غنيـ، ماجدة أحمد أبك زنط،   1

 .287-286، ص.ص. 2007صفاء لمنشر ك التكزيع، 
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 1: يوضح مقاييس الرقابة الجديدة في تقييم األداء2 جدول رقم

 

 

 المقاييس الجديدة: مجاالت القياس الجديدة:

 شيكر 3عدد نقط التميز الجديدة كؿ  ابتكار التميز في الخدمة

 تكمفة الجكدة الرديئة الجودة

 خصائص رضا المكاطف مواطناإلستجابة لم

 سرعة اإلستجابة لحؿ المشاكؿ الخدمة

 اإلتصاؿ بعدد معيف مف المكاطنيف كؿ أسبكع اإلنصات

 عدد األفكار المقتبسة مف المنافسيف أفكار مبتكرة

 المشاركة في فرؽ العمؿ أك المجاف المستويات اإلدارية

 عدد ما تـ إلغاؤه فرق العمل

 دمةتحسيف الخ اإلجراءات

 نسبة الكقت خارج العمؿ الى إجمالي الكقت اإلدارة المرئية

 

 

 

                                                           
 .97، ص. المرجع نفسو  1
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 1: يوضح تشكيل الوحدات المحمية ضمن اإلتحاد الفدرالي في ماليزيا3 جدول رقم

 

 عدد السمطات المحمية
 التعداد السكاني المقاطعات البمديات المدف الكالية
 johor  1 5 8 113202جكىكر
 Kedah 1 3 7 1652000قدح  
 Kelentan 0 1 11 543507كمنتاف 

 kulaككااللمبكر 
laumpur 

1 0 0 2423790 

 labuan  2  7871البكاف  
 Melaka 1 3 0 725315ممقا  

 328642 5 3 0 نيقرم سيميالف
 pahang 0 3 8 477130باىانج 
 pinang 0 2 0 1473500بينانج 
 perak 1 4 10 960158بيراؽ  
 perlis 0 1 0 228036بيرليس 
بكتراجايا 

putrajaya 
   26713 

 sabah 1 2 19 2656400صباح 
 sarwak 3 2 20 20718سركاؾ 

سيالنجكر 
selangor 

2 6 4 1135863 

ترينجانك 
terangganu 

0 2 5 677684 

 16520394 96 36 11 المجمكع:
 

                                                           
، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمكـ ماجستير، "ب المستفادة عربيا: حالة ماليزياادارة األقاليـ ك التجار "عمي قكؽ،   1

 .82، ص. 2011السياسية، 
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 1 عات القروية و الحضرية في المغربيوضح عدد الجما :4رقم  جدول

 

 

 

 مجمكع الجماعات الجماعات القركية الجماعات الحضرية سنكاتال

1959 66 735 801 

1984 99 760 859 

1992 247 1297 1544 

1997 249 1298 1547 

2003 199 1298 1447 

2004 199 1298 1447 

 

 

 

 

 

                                                           
 .24، ص. 2004، الجماعات المحمية في أرقاـالمديرية العامة لمجماعات المحمية،   1
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 1يوضح بنية الحوكمة المحمية في المغرب. : 5رقم  جدول

 

 

 

 

 عمميات اتخاذ القرار
 تشاكرية يةتصارع

 
 
بنية 

الحككمة 
 المحمية

حؿ المشاكؿ مف قبؿ النخبة  سياسة مجمكعة المصالح عمكدية
ك الخبراء مثؿ: مشركع تييئة 
مصب لألحكاض المائية 

 (.MEDA)مشركع 
قيادة محمية تقميدية مثؿ:  تشاركية

 برامج تنمية الدكار
اقتساـ السمطة ك الحككمة 
التشاركية مثؿ: برنامج 

الفقر في الكسط مكافحة 
 الريفي )الحكز(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rapport de la Banque international pour la reconstruction et le developpement, op cite,p. 22. 
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  1: يوضح تطور عدد المجالس البمدية في المممكة األردنية الياشمية5 جدول رقم       

 

 عدد المجالس البمدية: السنكات:

1921 10 

1950 15 

1959 24 

1969 36 

1979 36 

1982 130 

1994 279 

2007 93 

 

 

 

 

                                                           
 .25، ص. 2014، الكتاب السنكمكزارة شؤكف البمدية،   1
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   1ضمف مجمكع الفئاتيكضح البمديات  : 7رقـ  جدكؿ

 

 

 البمديات بعدد السكاف: الفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:

بمديات مراكز المحافظات ك أم بمدية أخرل يزيد  (1الفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
 عدد سكانيا عمى مائة ألؼ نسمة.

بمديات مراكز األلكية ك البمديات التي يزيد عدد  (2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )الفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ألؼ ك ال يتجاكز مائة ألؼ  15سكانيا عمى 

 نسمة.

البمديات األخرل غير الكاردة ضمف الفئات األكلى  (3الفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
 ك الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص. ص. 2015، سنة الجريدة الرسمية لممممكة األردنية الياشميةيتعمؽ بقانكف البمديات،  2015لسنة  41قانكف رقـ   1

 .8266ػػػ  8246
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 1آليات التصويت المرافقة لإلستفتاء المحمي.يوضح  (:8رقم ) جدول

 

 

اسم آلية 
 التصويت:

 الوضعية الراىنة: مكان: خصائص: التعريف:

اجتماع كؿ  مجالس بمدية
المكاطنيف في 
تاريخ كاحد ك 

 منتظـ

يعكض النظاـ 
 التمثيمي المحمي

 ػ بمدية شمزكيؾ
(schleswig)  
 ػ بمدية ىكلستف

(holstein) 

مجمس منتظـ مرة 
 السنةفي 

التصكيت عمى  استفتاء محمي
مسألة ذات 

مصمحة محمية 
 خارج اإلنتخابات

استفتاء تشاكرم أك 
 إلتخاذ قرار

استفتاء تشاكرم 
في فرنسا ك 
استفتاء متخذ 

 لمقرار في ألمانيا

في فرنسا ليس 
ىناؾ استفتاءات 
 قبؿ اإلنتخابات

كجكد النصاب  المبادرات الشعبية
 القانكني لإلجتماع

إجبارية أك ىي إما 
 تشاكرية

مبادرات شعبية 
متخذة لمقرار في 
ألمانيا ك مبادرات 
 تشاكرية في فرنسا

مبادرات لمشاريع 
مستقبمية في 

 السياسات العامة

استجكاب السمطات  تقديم عريضة
حكؿ مسائؿ 

 خاصة

في عتبة الحد 
األدنى مف 
 اإلمضاءات

حؽ االعتراض في 
 فرنسا ك ألمانيا

ليس فيو إكراه عمى 
 االعتراض حؽ

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Christophe premat, « la pratique du référendum local en France et en Allemagne », Doctorat, université 

Bordeau, institu d’études politiques de bordeaux, 2008, p. 32. 
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 1يكضح المشارككف في اإلنتخابات بحسب العماالت 9 :جدكؿ رقـ

 

 

 

 

 المشاركيف             
 العماالت

 الييكد األجانب الجزائرييف الفرنسييف

 الجزائر:
 ثنية الحد

 القبة

07 0 1  

6 1  0 

 كىراف
 تيارت

 عيف تمكشنت

6 1 1 1 

8 2 1 1 

 قسنطينة
 (العممة )سانت أرنك

9 0 0 0 

  1 2 6 عنابة
 

 

 

 

                                                           
1
 .مرجع سبق ذكرهأحمد محيو، محاضرات ، محاضرات في المؤسسات اإلدارية،   
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 20171و م2012و  2007 واتويت خالل اإلنتخابات البمدية لسن: يوضح نسب التص10 جدول رقم

 

 

 

النسبة  المصكتكف عدد المسجميف السنة:
 (%المائكية)

النسبة  الممتنعكف
 (%المائكية)

2007 18.446.626 8132542 44.09 10314084 55.91 

2012 21.445.621 9491052 44.26 11954569 55.74 

2017 22.883,772 10.579.719 46,93  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من إعداد الباحث  
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، 2012، 2007يكضح التصكيت في انتخابات المجالس الشعبية الكالئية لسنكات  11جدكؿ رقـ 
2017.1 

 

 

 

النسبة  المصكتكف عدد المسجميف لسنة
 (%المائكية)

النسبة  الممتنعكف
 (%المائكية)

2007 18446626 7022984 43.45 11423642 56.55 

2012 21445621 9204543 42.92 12241078 57.08 

2017 22.883.772 10.142.639 44,96  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من اعداد الباحث.  
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 1: يكضح عدد الجمعيات  عمى المستكل الكطني.12جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 الكاليات: عدد الجمعيات:

 غميزاف. عنابة، ايميزم، الطارؼ، تندكؼ، تيسمسيمت، سكؽ أىراس، النعامة، ]0-1000]

لغكاط، أـ البكاقي، بشار، البكيرة، تمنراست، تبسة، تيارت، الجمفة، سطيؼ،  ]2000 -1000]
سعيدة، سيدم بمعباس، قالمة، معسكر، كرقمة، كىراف، البيض، بكمرداس، 

 خنشمة، تيبازة، ميمة، عيف تمكشنت.

