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 اإلهداء:

إليك يا منبع الدفئ والحنان، إليك أيتها التي تشعرينني 

 باألمان واالطمئنان

  إليك يا أمي 

 إليك يا من أفتقدك في هذا الزمان

 إليك يا أبي العزيز رحمة هللا تعالى عليك

 إليك يا من أنت سندي في هذه الحياة

 إليك يا أخي الغالي

 إليكن يا أخواتي الغاليات

 إليكم يا من أنتم آمالنا مستقبال

 خولة، هاجر، ريتاج، محمد األمين، ياسين، محمد ريان

 وخليل

 إلى كل عائلة مقدم وبن ساعد

 

 أهدي لكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع



 شكر وعرفان

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 « من لم يشكر الناس لم يشكر هللا »

وأشكره على منه وعونه  إحسانهأحمد هللا عزوجل على   

 أستاذي المشرف  والتقدير، إلى أتقدم بجزيل الشكر وفائق االحترام

شرفني بتأطيره، أعانه هللا، وأبعد عنه  الذي  الدكتور صافو محمد 

كل مكروه، واللهم أدخل على قلبه الفرحة والسرور وعلى عائلته 

.الكريمة  

، وأدامهم هللا ذخرا للعلم.كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة    

  بمقامهأساتذة قسم العلوم السياسية كل باسمه وكل فة وأشكر كذلك كا

كما ال يفوتني شكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد من 

مسؤولين )أعضاء المجلس الشعبي الوالئي، رئيس ديوان المجلس 

الشعبي الوالئي، أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة لكل من بلدية 

السانيا وبئر الجير ، األمناء العامون للبلديتين، رؤساء المصالح في 

يتين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، الوالية، وكذا في البلد

رؤساء الجمعيات ولجان  رؤساء الديوان بالبلديتين...(، مواطنين،

 األحياء، الذين أفاذوني ولم يبخلوا علي .
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موضوع الدیمقراطیة التشاركیة اهتمام العدید من الباحثین والدارسین في حقل العلوم یسترعي 
شغل حیزا محوریا في خطابات یحیث اإلنسانیة واالجتماعیة، وعلى وجه التحدید العلوم السیاسیة، 

ه موضوع . القیادة السیاسیة ه موضوع حدیث نسبیا بمعنى أنّ على الرغم من أن الكتابات تشیر إلى أنّ
ه ظهر بصورة أكثر تقدمیة في العقود القلیلة الماضیة، كانت بدایته مع فترة  قدیم في سیاق جدید، إال أنّ

الذي مثله الرادیكالیون األمریكیین  new leftدید القرن العشرین في خطاب الیسار الج الستینیات
والیساریون األوربیون ومختلف الحركات االجتماعیة المطالبة بتكریس النهج التشاركي، ویعود ذلك 
العتبارات عدیدة أولها عجز الدیمقراطیة التمثیلیة عن تقلیص الهوة بین المنتخبین والهیئة الناخبة، 

التشكیك في شرعیة األبنیة التقلیدیة التي لم تعد لتتماشى مع التطورات  وتآكل الثقة بینهما فضال عن
  .والمستجدات الطارئة

هیئات المجتمع المدني والمواطنین  إشراكبضرورة  المطالبة الدولیة واألممیةإلى إضافة 
ومؤسسات القطاع الخاص، السیما مع بروز العولمة التي أفضت إلى ظهور كیانات جدیدة كان لها 

ثر البالغ في التأثیر على عملیة صناعة القرار، التي تحولت من األسلوب الهرمي الذي یعتمد على األ
القائم على فكرة فتح المجال أمام أصحاب المصلحة  التسلسل الوظیفي السلطوي إلى األسلوب الشبكي

مجتمع بعیدا عن مع إقرار المزید من الحریة والشفافیة وتوسیع دائرة المشاركة لتشمل كافة شرائح ال
األمر الذي دفع إلى إعادة . أشكال اإلقصاء والتهمیش الممارس في حق الفئات االجتماعیة الهشة

جهة  ّ قامة بنى تعمق شرعیة المؤسسات، بل أنّ هذه االنتقادات المو ٕ التفكیر في مسألة توزیع السلطة وا
  .أثرت على الدیمقراطیة في حد ذاتها

طرأ تغیر على مستوى دور الدولة بمختلف مؤسساتها بما فیها  وفي إطار هذا التطور المطرد،
الجماعات المحلیة، حیث تم االنتقال من نظام حكم محلي تستحوذ فیه المجالس المحلیة المنتخبة إلى 
نظام حكم یسعى الستیعاب الفواعل غیر دوالتیة، وقد كان ذلك نتیجة إقرار الحق في التنمیة واعتباره 

سان الغیر قابلة للتصرف فیها التي لطالما نادت بها المؤسسات الدولیة، وهذا الحق حقا من حقوق اإلن
هم یشكلون  ال یتأتى إال من خالل مشاركة أصحاب المصلحة في تحقیق التنمیة، على اعتبار أنّ

إخفاق الدول في تنفیذ السیاسات التنمویة المقترحة من هذا إلى جانب . الوسیلة والغایة في آن واحد
ّ أزمة التنمیة المحلیة تعود بالدرجة األولى إلى وبهذا  المؤسسات الدولیة، طرف اعتبرت هذه األخیرة أن

غیاب إدارة محلیة رشیدة تشجع مشاركة المواطنین وتدعم مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني 
وي اجتماعي ، وهو األمر الذي جعل الدولة تثبت عجزها عن تبني مشروع تنمفي تدبیر الشأن العام