قسنطينة، المدية، أدرار، الشمؼ، بسكرة، البميدة، تممساف، جيجؿ، سكيكدة،  ]3000 -2000]
 مستغانـ، المسيمة، برج بكعريريج، الكاد، عيف الدفمة، غرداية

 باتنة، بجاية، تيزم كزك، الجزائر )العاصمة(. 3000ما يفكؽ 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 من إعداد الباحث  
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 20051-2003يوضح مساىمة القطاع الخاص في التشغيل بالجزائر   : 13 جدول رقم

 البياف:

2003 2004 2005 

قطاع 
 عاـ

قطاع 
 عمجمك  خاص

قطاع 
 عاـ

قطاع 
قطاع  مجمكع خاص

 عاـ
قطاع 
 مجمكع خاص

 1380 1352 28 1617 1592 25 1412 1361 51 الفالحة:

 1059 664 395 1060 715 345 804 500 304 الصناعة

األشغاؿ 
 العمكمية

87 713 800 100 868 968 87 1125 1212 

التجارة 
 كالخدمات

2216 1452 3668 2208 1945 4153 2454 1939 4393 

 8044 5080 2964 7798 5120 2678 6684 4026 2658 المجمكع

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البياف

 1034 1136 1242 1252 1170 1609 الفالحة

 1367 1337 1194 1141 1027 1263 الصناعة

 1595 1886 1718 1575 1523 1257 األشغاؿ العمكمية

 5603 5377 5318 5178 4871 4737 التجارة كالخدمات

 9599 9736 9472 9146 8594 8868 المجمكع:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 على إحصائيات مقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارمن إعداد الباحث و بناء   1
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1غيرة و المتوسطة في الجزائريوضح المؤسسات الص  14:جدول رقم     
 

 

 

 مجموع فروع النشاط
عدد 

المؤسسات 
 الصغيرة

عدد المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

 2009لسنة 

عدد 
المؤسسات 

 الصغيرة

 النسبة :

 %46.42 167764 159444 47582 الخدمات

 %35.25 127513 122238 111978 البناء كاألشغاؿ العمكمية

 %16.99 61382 59670 57652 الصناعة

 %1.04 3774 3642 3599 الفالحة

خدمات ذات صمة 
 بالصناعة

876 908 935 0.26% 

 %100 361368 345902 321676 المجمكع

 

 

 

 

 

                                                           
 من إعداد الباحث و بناءا على إحصائيات مقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  1



 ادلالحق   

 

306 
 

 1يالوطنمى المستوى يوضح مختمف الجمعيات ع  : 15 جدول رقم

 %النسبة العدد نوع الجمعية

 4.50 4171 جمعيات مينية

 16.52 15304 جمعيات دينية

 16.21 15019 جمعيات رياضية

 10.81 10014 الفف كالثقافة

 16.08 14891 أكلياء التالميذ

 1.02 949 عمـك كتكنكلكجيا

 21.74 20137 لجاف األحياء

 2.09 1938 بيئة 
 0.12 111 ماية المستيمؾجمعيات ح

 2.89 2677 الشباب
 0.97 894 سياحة كترفيو

 0.16 152 المتقاعديف المسنيف
 0.99 919 نسكية

 3.22 2978 التضامف
 0.18 167 إسعاؼ
 0.70 644 صحة

 0.14 134 قدماء التالميذ
 100 92627 :المجمكع

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29 , date : 31 avril 2012. 
 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=29
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المواطنين و النشاطات التشاركية عمى  مشروع قانون متعمق بمشاركة مسودة : يوضح1 رقم نص
 1المستوى المحمي.

 الديمقراطية التشاركية ىي قيمة: 

 ػػػ قيمة دينية.     

 ػػػ قيمة تقميدية.     

 ػػػ قيمة ثقافية.     

 ػػػ قيمة إنسانية.      

 الديمقراطية التشاركية بيف المشاركة ك الحككمة: 

 شكؿ لمحككمة. ػػ الديمقراطية التشاركية ىي     

 ػػ الديمقراطية التشاركية ىي عممية تصاعدية.     

 ػػ الديمقراطية التشاركية ىي ترقية مبادرة المكاطف ك الحككمة التشاركية.     

 مكاد لمتعريؼ: 

 ػػ ىي نسؽ مف اآلليات ك العناصر المتخذة ألجؿ مشاركة المكاطف.      

 اتخاذ القرارات.ػػ ىك اقتساـ السمطة في كضعيا ك       

 ػػ ىي المشاركة اإلرادية لممكاطنيف.      

 ػػ ىي نمط لمحككمة العامة.      

 ػػ ىي سياسة عامة.      

 ػػ ىي مشاركة شريكة في كضع ك تنفيذ القرارات أك المشاريع العامة.      
                                                           

1
 الى المغة العربية ترجمتو تـ ك بالمغة الفرنسية منشكر عمى مكقع كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية ك التييئة العمرانية  
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 .ػػػػػػػػػػػػػ الديمقراطية التشاركية ىي تكسيع لقاعدة الديمقراطية التمثيمية 

 ػػ تعدد اجتماعي ك تمثيؿ محدكد لممنتخبيف.     

 ػػ التصكيت التمثيمي ىك تصكيت لعيدة بدكف آليات المراقبة العامة.     

 ػػ القطيعة بيف المنتخبيف ك الناخبيف بعد اإلنتخابات.     

 ػػ منتخبيف بعيديف عف الميداف ك بدكف إعارة اىتماـ لمعامة.     

 ؼ عف المشاركة اإلنتخابية.ػػ ارتفاع العزك      

 ػػ ارتفاع المطالب ك اإلحتجاجات الشعبية.     

 خالصة: الديمقراطية التشاركية ىي عممية شرعية عبر اإلحتكاء.

 ػػػػػػػػػػػػ الديمقراطية التشاركية ىي عممية متعددة األشكاؿ: 

 ػػ المعمكمة.     

 ػػ اإلتصاؿ.     

 ػػ التشاكر.     

 ـ القرار.ػػ إقتسا     

 ػػ ميزانيات تشاركية.     

 ػػػػػػػػػ الممارسة التشاركية في الجزائر: الممارسة التشاركية في الجزائر تحكم العديد مف اآلليات: 

 ػػ التنظيمات المتعمقة باآلليات الحضرية )المدينة(.      

 يقات ذات النفعية العامة.ػػػ التشريعات ك التنظيمات المتعمقة بالتحقيقات العامة أك التحق      

 (.14الى  11ك المكاد مف  3ػػ قانكف البمدية )المادة       
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 ػػ القانكف المتعمؽ بالجمعيات.        

 ػػػػػػػػػ لماذا قانكف:

 (51ك  15ػػ الديمقراطية التشاركية ك الحككمة تفتح بدكف شؾ مبادئ متعمؽ بالدستكر )المكاد       

يساعد في ممارسة الحريات العامة في إطار مبدأ التمثيمية، ما يستمـز تأطيره ػػ يتعمؽ بنص        
 الشرعي.

 ػػ يتعمؽ بنص يتقاطع بيف تسيير الجماعات اإلقميمية، الجمعيات ك ممارسة الحريات العامة.      

 ػػػ سيككف نص يركز عمى كؿ اآلليات المساىمة في ترقية مشاركة المكاطنيف.      

دار قانكف خاص سيجعميا في خانة أعمى ضمف السياسة اإلرادية لمدكلة ألجؿ نمكذج لتجديد ػػ إص      
 الحككمة.

 ػػػػػػػػػ القكاعد األساسية لمشركع قانكف: 

 ػػ الديمقراطية التشاركية ىي مكمؿ لمديمقراطية التمثيمية.      

 ف أنفسيـ.ػػ الديمقراطية التشاركية تكضع لمرافقة المنتخبيف المحميي      

 ػػ الديمقراطية التشاركية ىي فضاء أيف المكاطف في مكقع ىاـ.      

 ػػ الديمقراطية التشاركية تحكم المجتمع المدني.      

 ػػػػ الفئات المعنية بالمشاركة: 

 ػػ المكاطف مف خالؿ الحقكؽ الثقافية التي يتمتع بيا.       

 ػػ مجمكع المكاطنيف المييكميف:       

 ػػػ الجمعيات المعتمدة.              

 ػػ األشخاص ذكم خبرة.              
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 ػػ مجمكع الجمعيات التي تبادر جماعة.              

 ػػػ مجمكع الجمعيات، لجاف األحياء.              

 ػػػػػػػػػ الحقكؽ المتعمقة بمشاركة المكاطنيف: 

 ػػػ الحؽ في المعمكمة.         

 ػ الحؽ في التشاكر.ػ         

 ػػ الحؽ في الحصكؿ عمى الكثائؽ ك المكاد اإلدارية التي تعنيو.         

 ػػ الحؽ في طمب تسجيؿ ضمف قائمة المدعكيف في المجالس المنتخبة.         

 ػػ الحؽ في المشاركة كفقا لما يقتضيو القانكف ك التنظيمات.         

 لمشاركة في القضايا ذات الشأف المحمي ك المصمحة العامة.ػػ الحؽ في المساىمة ك ا         

 ػػػػػ مجاالت مشاركة المكاطنيف:  

 ال يكجد مجاالت أخرل لممشاركة خارج ما يأتي: 

 ػػ التنظيـ اإلقميمي لمبمد أك الحدكد اإلقميمية لمجماعات المحمية.          

 ماعات المحمية.ػػػ إنشاء، النظر أك التقسيـ المتعمؽ بالج          

 ػػ الدفاع الكطني، األمف، حماية ممتمكات األشخاص.          

 ػػ الشرطة القضائية بكؿ أشكاليا.          

 ػػ النقاشات السياسية، األحزاب ك النشاطات الحزبية.          

 ػػ سيركرة الحمالت ك العمميات اإلنتخابية.          

 ات الدكلة.ػػ التنظيـ ك عمؿ خدم          
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 ػػػػػػػػػػػ مشاركة المكاطنيف ك مياـ المصمحة العامة: 

 ػػ يمكف اقتراح مياـ المصمحة العامة مع قبكؿ الدعـ مف السمطات العامة.          

 ػػ مياـ ذات المصمحة العامة يمكف اقتراحيا مف قبؿ السمطات العامة بإلحاحات تشاركية.          

 رض لمكضكع محدد في المكاطف ذات المصمحة العامة.ػػ ال يكجد ف          

 ػػ الممارسة التشاركية تدخؿ في نطاؽ التضامف المحمي.           

 ػػ المياـ ذات المصمحة العامة تدخؿ ضمف منطؽ الشراكة.           

 ػػػػػػػ مشاركة المكاطف ك انجاز مشاريع ذات المصمحة العامة:

 ي كافة مراحؿ انجاز المشاريع يتطمب اإلنخراط ك المشاركة الفعالة.ػػػ المشاركة ف            

ػػػ المشركع ذات المصمحة العامة ىك مشركع ييدؼ الى تطكير الجكدة ك إطار العيش             
 لممكاطف.

 ػػ التعاكف التشاركي يمكف مف إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.            

 المصمحة العامة تنجز بدعـ مف السمطات العامة. ػػػ المشاريع ذات            

 ػػػ تمكيؿ النشاطات التشاركية: 

 ػػػ التمكيؿ الذاتي لمجماعات المحمية.            

 ػػ المساىمة اإلرادية لممكاطنيف.            

 ػػػ مساىمة المكاطنيف بمعايير تحفيزية.            

 المحمية. ػػ صندكؽ الضماف لمجماعات            

 ػػػ اعتبارات خاصة: 

 ػػػ ىك نشاط إرادم ليس مأجكر عميو.    
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 ػػػ النشاطات التشاركية ىي نشاطات تعاقدية مؤطرة بدفتر أعباء. 

 ػػػ النشاطات التشاركية تقصى أثناء الفترات اإلنتخابية.        
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من قبل وزارة الداخمية و الجماعات المحمية  : يوضح ندوة حول الديمقراطية التشاركية مقدم2رقم نص
 1و التييئة اإلقميمية

 

تنفيد برنامج "كابداؿ" : " ديمقراطية تشاركية ك تنمية محمية " ، الرامي الى دعـ قدرات  في إطار     
، ببمدية 2017فيفرم  20المحميف في التنمية، نظمت المديرية الكطنية لممشركع، يكـ االثنيف  الفاعميف 

 يميمكف الكرشة المحمية النطالؽ المشركع.ت

لمتذكير فإف برنامج "كابداؿ" ، المسير مف طرؼ كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية بشراكة مع     
برنامج األمـ المتحدة لمتنمية ك مفكضية اإلتحاد األكربي بالجزائر، يضـ عشر بمديات نمكذجية عبر 

 التراب الكطني.

ميمكف جميع الفاعميف المحمييف شركاء المشركع : منتخبيف محمييف، سمطات شارؾ في كرشة تي    
عمكمية محمية، ممثمي المجتمع المدني، فاعميف اقتصادييف محمييف، تنظيمات مينية ك ىيئات عمكمية 
لمختمؼ القطاعات. إلتقي الجميع حكؿ ىدؼ مشترؾ يتمثؿ في تحقيؽ تنمية مندمجة ك مستدامة لمجماعة 

مة محمية اك الرامية الى إرساء أسس حك  اؿ"ذلؾ مف خالؿ مقاربة مبتكرة يركج ليا "كابد المحمية ك
 تشاكرية.

نظمت خالؿ ىذا المقاء ثالث كرشات تطرقت إلى ثالث محاكر لممشركع : الديمقراطية التشاركية ،     
 عصرنة المرفؽ العاـ البمدم ك التنمية االقتصادية المستدامة لمبمدية.

 

                                                           
1
 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الرابط:  

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%
D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1517-
%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-
%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88-
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2.html la date : 1 
janvier 2018. 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1517-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1517-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2.html
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ية و م: يوضح موضوع يوم إعالمي حول الديمقراطية التشاركية مقدم من وزارة الداخ3رقم نص
 1الجماعات المحمية و التييئة العمرانية

كزارة الداخمية  2017اكتكبر  26في اطار برنامج الشراكة مع االتحاد االكركبي، نظمت ىذا الخميس     
دكلي لممحاضرات بالجزائر يكما اعالميا حكؿ ك الجماعات المحمية ك التييئة العمرانية بالمركز ال

ممثميف عف الصحافة الكطنية ك المكمفكف باإلعالـ  الديمقراطية التشاركية المحمية، ك ذلؾ بحضكر 
 لمكاليات الثمانية ك االربعيف.

سكؼ الى تعزيز مبدا المقاربة الجكارية ك قيـ الديمقراطية التشاركية التي  ييدؼ ىذا اليكـ االعالمي     
كىذا بتبني مشركع القانكف الخاص بالديمقراطية   المقبمة لممجالس المنتخبة ، تتجسد خالؿ العيدات 

 التشاركية.

  كما شكؿ اليكـ االعالمي فرصة إلطارات الكزارة لعرض االتجاىات الكبرل لمشركع قانكف    
مركزييف، محمييف ك مف المجتمع   فاعميف الديمقراطية التشاركية الذم يعتمد عمى مقاربة تشاركية تتضمف 

ستتسنى ليـ الفرصة إلثراء مشركع ىذا القانكف مف خالؿ الباب المخصص ليذا الغرض  المدني الذيف 
 عمى المكقع الرسمي لمكزارة.

الذم ييدؼ الى تعزيز قدرات الفاعميف في التنمية  مشركع كابداؿ  مف جية اخرل ، تـ عرض     
في اطار التعاكف مع برنامج االمـ المتحدة لمتنمية يسعى الى تحسيف  ذم يندرج ىذا االخير ال المحمية. 

مشاركة المكاطف في التخطيط المحمي ك الحصكؿ عمى بمديات ترتكز عمى اليات التشاكر في مجاؿ 
 لإلشارة استحسف المشارككف ك خاصة الصحفيكف ىذه المبادرة.،  باالحتياجات الضركرية لممكاطف  ؿالتكف

 

                                                           
1
 الموقع الرسمي لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، الرابط التالي:  

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html. La date : 30 octobre 
2017. 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1951-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجــــــــــــــــــــع

 

 

 



 قائوة ادلراجع   

 

316 
 

 / الكتب:1
  أ/ الكتب بالمغة العربية:     

، حككمة الشركات ... سبيؿ التقدـ مع إللقاء الضكء عمى التجربة المصرية_ أبك العطا، نرميف، 1
 . 2003كاشنطف، مركز المشركعات الدكلية الخاصة، 

، عماف، دار المسيرة، 2ترجمة، عامر الكبيسي، ط.  ،صنع السياسات العامة _ أندرسكف، جيمس، 2
2002 . 

، ترجمة: محمد صفار، القاىرة، المركز القكمي مدخؿ الى اإليديكلكجيات السياسيةأندرك، ىيكد،  _3
 . 2012لمترجمة، 

السياسات العامة المقارنة: سياسات الخيار اإلجتماعي _ أرنكلد ج. ىايدنيايمر، كاركليف نيش أدامز، 4
 . 1999، ترجمة: أماؿ الشرقي، عماف، األىمية لمنشر ك التكزيع، أمريكا ك أكربا ك الياباف في
، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، النظـ السياسية: أسس التنظيـ السياسي_ بسيكني عبد اهلل، عبد الغني، 5

1991 . 
 . 1984ك التكزيع، ، القاىرة، دار الطباعة لمنشر مدخؿ الى عمـ السياسة_ بطرس غالي، بطرس، 6
 . 2006، جدة، معيد البحكث ك اإلستشارات، الحككمة اإللكتركنية _ بف صادؽ طيب، أسامة، 7

، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الييئات اإلستشارية في اإلدارة الجزائريةبكضياؼ، أحمد، _ 8
1989. 

سياسية آلليات تشكيؿ الممثميف  -جتماعيةالنخبة المحمية في الجزائر: دراسة ا_ بف خرؼ اهلل، الطاىر، 9
 .2011، الجزائر، طاكسيج لمدراسات ك النشر ك التكزيع، 1، ج.المحمييف

طكر المؤسسات الدستكرية في الجزائر منذ اإلستقالؿ: مف خالؿ الكثائؽ ك _ بككرا، ادريس، ت10
 .2009، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 3، ط. 1، ج. النصكص الرسمية

 .2012، الجزائر، جسكر لمنشر ك التكزيع، شرح قانكف البمدية_ بكضياؼ، عمار، 11

، بيركت، دار الغرب 1962التاريخ السياسي لمجزائر: مف البداية ك لغاية _ بكحكش، عمار، 12
 .1997اإلسالمي، 



 قائوة ادلراجع   

 

317 
 

كاف المطبكعات ، الجزائر ، دي2، ج.القانكف الدستكرم ك النظـ السياسية المقارنةبكشعير، سعيد،  _.13
 . 2007الجامعية،  

 .1993، الجزائر، دار اليدل لمطباعة ك النشر، النظاـ السياسي الجزائرم_ بكشعير، سعيد، 14

، الجزائر، جسكر لمنشر التنظيـ اإلدارم في الجزائر: بيف النظرية ك التطبيؽ _ بكضياؼ، عمار،15
 . 2010التكزيع، ك 

، ترجمة: ايناس يمقراطية: تقاليد المجتمع المدني في ايطاليا الحديثةكيؼ تنجح الد _ بكتناـ، ركبيرت ،16
 .2006عفت، الجمعية المصرية لنشر المعرفة ك الثقافة العالمية، 

 . 2004الرباط، دار األماف،  ،2، ط. نظرية األدب: القراءة، الفيـ، التأكيؿ_ بكحسف، أحمد،  17

 .1999جزائر، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، _ بف يكب، رشيد، دليؿ الجزائر السياسي، ال18
 . 1975، الككيت، ككالة المطبكعات، األخالؽ النظرية_ بدكم، عبد الرحماف، 19

اإلصالح السياسي في المغرب: بيف الممكف ك المستحيؿ ما بعد انتخابات _ بيضكض، محمد، 20
 .2007، الرباط، منار لمنشر، 2007
، ترجمة: محمد الصفكة ك المجتمع: دراسة في عمـ اإلجتماع السياسي _ تـك بكتكمكر، تكماس،21

 . 1988الجكىرم، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
، ترجمة: سعد زىراف، مصر، مركز المحركسة لمبحكث ك التدريب بناء حضارة جديدة_ تكفمر، ألفيف، 22

 .1996ك النشر، 

 . 2001: فاركؽ عبد القادر، الككيت، مطابع الكطف، ، ترجمةنياية اليكتكبيا _ جاككبي، راسؿ،23
، اإلسكندرية، 8، ط. دراسات في العمكـ السياسية ك عمـ اإلجتماع السياسيالجكىرم، عبد اليادم، _ 24

 .2001المكتبة الجامعية، 
 ، بيركت، مركزالنظـ السياسية العربية: اإلتجاىات الحديثة في دراستيا_ حسنيف تكفيؽ، ابراىيـ، 25

 . 2005دراسات الكحدة العربية، 
، الرباط، دار التكحيد لمنشر الديمقراطية المحمية: الكحدة الكطنية ك التنمية_ حرزني، أحمد ك آخركف، 26

 .2001ك التكزيع، 
، الجزائر، ابف التربية الديمقراطية: مف مفيكـ الحداثة الى استحقاؽ الربيع العربي_ حجالكم، لطفي، 27

 .2013التكزيع،  النديـ لمنشر ك



 قائوة ادلراجع   

 

318 
 

، اإلسكندرية، دار المعرفة إيديكلكجية الصراع السياسي: دراسة في نظرية القكة_ خميفة، عبدالرحماف، 28
 .1999الجامعية، 

 .1986، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، حزب الشعب الجزائرمالخطيب، أحمد،  _29

، عماف: دار المسيرة في البنية ك التحميؿ السياسة العامة: منظكر كمي_ خميفة الفيداكم، فيمي، 30
 . 2001لمنشر ك التكزيع، 

، بيركت، مركز دراسات المسألة الديمقراطية في الكطف العربي_ خميفة الككارم، عمي ] ك آخركف [، 31
 .2000الكحدة العربية، 

حديثة تساىـ  : اتجاىات نظرية ك منيجية المشاركة السياسية ك الديمقراطية_ خضر صالح، سامية،  32
 . 2005، ]د. ـ. ف.[، في فيـ العالـ مف حكلنا

، ترجمة، نمير عباس مظفر، مراجعة، فاركؽ منصكر، بيركت، الديمقراطية ك نقادىا_ داؿ، ركبرت، 33
 . 2005دار الفارس لمنشر ك التكزيع، 

صرية لنشر المعرفة ، ترجمة أحمد أميف الجمؿ، القاىرة، الجمعية المعف الديمقراطية_ داؿ، ركبيرت، 34
 ك الثقافة العالمية.

 ،1980 -1962التطكر السياسي ك التنظيمي لحزب جبية التحرير الكطني _ رخيمة، عامر، 35
 .1993الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 

 .2003، الجزائر، دار القصبة لمنشر، أمكاؿ البمديات الجزائرية_ رحماني، شريؼ، 36
 .1979، الككيت، عالـ المعرفة، البيئة ك مشكالتيايد صباريني، محمد، _ رشيد، الحمد ك سع37
النخب اإلجتماعية: حالة _ زايد، أحمد، النخب بيف المجاؿ السياسي ك المجاؿ اإلجتماعي، في: 38

 . 2002، مركز البحكث العربية ك اإلفريقية، الجزائر ك مصر
 .2007بيا، دار الكتب الكطنية، ، ليعمـ اإلجتماع السياسي_ زايد الطبيب، مكلكد، 39

، مصر، دار المعرفة 2، ج. التنمية السياسية: دراسة في اإلجتماع السياسي_ الزيات، عبد الحميـ، 40
 . 2002الجامعية، 

، ترجمة: شعباف عبد اهلل محمد، د. ب. حياة الديمقراطية الميبرالية ك أطكارىا_ س. ب. جفرسكف، 41
 . 2006عة ك النشر، ف.، دار الكفاء لدنيا الطبا

 .1991، مصر، دار ماجد لمطباعة، النظاـ النيابي ك مشكمة الديمقراطية_ سيؼ الدكلة، عصمت، 42
، الجزائر، المنيجية في التحميؿ السياسي: المفاىيـ، المناىج، اإلقترابات ك األدكات_ شمبي، محمد، 43

 . 1997دار ىكمو، 



 قائوة ادلراجع   

 

319 
 

استشارات ، القاىرة، مركز دراسات ك شؤكف الدكلة ك المجتمع إدارة_ الشعراكم، سمكل جمعة ك آخركف، 44
 . 2001اإلدارة العامة، 

 . 2004، دبي، مطابع البياف التجارية، مبادئ عمـ اإلقتصاد_ الصعيدم، عبد اهلل،  45

، القاىرة، مكتبة نيضة الشرؽ،]د. اإلدارة المحمية: مفاىيـ نظرية ك نماذج تطبيقية_ الصاكم، عمي، 46
 [.س. ف.

 .1985، بيركت، دار العمـ لممالييف، عمـ السياسة_ صعب، حسف، 47
األساس في منيجية تحميؿ النظـ السياسية: دراسة في المفاىيـ، األدكات، _ طاشمة، بكمديف،  48

 .2011، الجزائر، كنكز لإلنتاج ك النشر ك التكزيع، المناىج ك اإلقترابات
، القاىرة، حككمة اإللكتركنية ك تطبيقاتيا في الكطف العربيال_ الطعامنة، محمد ك طارؽ، العمكش، 49

 . 2004المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 

 . 1993، بيركت، المركز الثقافي العربي، 5، ط. مفيـك اإليديكلكجيا_ العركم، عبد اهلل ، 50
أساليب تخطيطيا امة: فمسفتيا ك التنمية المستد_ عثماف، محمد غنيـ ك ماجدة أحمد، أبك زنط، 51
 . 2007، عماف، دار صفاء لمنشر ك التكزيع، أدكات قياسياك 

، 2(، ط. 1962-1516البمدية ) -المؤسسات المحمية في الجزائر: الكالية _ العربي سعكدم، محمد، 52
 .2011الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 

 .2007ديكاف المطبكعات الجامعية، ، الجزائر، 4، ط. 1، ج. القانكف اإلدارم_ عكابدم، عمار، 53

 . 1999، دمشؽ، منشكرات جامعة دمشؽ، الفمسفة األخالقية_ العك، عادؿ، 54

بيركت، مركز  السيادة ك السمطة: اآلفاؽ الكطنية ك الحدكد العالمية،_ عبد الرحيـ، حافظ ك آخركف، 55
 . 2006دراسات الكحدة العربية، 

، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية تجارب عربية في الخصخصة_ عبد الحميـ الفاعكرم، رفعت،  56
 . 2004اإلدارية، 

، التنمية اإلقتصادية: دراسات نظرية ك تطبيقية_ عجمية، عبد العزيز ك محمد، إيماف، عطية ناصؼ، 57
 . 2000اإلسكندرية، قسـ اإلقتصاد، 



 قائوة ادلراجع   

 

320 
 

ية، دار المعرفة الجامعية،]د. س. اإلسكندر  أسس عمـ اإلجتماع السياسي، عمي سعد، اسماعيؿ،  _58
 ف.[.
 .1997، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، قضايا في الفكر المعاصر_ عابد الجابرم، محمد، 59
 .1975، اإلسكندرية، دار الكتب الجامعية، البيركقراطية الحديثة_ عمي محمد، محمد، 60
ركني لمخدمات ك الكالء التنظيمي: دراسة تطبيقية العالقة بيف األداء اإللكت_ غمرم الشكادفي، محمد، 61

 . 2012، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، عمى الخدمة البنكية

، ترجمة: المنظمة برنامج القضاء عمى الجكع: التجربة البرازيمية_ غرازيانكدا سيمفا، جكزيو ك آخركف،  62
 .2012يسكك"، ركما، ايس –اإلسالمية لمتربية ك العمـك ك الثقافة 

األىراـ  ، ترجمػة، حسيف أحمد أميف، القاىرة، مركزنياية التاريػخ ك خاتـ البشر_ فكككياما، فرانسيس، 63
 .  1993لمترجمػة ك النشر، 

ركز ، بيركت، م4_ قرني، بيجت ك آخركف، صناعة الكراىية في العالقات العربية ػ األمريكية، ط.64
 .  2008دراسات الكحدة العربية، 

 .  1996ر النشر المغربية، ، المغرب، دااإلقتصاد المغربي: التحكالت ك الرىانات_ الككارم، رشيد، 65
العربية لمتنمية  ، القاىرة، المنظمة: مدخؿ لتطكير أداء الحككمات السياسات العامة_ الكبيسي، عامر، 66

 .  2008اإلدارية، 
، جامعة بغداد، ] د. د. ف.[، األنظمة السياسية ، _ الكاظـ، صالح جكاد ك غالب العاني، عمي67

1990. 
 .2007، القنيطرة، أكتكبر التتبع ك التقييـ التشاركي_ المبادرة الكطنية لمتنمية البشرية، 68
 .2011، الجزائر، مطبعة سخرم، 1، ج.القانكف اإلدارم_ مزياني فريدة، قصير، 69

الدكؿ العربية: دراسة مقارنة إلعداد ك اقرار ك تنفيذ المكازنات العامة في _ محسف ظاىر، عدناف، 70
 .، ]د. س. ف.[المكازنة في الدكؿ العربية

، اإلسكندرية، دار الجامعة المصرية، دراسات في عمـ اإلجتماع السياسيمحمد عمي، محمد،  _71
1975. 

ؤسسة شباب الجامعة، ، اإلسكندرية، مسيككلكجية النخبة العميا ك الزعامة _ محمكد اإلقداحي، ىشاـ، 72
2009. 



 قائوة ادلراجع   

 

321 
 

، المنظمة العربية ، الحكـ المحمي في الكطف العربي ك اتجاىات التطكير محمكد الطعامنة، محمد _73
 .2005لمتنمية اإلدارية، 

، اإلسكندرية، أصكؿ اإلجتماع السياسي: السياسة ك المجتمع في العالـ الثالث_ محمد عمي، محمد، 74
 ت.[.دار المعرفة الجامعية، ]د.

، بيركت، المركز يكرغف ىبرماس ك مدرسة فرانكفكرت: النظرية النقدية التكاصمية_ مصدؽ، حسف، 75
 .2005الثقافي العربي، 

، الجزائر، 5، ترجمة: محمد عرب صاصيال، ط. محاضرات في المؤسسات اإلدارية_ محيك، أحمد، 76
 .2009ديكاف المطبكعات الجامعية، 

، الجزائر، المكتبة الجزائرية فاىيـ العمكـ السياسية ك العالقات الدكليةمعجـ م_ مصباح، عامر ، 77
 .2005بكدكاك، 

الجزائر، دار الخمدكنية لمنشر  ،األحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية_ مشرم، عبد القادر، 78
 .2010التكزيع، ك 

د شريؼ بف دالي حسيف، ، ترجمة، محمالفكر اإلجتماعي عند ابف خمدكف_ مغربي، عبد الغاني، 79
 .1986الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، 

بف ، الجزائر، امدرسة فرانكفكرت النقدية: جدؿ التحرر ك التكاصؿ ك اإلعتراؼ_ مجمكعة مؤلفيف، 80
 .  2012النديـ لمنشر ك التكزيع، 

ركت، التنكير لمطباعة ، ترجمة ، إلماـ عبد الفتاح إلماـ، بيىيجؿ ك الديمقراطية_ ميتياس، ميشيؿ،  81
 .2010ك النشر ك التكزيع، 

، 2_   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، مذكرات الحاج أحمد الشريؼ الزىار، تحقيؽ أحمد تكفيؽ المدني، ط. 82
 .1980الجزائر، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، 

سية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضكء المنظكر نظريات التنمية السيا_ نصر عارؼ، محمد، 83
 .  1981قارئ العربي، القاىرة، دار ال الحضارم اإلسالمي،



 قائوة ادلراجع   

 

322 
 

ديكاف  ، ترجمة: محمد قاسـ القريكتي، الجزائر،اإلدارة العامة: منظكر مقارف_ ىايدم، فيريؿ، 84
 .  1985المطبكعات الجامعية، 

، القاىرة، معيد البحكث ك الدراسات العربية، ـ السياسي المبنانياألزمة في النظا_ ىالؿ، عمي الديف ، 85
1978. 

 ب/ الكتب بالمغة األجنبية:   
86 

_
 Blondiaux, Loic, le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie 

participative, paris, seil, 2008. 

87 
_
 Bernard, Manin & przeworski,  Adam, Democracy, Accountability and representation, 

Cambridge, Cambridge university press, 1999. 

88 _ Daniel, Kaufman, Repenser la bonne gouvernance : dialogue sur la gouvernance et 

développement au Moyen – Orient et en Afrique du nord, Paris, Beyrouth, Rabat, 

Wachignton : AC. 21 Novembre 2003. 

89 _ Dorval, Brunelle, Gouvernance : théories et Pratiques, Montréal, Editions de l’institut 

international de Montréal, 2010. 

90 _  Dahl, Rober, après la révolution, paris, Calmann-Lévy, 1972. 

91 
_
 Emilie, van haute, adhérer a un parti aux sources de la participation politique, bruxelles, 

éditions de l’université de bruxelles, 2009. 

92 _ Fweley, Diangitukwa, Gouvernance, action publique et démocratie participative : 

chemins vers de nouveaux modes de régulation sociale, éd. 2, Allemagne, Dictus publishing, 

2012. 

93 _ gaudin, Jean pierre, la démocratie participative, paris, Armand colin. 

94 _ Hélène bacqué, Marie & Sintomer, Yves la Démocratie participative : histoire et 

généalogie, paris, la Découverte, 2011. 

95 
_
 L. W. Milbrith,  political participation ?, chicago, Rand Mc nally, 1965. 

96 _ L.W. milbrith, M.L. goel, political participation: how and why do people get involved in 

politics ?, Chicago, rand Mc nally, 1974. 

97 _ Marie, le quin, écotourisme et gouvernance participative, québec, préss de l’université de 

québec, 2001. 

98 _ Nonna, mayer, Sociologie des comportements politiques, France, Armand colin, 2010. 



 قائوة ادلراجع   

 

323 
 

99 _ P. Norris, democratic phonix : reinventing political activism, new york, cambridge 

university press, 2002. 

100 
_
 pateman, Carole, Participation and Democratic theory, Cambridge: Cambridge 

university press, 1970. 

101_ Raymond, boudaon, l’idéologie : l’origine des idées reçues, France, fayard, 1986. 

102_ Syntomer, yves, le pouvoir au peuple, jury citoyens, tirage au sort et démocratie  

participative, paris, la découverte, 2007. 

103_ Xavier, griffer, térritoires de France : les enjeux économiques sociaux de la 

décentralisation, paris, édition économica, 1984 

 / المقاالت:2

 أ/ المقاالت بالمغة العربية:      

لمجمة المغربية لإلدارة أحمد ،" تككيف المنتخب الجماعي ك الميثاؽ الجماعي الجديد"، ا ػػػ أجعكف،104
 .  2003، 44، عدد: المحمية ك التنمية

، العدد: مجمة العمـك اإلنسانية:  ػػ بف الطاىر، حسيف، " التنمية المحمية ك التنمية المستدامة"، في105
 .  2012، مارس 24
، مجمة الباحث، "مف أجؿ تنمية صحية مستدامة في الجزائر"عمارم عمار،  ػػػ بكمعراؼ،  الياس،106
 .  2010 -2009، 7العدد: 
، العدد: المجمة العربية لمعمكـ السياسيةػػ بكز، أحمد، "اإلنتخابات المغربية ك اإلصالح المطمكب"، 107
 .  2008، شتاء 17
المجمة العربية لمعمـك ، " ؽ السياسي المغربيػػػ بكنعماف، سمماف، "كظائؼ النخبة المحمية في النس108

 .  2009، خريؼ 24، العدد: السياسية
مجمة جيؿ ، "دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة"ػػػ بكشنقير، ايماف، رقامي محمد، 109

 .  2013، جكاف 2:  ، العددحقكؽ اإلنساف
، 29، العدد: نحك مجتمع المعرفةجي لمدكؿ"، التخطيط اإلستراتي"ػػ بف يحيى الفياللي، عصاـ ،110
2010  . 

، مجمس األمةػػػ جمسة مجمس األمة بعنكاف: " اإلصالحات ك ىيئة المشاكرات تباشر لقاءاتيا"، في: 111
 .2011أفريؿ  -، السنة: مارس46العدد: 



 قائوة ادلراجع   

 

324 
 

ريس القانكني"، جمسة مجمس األمة بعنكاف: " اإلصالحات مف المشاكرات السياسية ... الى التكػػػػ 112
 .ـ 2011، السنة: ديسمبر 49، العدد: مجمس األمةفي: 

، السياسيةمة المغربية لألنظمة القانكنية ك المجػػػ جرداف، ادريس، "النظاـ األساسي لممنتخب بالمغرب"، 113
 .  2007، جكيمية 8عدد: 
مجمة العمـك ، "التنمية المستدامةدراسات التقييـ البيئي كآلية قانكنية لتحقيؽ  "ػػػ حسكنة، عبد الغني،114

 .  2012، جكاف 26: معة بسكرة، العدد، جااإلنسانية
 .  2013، 10، العدد: مجمة الكسيطػػػ خذرم، محمكد، " حاالت التنافي مع العيدة االنتخابية"، 115
ياسية"، ػػػ الرضكاني، محمد، " تشكيؿ الحككمة في المغرب: المنيجية الديمقراطية ك الحسابات الس116

 .  2008، شتاء 17، العدد: المجمة العربية لمعمـك السياسية
جمعيات األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة: دراسة ميدانية بالتجمعات "ػػػ رشيدم، السعيد، 117

 .  2012، ديسمبر 16دد: ، العمجمة العمـك اإلجتماعية، "الحضرية الجديدة عمي منجمي قسنطينة
المجمة ابديف، حمزاكم، "أسس ىيمنة المؤسسة الممكية: نمكذج امارة المؤمنيف في المغرب"، ػػػػ زيف الع118

 .  2008، خريؼ 20، العدد: العربية لمعمـك السياسية
سياسات التنمية المحمية في الجزائر: دراسة تحميمية لدكر البمدية في ظؿ قانكف "ػػ  زيداف، جماؿ، 119

 .  2014، 2، العدد:اديمياآك ، في:"11/10البمدية الجديد 
الحكـ الراشد ك التسيير المحمي: دراسة ميدانية تحميمية عمى المجالس الشعبية "ػػػ زبيرم، حسيف، 120

، أكتكبر، 2، العدد: دراسات اجتماعية ، في:"2004-1997العيدة اإلنتخابية  -البمدية لكالية الجزائر
2009  . 
المجمة المغربية لقانكف ك اقتصاد أداة لتطكير ك دعـ الالمركزية"، ػػػ زياني، ابراىيـ، "قانكف الجية 121
 .  2001، 45، العدد: التنمية
مجمة جيؿ حقكؽ ػػػ ساسي، سفياف، "المسؤكلية البيئية في المؤسسة الصناعية )حالة الجزائر("، 122

 .  2013، جكاف 2، العدد، اإلنساف
، السداسي الثاني 6: ، العددلكسيطفي: ا ة: األسس ك اآلفاؽ"،ػػػػ شريط، األميف، "الديمقراطية التشاركي123

 .  2008مف سنة 
 .2002، نكفمبر 24، العدد: الحدث العربي ك الدكليػػ شمكش، محمد، "نكفمبر ك الحركة الكطنية"، 124
القكل السياسية عبر الكطنية: قراءة في تأثير الفاعميف غير الحككمييف في "ػػػ الصديقي، سعيد، 125

السيادة ك السمطة: اآلفاؽ الكطنية ، حافظ عبدالرحيـ ك آخركف، سمسمة المستقبؿ العربي، "السياسة العالمية
 .2006بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية،  ك الحدكد العالمية،



 قائوة ادلراجع   

 

325 
 

، 2، العدد: آكاديميا، في: "نظـ اإلدارة البيئية كأداة لتحقيؽ التنمية المستدامة"ػػ طاشمة، بكمديف، 126
2014  . 
المجمة العربية ، في: "الديمقراطية التكافقية: دراسة في السمكؾ السياسي العراقي"عمارة، رشيد، ػػػػ 127

 .  2012، العدد:  ، السنة لمعمـك السياسية
: ، في"الديمقراطية التشاركية ك منطؽ ترقية حقكؽ اإلنساف"عياد، محمد سمير، زركقي ابراىيـ، ػػػ 128

 .  2014، 2دد:، العآكاديميا
المستقبؿ ػػ فرجاني، نادر، " الحكـ الصالح: رفعة العرب في صالح الحكـ في البمداف العربية"، في: 129
 .  2000، جكيمية 256، العدد: 23نة: ، سالعربي

، مجمة اإلجتياد القضائي ،"الرشادة اإلدارية ك دكرىا في تنمية اإلدارة المحمية"ػػػ فريجة، حسيف، 130
 . 2009، 6العدد: 
-2001التنمية المستدامة في الجزائر مف خالؿ برنامج اإلنعاش اإلقتصادم "ػػ كريـ، زرماف، 131
 .  2010، جكاف 7، العدد:أبحاث اقتصادية ك ادارية، "2009
مسارات الشرعنة السياسية لدل النخبة المحمية: دراسة ميدانية عمى مستكل "ػػػ كمكش، مصطفى، 132

 .2009، أكتكبر 2، العدد: دراسات اجتماعية، في: "كالئي لكالية البميدةالمجمس الشعبي ال
مجمة أسيكط ، "اإلدارة البيئية لتقييـ األثر البيئي لممشركعات"ػػػ ممدكح، سالمة ك مرسي، أحمد، 133

 .2008، يناير 32، العدد: لمدراسات البيئية
الفكر ، "ة الجمالية ك الحداثة التكاصميةأدكرنك ضد ىبرماس: بيف الحداث"ػػػ معزكز، عبد العمي، 134

 .  2009، خريؼ 149 -148، العدد: 29 ، السنة:العربي المعاصر
ػػػ محسف، مصطفى، "المشاركة السياسية ك آفاؽ التحكؿ الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحك 135

 .2008، شتاء 17، العدد: ةالمجمة العربية لمعمـك السياسيقراءة سكسيكلكجية نقدية لألبعاد ك الدالالت"، 
، 12، العدد: منشكرات اإلدارة المحمية لمتنميةػػ المتككؿ، عبد اهلل، "اإلدارة المركزية بالمغرب"، 136
1999. 
، دراسات استراتيجية، "مفيكـ الديمقراطية التداكلية في فمسفة يكرغف ىبرماس"ػػػ نابت، عبد النكر، 137
 .  2009، ديسمبر 9العدد: 
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك ، "النظاـ السياسي ك جدلية الشرعية ك المشركعية"اصكرم، أحمد، ػػ ن138

 .  2008، 2، العدد: 24، المجمد: اإلقتصادية ك القانكنية
، جكاف 26، العدد: التكاصؿ، في: "التنمية المستدامة ك تحدياتيا في الجزائر"ػػػ ناصر، مراد، 139
2010. 



 قائوة ادلراجع   

 

326 
 

 .  2011، أفريؿ 46، العدد: مجمس األمةكؿ اإلصالحات تباشر مياميا، ػػػ ىيئة المشاكرات ح140
األنترنيت ك الديمقراطية الجديدة: نحك انتخابات الكتركنية ك تعزيز اإلىتماـ "لعقاب، محمد،  .141

 .2012، سبتمبر  8، العدد: دراسات استراتيجية، "السياسي
 .2013، جكاف 2، العدد: ة جيؿ حقكؽ اإلنسافمجمػػ اليعقكبي، ليمى، "الحؽ في بيئة سميمة"، 142
 ب/ المقاالت بالمغة األجنبية:   

143_ Ageron, Charles-Robert & Collot, Claude,  « Les institutions de l'Algérie durant la 

période coloniale (1830-1962) ». In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 75, n°281, 

4e trimestre 1988. 

144_Alain, girod, « térritoires, proximité et espace public », études de communication, n° 26, 

2003. 

145_ Adegboyega, Ojo, al., « la gouvernance éléctronique en asie : bilan, impact et réduction 

de la fracture interne », Hérmés, n° 55, 2009. 

146_ Bealey, Frank,  “Democratic elitism and the autonomy of elites” , international political 

science review, vol. 17, N° 3, 1996. 

147 - J.L. guglielmi, « Déclin du capitalisme et démocratie sociale », revue économique, vol. 

6, n° 1, 1955, . 

148_ Bernard, bourdin, « Démocratie, représentation, médiation chrétienne : enjeu pour une 

sphére publique-politique dans les ponsées de carl schmitt et de marcel gauchet », 

transversalités, n° 123, 2012. 

149_ Bernard, jouve, « la démocratie en métropoles : gouvernance, participation et 

citoyenté », revue française de science politique, N°2, vol. 55, 2005. 

150_ Bertel, nygaard, la révolution française et les temporalités historiques dans le premier 

marxisme, cahiers jaurés, n° 212-213, 2014. 

151_ Charles-édouard, le villain, thomas macaulay ou comment s’en débarrasser. Autour d’un 

ouvrage de steven pincus : « nouvelles pérspéctives historiographiques sur la glorieuse 

révolution (1688) », Economie et société, année : 30, n° 1, 2011. 

152_ Claude, sorbets, « Démocratie locale, Citoyenté et participation : des formes et des 

procéssus en quéstion », in : Annuaire de colléctivité locales. Tome: 22, 2002.  

153_ Camille, hamidi, « éléments pour un approche interactioniste de la politisation », revue 

française de science politique, vol. 56, 2006. 

154_ Dominique, pestre, « des sciences, «des téchniques et de l’ordre démocratique et 

participatif », participations, n° 1, 2011. 

155_ Ernesto, d’albergo, “governance, participation and in between : inclusion in policy 

making and policies for inclusion in four western European metropolises”, Métropoles, N° 7, 

2010. 

156_ Gabriel, almond, “comparative political systems”, journal of politics, n° 18, 1956. 

157_ Géraldine, froger & florence, galletti, « introduction », mondes en dévelopement, n° 

138, 2007. 

158_ Hélén, rey-valette & syndhia, mathé, « l’évaluation de la gouvernance térritoriale, 

enjeux et propositions méthodologiques », revue d’économie régionale et urbaine, n° 5, 2012. 

159_ Isabelle, cadet, « la norme ISO 26000 relative a la résponsabilité sociétale : une nouvelle 

source d’usages intérnationaux », revue internationale de droit économique, n° 4, 2010. 

160_ Jean philippe platteau, « éfficacité de l’aide et développement décentralisé », reflets et 

perspéctives de la vie économique, n° 2, 2003. 



 قائوة ادلراجع   

 

327 
 

161_ Jean, lojkine, «  leçons théoriques, leçons politiques », nouvelles fonctions, n° 7-8, 

2007. 

162_ Jean bonc, al «  la gouvernance de aires marines protégées : le projet de parc marin en 

iroise, un exemple de processus participatif ?, mondes en développement, n° 138, 2007. 

163_ Loïc, Blondiaux, Yves Sintomer, « L’impératif délibératif », in : politix, 57, 2002. 

164_ L. Blondiaux, Y. sintomer, « l’impératif délibératif », Dans, politix, N°. 57. 

165- Marie Héléne, bacqué et al, « la démocratie participative : un nouveau paradgme de 

l’action publique ? », Dans : la découverte «  recherche », 2005. 

166_ Luc, foisneau, « gouverner selon la volanté générale : la souvrainté selon rousseau et les 

théories de la raison d’état », les études philosophiques, n° 83, 2007. 

167_ laroussi, Emmanuel « politiques publiques et « bonne gouvernance » en tunisie », 

mondes en développement, n° 145, 2009. 

168_ Laurence, piper & roger, deacon, « les ward committees a Msunduzi : la participation 

locale entre influence des élites et logiques partisanes », revues tiers monde, n° 196, 2008. 

169_ Mathia, leliévre, « le développement durable, de la concertation a la codécision », 

résponsabilité et environement, n° 60, 2010. 

170_ Marie Hélène, bacqué et d’autres, « La Démocratie participative inachevée : genèse, 

adaptation, et diffusion », paris, Adels – revue territoires , 2010. 

171_ Marie-anne, cohendet, « une crise de la représentation politique ? », cités, n° 18, 2004.  

172_ Mettan N., Safar D., «  du conflit a la coopération ou les nouvelles modalités de la 

géstion des projets urbains », ville et transport, N° 52, 1994. 

173_ Nathalie, Bertrand & Patrick Moquay, « la gouvernance locale, un retour a  la 

proximité », Dans : Economie rurale, N°. 280, 2004. 

174_ Odile, lakomski & stéphane, longuet, « une approche subjéctiviste de la démocratie » : 

l’analyse de J.A. schumpeter, cahiers d’économie politique, n° 47, 2004. 

175_ ortsman, Oscar, «  de la démocratie industrielle a la démocratie participative », la revue 

internationale de psychosociologie et de géstion des comportements organisationnéls, vol. 10, 

N° 22, 2004. 

176_ Olivier, thomas, « gouvernement des villes et Démocratie participative : quelles 

antinomies ? », pouvoire, N° 104, 2003. 

177_ Paula, cossart & Emanuel, taib, « spéctacle politique et participation : entre 

médiatisation nécessaire et idéal de la citoyenté », sociétés et représentatios, n° 31, 2011. 

178_ P. H. pollock,  «  organizations as agents of mobilization : how daes group activity 

affect political participation », American journal of political science, n° 26, 1982. 

179_ Paul, thibaud, « Démocratie et intégration sociale », le philosophoire, n° 37, 2012. 

180_ Pierre, lascoumes & louis simard, « l’action publique au prisme de ses instruments », 

revue française de science politique, vol. 61, 2011. 

181_ Pierre, de charentenay, « équilibres instables de la démocratie », études, Tome 407, N° 

7, 2007. 

182_ perrineau, Pascal, «  la crise de la représentation politique », Références, 2007. 

183_ picavet, Emmanuel, «  Délibération et communication entre les institution a propos de la 

répartition des pouvoirs », Archives de philosophie, N° 2, 2011. 

184_ poirier, Christian & caroline , Andrew, « décision et consultation au nivea locale : 

dynamiques et tensions entre la démocratie représentative et la démocratie consultative a la 

ville d’Ottawa », Gestion, vol. 28, 2003. 

185_ Serge, raynal, « gouvernance et pouvoir », la revue des sciences de géstion, n° 239-240, 

2009. 

186_ Solange, rameix, « l’éloquence poétique en péril ? les muses face a la Glorieuse 

révolution », n° 257, dix-septième siécle, 2012. 



 قائوة ادلراجع   

 

328 
 

187_ Serge, berstein, « l’historien et la culture politique », revue d’histoire, n° 35, 1992. 

188_ Sintomer yves, « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? », Dans : Raison politique, 

N°. 31, 2008, p.p.115 – 133. 

189_ Sandos, benabid & gilles grolleau, « les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication : un instrument potentiel au sérvice de l’économie social ? », innovations, n° 

17, 2003. 

190_Yves sintomer, Anja rocke, Julien talpin, « Démocratie participativeon démocratie de 

proximité ?, le budget participatif des lycées du poitou-charentes »,  l’homme et la société, n° 

172-173, 2009. 

 / الدراسات غير المنشورة:3
 أ/ بالمغة العربية:      
معة تيزم ، جامذكرة ماجستير، "كة األجنبية ك المؤسسات اإلقتصادية الجزائريةالشرا"أكشف، ليمى،  -191

 .  2011كزك، كمية الحقكؽ، 
، جامعة ، مذكرة ماجستير"ادماج مقاربة النكع اإلجتماعي في ميزانية الدكلة"أكجامع، ابراىيـ،  -192

 .  2011 تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ك التسيير ك العمـك التجارية،
مذكرة  ،"فمسفة التداكليات الصكرية ك أخالقيات النقاش عند يكرغف ىبرماس"أكدينة، سميـ، ػػ  193

 .  2009سانية ك العمـك اإلجتماعية، ، جامعة قسنطينة، كمية العمـك اإلنماجستير
لتعددية إشكالية تطبيؽ الديمقراطية داخؿ األحزاب الجزائرية خالؿ تجربة ا"بف عمير، جماؿ الديف،  -194

 .  2006العمـك السياسية ك اإلعالـ، ، جامعة الجزائر، كمية مذكرة ماجستير، "المعاصرة
أداة لمديمقراطية: المبدأ  90/08المجمس الشعبي البمدم في ظؿ قانكف البمدية "بكشامي، نجالء،  -195

 .  2007الحقكؽ ك العمـك السياسية،  ، جامعة قسنطينة، كميةمذكرة ماجستير ،"التطبيؽك 
جامعة باتنة، كمية  ،مذكرة ماجستير، "الدمقرطة ك الحكـ الراشد في إفريقيا"بركسي، رضكاف،  -196

 .  2009الحقكؽ، 
التنمية السياسية في الكطف العربي ك آفاقيا: دراسة تحميمية نقدية في شركطيا "بف كادم، حسف،  -197

الحقكؽ ك العمكـ السياسية،  ة باتنة، كمية، جامعماجستير، مذكرة "المكضكعية ك معكقاتيا األساسية
2008  . 
السياسة العامة البيئية في الجزائر ك تحقيؽ التنمية المستدامة عمى المستكل "بف عياش، سمير،  -198

(، كمية العمـك 3، جامعة الجزائر )مذكرة ماجستير، "(2009-1999المحمي: دراسة حالة كالية الجزائر )
 .  2011سياسية ك العالقات الدكلية، ـ العمـك الالسياسية ك اإلعالـ، قس

، جامعة تممساف، مذكرة ماجستير ،"إشكالية تمكيؿ البمديات ك سبؿ ترقيتيا"بف شعيب، نصرالديف،  -199
 .  2002اإلقتصادية ك عمـك التسيير، كمية العمـك 



 قائوة ادلراجع   

 

329 
 

مذكرة ، "كف الجزائرمدكر ك صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم في القان"بمعباس، بمعباس،  -200
 .  2003امعة الجزائر، كمية الحقكؽ، ، جماجستير

، جامعة تممساف، كمية مذكرة ماجستير، "الحكـ الراشد في المالية المحمية"بف عيسى، ابراىيـ،  -201
 .  2011التسيير ك العمـك التجارية، العمـك اإلقتصادية عمـك 

الديمقراطية داخؿ األحزاب الجزائرية خالؿ تجربة التعددية اشكالية تطبيؽ "بف عمير، جماؿ الديف،  -202
 .  2006العمـك السياسية ك اإلعالـ، ، جامعة الجزائر، كمية مذكرة ماجستير، "المعاصرة

القطاع الخاص ك دكره في التنمية اإلقتصادية: دراسة تجارب الدكؿ النامية مع "بزيرية، أمحمد،  -203
 .  2006، جامعة البميدة، رمذكرة ماجستي ،"القطاع الخاص

العمـك السياسية ، جامعة الجزائر، كمية مذكرة ماجستير، "الظاىرة الحزبية في الجزائر"تكازم، خالد،  -204
 .  2006ك اإلعالـ، 

المشاركة السياسية لممرءة العربية ك دكرىا في محاكلة تكريس الديمقراطية "حريزم، زكرياء،  -205
 .2011، جامعة باتنة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، مذكرة ماجستير، "–كذجا الجزائر نم –التشاركية 

، جامعة ، مذكرة ماجستير"الحكـ الراشد في الجزائر ك إشكالية التنمية المحمية"حسيف، عبد القادر،  -206
 .  2012الحقكؽ ك العمـك السياسية،  تممساف، كمية

عمـك ، الجزائر، كمية المذكرة ماجستير ،"المستدامة في الجزائراشكالية التنمية "زرنكح، ياسمينة،  -207
  .2005اإلقتصادية ك عمـك التسيير،

دكر الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية اإلنسانية في الكطف العربي: مف خالؿ تقارير  "يكسؼ، زداـ، -208
العمكـ السياسية ك ، قسـ ، جامعة الجزائرمذكرة ماجستير، "(2004 -2002التنمية اإلنسانية العربية ) 

 .  2007اإلعالـ، 
، جامعة تممساف، كمية مذكرة ماجستير، "الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة"ساجي، فاطمة،  -209

 .  2011ك التجارية ك عمـك التسيير، العمـك اإلقتصادية 
، جامعة تممساف، ة ماجستيرمذكر ، "تمثيؿ الدكلة عمى مستكل اإلدارة المحمية"سالمة، عبد المجيد،  -210
 .  2013الحقكؽ ك العمـك السياسية،  كمية
معة ، جامذكرة ماجستير، "تحكالت الالمركزية في الجزائر: حصيمة ك آفاؽ"سي يكسؼ، أحمد، ػػػ 211

 .  2013تيزم كزك، كمية الحقكؽ، 
المؤسسي: دراسة  أثر تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة عمى األداء"شادم، عطا ك عايش، محمد،   -212

، جامعة غزة، كمية الدراسات ، مذكرة ماجستير"تطبيقية عمى المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة
 .  2008العميا، قسـ ادارة األعماؿ، 
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مذكرة  ،": دراسة حالة البمدية دكر الجماعات المحمية في التنمية المحمية"شكيح، بف عثماف،  -213
 .  2011الحقكؽ ك العمـك السياسية،  كمية ، جامعة تممساف،ماجستير

مذكرة  ،"استراتيجية التكاصؿ المغكم في تعميـ ك تعمـ المغة العربية )دراسة تداكلية("ػػ شيباني، الطيب، 214
 .  2010قمة، كمية اآلداب ك المغات، ، جامعة كر ماجستير

، جامعة الجزائر، رسالة دكتكراه، "اميةالنمك ك التجارة الدكلية في الدكؿ الن"صدر الديف، صكاليمي،  -215
 .  2006اإلقتصادية ك عمـك التسيير، كمية العمـك 

جامعة  ،رسالة دكتكراه، "عمي الدجني، اياد،  دكر التخطيط اإلستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي -216
 .  2011دمشؽ، كمية التربية، 

معمكمات عمى تسيير كظيفة المكارد البشرية أثر تكنمكجيا اإلتصاؿ ك ال"عياد، سيدم محمد، ػػ  217
ك التجارية ر، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية مذكرة ماجستي، "بالمؤسسة الكطنية: الجزائرية لممياه

 .  2008ك عمـك التسيير، 
 دكر اإلدارة اإللكتركنية في ترشيد الخدمة العمكمية في الكاليات المتحدة"عشكر، عبدالكريـ، ػػ 218

 .  2010الحقكؽ ك العمـك السياسية،  ، جامعة قسنطينة، كميةمذكرة ماجستير ،"األمريكية ك الجزائر
الحككمة المحمية ك دكرىا في مكافحة الفساد في المجالس المحمية: دراسة حالة "عركفي، بالؿ،  -219

 .  2012، ، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسيةمذكرة ماجستير، "الجزائر
مذكرة ، "آليات تفعيؿ دكر البمدية في ادارة التنمية المحمية بالجزائر"ػػ عزيز، محمد الطاىر، 220

 .  2011الحقكؽ ك العمـك السياسية،  ، جامعة كرقمة، كميةماجستير
 دكر المجتمع المدني في التنمية المحمية بالجزائر: دراسة ميدانية لكاليتي"عبد السالـ، عبد الالكم،  -221

 .2012، جامعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، مذكرة ماجستير، "المسيمة ك برج بكعريريج
، جامعة مذكرة ماجستير، "ادارة األقاليـ ك التجارب المستفادة عربيا: حالة ماليزيا"قكؽ، عمي،  -222

 .  2011الحقكؽ ك العمـك السياسية،  كرقمة، كمية
 ، كميةمذكرة ماجستير، "2010-1989شاركة السياسية في كالية تممساف: الم"قاضي، خيرالديف،  -223

 . 2011الحقكؽ ك العمـك السياسية، 
، "دكر الجمعية الكطنية لحماية البيئة ك مكافحة التمكث في نشر الثقافة البيئية"لحرش، مكسى،  -224

 ]د. ت. ف.[. ، جامعة عنابة، كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية ك اإلجتماعية،ماجستير
، جامعة ، مذكرة ماجستير"الحكـ المحمي الرشيد كآلية لمتنمية المحمية في الجزائر"معاكم، كفاء،  -225

 .  2010الحقكؽ ك العمكـ السياسية،  باتنة، كمية
مذكرة ، "الحككمة اإلنتخابية ك دكرىا في تعزيز المشاركة السياسية في الجزائر"معيفي، فتحي،  -226

 امعة كرقمة، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية.، جماجستير
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 ،"متطمبات تنمية القطاع الخاص بالدكؿ النامية: دراسة حالة الجزائر"مكالم لخضر، عبدالرزاؽ،  -227
 .  2010التسيير ك العمـك التجارية، ، جامعة تممساف، كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك رسالة دكتكراه

لمجالس المنتخبة في التنمية المحمية: دراسة مقارنة بيف بمديتي ك كاليتي دكر ا"يحياكم، حكيـ،   -228
الحقكؽ ك العمكـ السياسية،  ، جامعة كرقمة، كميةمذكرة ماجستير، "2011 -2007كرقمة ك غرداية 

2011  . 
ينة، ، جامعة قسنطمذكرة ماجستير، "تدريس عمـ اإلجتماع بيف العمـك ك اإليديكلكجيا"ػػ يعيش، كسيمة، 229

 .2001كمية العمـك اإلنسانية ك العمـك اإلجتماعية، 
 ب/ بالمغة األجنبية:   

230- Alice, mazeaud, la fabrique de l’alternance. La « Démocratie participative » dans la 

recomposition du térritoire régional ( poitou-charentes 2004 - 2010), thése doctorat, université 

de la Rochelle, laboratoire LASAPE, 2010. 

231- cécile, Blatrix, la  « Démocratie participative », de Mai 68 aux mobilisations ANTI-

TGV, V. 2, Doctorat, université paris 1 , 2012. 

232- Demba, Niang, Gouvernance locale, Maitrise d’ouvrage communale et stratigies de 

Développement local au Sénégal : l’éxpérience de la ville de Saint – louis, Doctorat, 

université de Toulouse, Département de Géographie et aménagement, février 2007.  

233- Stéphanie, wojicik, « Délibération électronique et Démocratie locale : le cas des forums 

municipaux des régions aquitaine, Languedoc – Roussillon et Midi – Pyrénées », thèse pour le 

doctorat de science politique, Université des sciences sociales de Toulouse, 2005.  

234- Thomas, roca, La gouvernance a l’heure du consensus post-washington : les limites 

théoriques et méthodologiques d’un concept protéiforme, Doctorat, université Montésquieu– 

Bordeaux 4, sciences économiques, 2011, 

 / الممتقيات و الندوات و المؤتمرات المتخصصة:4
ك الخاص: سياسة عمكمية حديثة لتمكيؿ التنمية أحمد بكعشيؽ، "عقكد الشراكة بيف القطاعيف العاـ ػػ 235

كرقة عمؿ مقدمة في إطار المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية: نحك أداء متميز في المستدامة بالمغرب"، 
 .2009نكفمبر  4-1الرياض القطاع الحككمي، 

دمة لمنتدل صناعة كرقة مقدستكر دكلة ذات أغمبية مسممة: النمكذج الماليزم"، "شاد سميـ فاركقي، ػػ 236
 .2011مام  25 -24، الدستكر: منتدل تشاكرم لحككمة السكداف

مؿ مقدمة في كرشة عمؿ: "متابعة كرقة ع، "الرقابة عمى األداء في الدكائر الحككمية"حاتـ نبيؿ، ػػ 237
 ، في: تقييـ األداء2011اسطنبكؿ، مام تقييـ مؤشرات األداء في الكزارات ك الدكائر الحككمية"، ك 

 .2013الحككمي ك دكره في التطكير اإلدارم، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 
كرقة مقدمة في المؤتمر الدكلي قياس األداء في القطاع الحككمي، "عمي أحمد ثاني بف عبكد، ػػ 238

 .2009نكفمبر  4-1بعنكاف: نحك أداء متميز في القطاع الحككمي، الرياض،  لمتنمية اإلدارية
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المشاركة بيف القطاعيف العاـ ك الخاص في تقديـ الخدمات التعميمية: "عبد اهلل شحاتة خطاب، ػػ 239
، القاىرة، المركز المصرم لمدراسات اإلقتصادية، 139كرقة عمؿ رقـ ، "الدركس المستفادة لمحالة المصرية

 .2008سبتمبر 
امة ك التحديات الجديدة المطركحة أماـ التنمية المستد"لعايب عبد الرحماف، بقة الشريؼ، ػػ 240

كرقة مقدمة في المؤتمر الدكلي بعنكاف: التنمية ، "المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة لمكضع الراىف لمجزائر
سطيؼ، كمية العمـك  ، جامعة2008أفريؿ  8-7 المستدامة ك الكفاءة اإلستخدامية لممكارد المتاحة

 .2008عمـك التسيير، اإلقتصادية ك 

 / التقارير:5

، ترجمة: محمد كامؿ عارؼ، الككيت، المجمس مستقبمنا المشترؾ_ تقرير المجنة العالمية لمبيئة،  241
 .1989الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب، 

بي، ادارة الدراسات اإلقتصادية ، دتقرير بعنكاف: الشراكة بيف القطاع العاـ ك القطاع الخاص ػػ242
 .2010المالية، أبريؿ ك 

 7-3، نيركبي، المنتدل البيئي الكزارم العالميتقرير مجمس ادارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، في: ػػػ 243
 .2003فبراير 
لحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات تقرير مركز حرية اإلعالـ في الشرؽ األكسط ك شماؿ افريقيا، اػػ 244

 .2010، الرباط، أبريؿ البيئية بالمغرب
، البرنامج اإلنمائي اإلستدامة ك اإلنصاؼ: مستقبؿ أفضؿ لمجميع، 2011التنمية البشرية  تقريرػػ 245

 .2011لألمـ المتحدة، ترجمة: اإلسككا، 
 الثركة الحقيقية لألمـ: مسارات الى التنمية البشرية ". بعنكاف: "ـ 2010تقرير التنمية البشرية لسنة ػػ 246

 ـ  2009 تقرير التنمية اإلنسانية العربي لعاـ
، الجمعية العامة 5/1)أ( مف مرفؽ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف  15تقرير كطني مقدـ كفقا لمفقرة ػػ 247

 .2009فبراير  13-2لألمـ المتحدة، الدكرة الرابعة، 
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 / الوثائق و النصوص الرسمية:6
 أ/ الدساتير:     
 .1989، الجزائر، 1989دستكر ، لمحككمةاألمانة العامة الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،  -248
 .1969، الجزائر، 1996دستكر ، األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،  -249
، الجزائر، 2008تعديؿ دستكرم ، األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،  -250

2008. 
 ب/ القوانين:

 12المؤرخ في  19-01، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالرسمية لمجميكرية الجزائرية، الجريدة ػػ 251
 .2001، 77، العدد: 38يتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك ازالتيا، ، السنة:  2001ديسمبر 
 22خ في المؤر  10-11، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 252

 .  2011يكليك سنة  3، 48، السنة: 37يتعمؽ بالبمدية، ، العدد:  2011يكنيك سنة 
المؤرخ  01-12، قانكف عضكم رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 253
 .  2012يتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات،  2012يناير  12في 
 7المؤرخ في  09-90، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةية الجزائرية، الجريدة الرسمية لمجميكر ػػ 254
 .  1990، سنة: 15العدد: يتعمؽ بالكالية،  1990أفريؿ 
 28مؤرخ في  07-12، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 255

 .  2012، 12ة، العدد: يتعمؽ بالكالي 2012فبراير سنة  21المكافؽ  1433ربيع األكؿ عاـ 
 5المؤرخ في  11-89، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 256

 .  1989جكيمية  5، 27سياسي، العدد: يتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع ال 1989جكيمية 
 03-12، قانكف عضكم رقـ نة العامة لمحككمةاألماالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 257

منتخبة، ، يحدد كيفيات تكسيع حظكظ تمثيؿ المرءة في المجالس ال2012يناير سنة  12مؤرخ في 
 .  2012يناير  14، 1العدد: 
 05-12، قانكف عضكم رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 258

يتعمؽ باإلعالـ، السنة التاسعة ، 2012يناير سنة  12المكافؽ  1433ـ صفر عا 18مؤرخ في 
 .  2012، 2كاألربعكف، العدد: 

مؤرخ في  20-01، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 259
لمستدامة، السنة يتعمؽ بتييئة اإلقميـ ك تنميتو ا 2001ديسمبر  12المكافؽ  1422رمضاف عاـ  27

 .  2001، 77ك الثالثكف، العدد:  الثامنة
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مؤرخ في  06-06، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 260
، يتضمف القانكف التكجييي لممدينة، السنة 2006فبراير سنة  20المكافؽ  1427محـر عاـ  21
 .  2006، 15لثة ك األربعكف، العدد: الثا

 5مؤرخ في  03-83، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 261
 .  1983فبراير،  8، 6، العدد: 20ة: يتعمؽ بحماية البيئة، السن 1983فبراير 
 2مؤرخ في  14-90، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 262
 .  1990جكاف  6، 23، العدد: 27سنة: ال يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، 1990جكاف 
 7مؤرخ في  08-90، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 263
 .  1990أفريؿ  11، 15، العدد: 27ة: يتعمؽ بالبمدية، السن 1990أفريؿ 
مؤرخ في  20-04، قانكف رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 264
، ينعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل ك تسيير الككارث في إطار التنمية 2004ديسمبر  25

 .2004ديسمبر  29، 84، العدد: 41المستدامة، السنة: 
 ج/ المراسيم:

 438-96، مرسكـ رئاسي رقـ األمانة العامة لمحككمةمجميكرية الجزائرية، الجريدة الرسمية لػػ 265
 8، 76، العدد: 33ة: ، يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستكر، السن1996ديسمبر  7مؤرخ في 
 .  1996ديسمبر 
 01-91، مرسكـ تنفيذم رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 266

يناير  23، 4، العدد: 28:  يحدد صالحيات كزير الداخمية، السنة 1991يناير  19ي مؤرخ ف
1991. 
يتضمف  264-79، مرسكـ رقـ األمانة العامة لمحككمةالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، ػػ 267

 .1979ديسمبر  25، 52تنظيـ اإلدارة المركزية لكتابة الدكلة لمغابات ك التشجير، عدد: 
 / المقررات:د   

نتائج كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية، مديرية التنظيـ ك الشؤكف العامة لكالية تممساف، ػػ 268
 .2012، 2012نكفمبر  27اإلنتخابات المحمية لػ 

 ه/ الجرائد الرسمية لممناقشات:
ات المجمس الشعبي الجريدة الرسمية لمناقشالمناقشة العامة لمشركع القانكف المتعمؽ بالبمدية،  ػػ269

 .  2011مارس  28، 205الرابعة، رقـ: ، الفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية الثامنة، السنة الكطني
 .  2012، 283، السنة الخامسة، رقـ: الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطنيػػ 270
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لفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية ا الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي الكطني،ػ ػ271
 (.2011أبريؿ  13، )214، رقـ: 4:  الثامنة، السنة

الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس ، 2011أكتكبر  13الجمسة العمنية المنعقدة يكـ الخميس ػػ 272
نكفمبر  9، 249 ، رقـ:5:  نة، الفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية التاسعة، السالشعبي الكطني

2011  . 
الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي ، في: 2011مارس  13الجمسة العمنية ليكـ األحد ػػ 273

 (.2011مارس  28، )205، رقـ: 4، السنة: الكطني
الجريدة الرسمية لمناقشات مجمس ، في: 2011مام  25الجمسة العمنية المنعقدة يكـ األربعاء ػػ 274
 .2011، الدكرة الربيعية ، 11، العدد: 2ترة التشريعية الخامسة، السنة:، الفاألمة
الجريدة الرسمية لمناقشات ، في: 2012يناير  3الجمسة العمنية الثالثة ك األربعيف ليكـ الثالثاء ػػ 275

 .  2012، 283، رقـ: 5:  ، السنةالمجمس الشعبي الكطني
الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس الشعبي ، 2011أفريؿ  24 الجمسة العمنية المنعقدة يكـ األحدػػػػ 276

 .  2011مام  16، 221، رقـ: 4السنة: ، الفترة التشريعية السادسة، الدكرة العادية الثامنة، الكطني
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 الممخص:

منذ كقت طكيؿ ك الديمقراطية التمثيمية تعد ىي المرجعية األساسية في حكـ الشعكب، إال أنيا اليـك     
في تراجع مستمر بسبب أزمة المشاركة السياسية ك عدـ تمثيمية المنتخبيف لممكاطنيف، لذلؾ سعت الجزائر 

مراحؿ عممية صنع القرار، بصفة دائمة الى احتضانو ك معززة في ذات الكقت تكاجد المكاطنيف في كافة 
 ك مستمرة، فجعمت منو مبدعا لمفكرة ك خبيرا بقضاياه المجتمعية في آف كاحد، كما أف ىذا المفيكـ يعمؿ

نتقاؿ مف الحالة التقميدية الى حالة مف التفاعؿ ك التكامؿ مع جميع جنبا لجنب مع مفيكـ الحككمة باال
 ساءلة..سو كالشفافية ك اإلستجابة ك المشاركة ك المالشركاء جاىديف مف كرائو لكضع أس

 : الديمقراطية التشاركية، الديمقراطية التمثيمية، الحككمة المحمية، الجزائر.الكممات المفتاحية

Summary : 

   For a long time, the representative democracy is considered as the basic reference in the rule 

of people, but today it is in a continuous retreat because of the crisis of political participation 

and the local of representation of the elected for citizens , for this the concept of participatory 

democracy emerged as a complement to representative democracy and sometimes as its 

solution by putting mechanisms to activate it such as: local referendums, neighborhood 

committees or the involvement of the local society in local decision., this requires a 

combination of official and popular efforts in providing services ti citizens in a 

complementary manner that enhance efficiency and respond to the needs and the expectations 

of citizens. For this, Algeria sought to embrace and enhanced it at the same time the presence 

of citizens in all the stages of decision making process in a stability and continuous way as it 

made him a creative for the idea an expert in its community issues at the same time. This 

concept of governance with the transition from traditional in to a case of interaction and 

complementarity with all partners striving behind in to the foundation like: transparency, 

response, participation and accountability, 

Key words: participatory democracy, representative democracy, local governance, Algeria. 

Résumé : 

     Depuis longtemps la démocratie représentative était la voix de tous les lecteurs pour 

désigner des représentants dons laquelle vont prendre les décisions, mais aujourd’hui  se n’est 

pas le cas puisque les gens veulent participer a tout moment et a chaque jour, se quand 

n’appelle la démocratie participative, et pour la simplifier c’est l’élargissement quantitative et 

qualitative de la participation des citoyens ordinaires aux processus décisionnel, 

Les mots clés : la démocratie participative, la démocratie représentative, la gouvernance 

locale, Algérie. 