  .یسمح بمشاركة األفراد في بلورة المخططات التنمویة التي یكون لها أثر على الحیاة العامة
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  وعلى وجه الخصوص دول العالم الثالث بما فیها الجزائرومن هذا المنطلق، حدت الدول 
 05نحو تبني إصالحات عمیقة مست الجانب السیاسي واإلداري، والتي جاءت نتیجة مظاهرات 

التعددیة السیاسیة، والذي أسس  1989فبرایر  23ومن تم أقرت الجزائر في دستور  1988أكتوبر 
 لظهور جمهوریة دیمقراطیة فتیة تسعى لضمان احترام الحریات األساسیة لألفراد والجماعات، كما بدا

ه تم التأكید على مبدأ الفصل بین  جلیاتمجید الفرد المواطن  في ظل هذه الجمهوریة، فضال عن أنّ
السلطات ودعا لالنفتاح السیاسي الذي أبرز تمظهرات التوجه الجدید الذي تبنته الدولة من خالل منح 

  .إمكانیة المشاركة للمواطن في ممارسة النشاط السیاسي

ّ قانوني البلدیة والوالیة  وقد تعززت هذه اإلصالحات على  90/09و 90/08من خالل سن
اللذان شكال أهم الوثائق القانونیة الناظمة للجماعات المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة،   التوالي،

 صعیدوعلیه أصبحت المجالس المحلیة المنتخبة مكانا لممارسة المواطنة، بحیث شهدت تنوع على 
أن هذین القانونین باتا كل منهما ال یتماشى مع مرحلة التطور واإلصالح التي  غیر. اآلراء واألفكار

تضمینهما لمجموعة من الشروط التي شكلت عائقا أمام مشاركة المواطنین بشكل  شهدها العالم نتیجة
عوامل ومتغیرات دولیة شكلت الدافع وراء إعادة حر في تدبیر الشؤون المحلیة، باإلضافة إلى بروز 

ر بخصوص مسألة إدارة الشؤون المحلیة السیما في ظل ما أصبحت تحمله العولمة من النظ
مستجدات تعلقت أساسا بتراجع دور الدولة ومناشدة المنظمات الدولیة بضرورة إشراك المواطنین في 

نحو إصالح نظام اإلدارة المحلیة من خالل إقرار  2011تسییر الحیاة العامة، لهذا حدت الجزائر عام 
والذي كرس بشكل واضح التوجه الجدید للدولة القائم على تبني الدیمقراطیة  11/10انون البلدیة ق

المواطنین في التشاركیة في التسییر العمومي المحلي، حیث خصص له بابا كامال معنونا بـمشاركة 
لیة تساهم هي المتعلق بالوالیة كجماعة مح 12/07تسییر شؤون البلدیة، ثم تبعه بعد ذلك إقرار قانون 

  .األخرى في تحقیق التنمیة المحلیة

مقاربة جدیدة في إدارة الدیمقراطیة التشاركیة  جعل منلی 16/01جاء دستور  2016وفي سنة 
، أي أنه منح أساسا دستوریا لهذا الشكل من الدیمقراطیة ، حیث نصت المادة الشؤون العامة المحلیة

لى تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات منه على أن الدولة الجزائریة تعمل ع 15
المحلیة، كما أنها أشارت إلى أن الدولة تركز على تعزیز قیم الدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة وكذا 

  . السعي نحو الفصل بین السلطات لمنع تضارب المصالح وتداخل السلطات
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  :الیةـاإلشك

موضوع الدیمقراطیة التشاركیة ودورها في تفعیل التنمیة المحلیة في عن  بحثال وبناء علیه یثیر
را من كثیالفواعل المحلیة  بإقحامسلوب إدارة الشؤون المحلیة عند التعرض أل وباألخص ،الجزائر

المحلیة  تفعیل التنمیةفي  دور الدیمقراطیة التشاركیة عن  تتقصى هذه الدراسةالجدل، حیث السجال و 
لتي تقتضي في إطار الشراكة المجتمعیة، وا التنمیة المحلیة التشاركیةتفعیل  آلیاتمن خالل معالجة 
دور على  الدراسة ستركزعلى المستوى المحلي، إال أنه في هذا المجال فإن  اعلینتظافر جهود كل الف

ي، ومنه إظهار قدرة هذا وشریك اجتماع تنموي كفاعل )الجمعیات ولجان األحیاء( المجتمع المدني
براز دوره التنموي نقل انشغاالت المواطنین، األخیر على ٕ باإلضافة إلى دور المواطن على اعتبار . وا

ه یمثل الغایة والوسیلة في آن واحد أن ن ـمكـی یفـك: وعلى هذا األساس یمكن طرح اإلشكالیة اآلتیة. أنّ
  ؟  رـزائـالجب حلیةـمیة المـالتن  لـعیـفي تفة ـاركیـالتش راطیةـتساهم الدیمق

  :ویندرج تحت مظلة هذه اإلشكالیة مجموعة من األسئلة الفرعیة والتي تتمثل في

 ؟ ذا یقصد بمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة؟ فیما تتمثل أولى إرهاصات الدیمقراطیة التشاركیة ما -
في إطار الشراكة  الجزائرما هو واقع التنمیة المحلیة في ماذا یعني بالتنمیة المحلیة؟  -

 المجتمعیة؟
فیما تكمن آلیات تفعیل وما هي العوائق التي تقف أمام تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر؟  -

وما هي التحدیات التي تحول دون تجسید الدیمقراطیة التشاركیة  التنمیة التشاركیة في الجزائر؟
 في الجزائر؟

في والیة وهران وبالخصوص في بلدیتي السانیا وبئر الجیر؟  ما هو واقع الدیمقراطیة التشاركیة -
الجمعیات ولجان (هل تساهم الفواعل المحلیة من سلطات محلیة، مواطنین ومجتمع مدني 

 في تحقیق التنمیة المحلیة في البلدیات محل الدراسة؟) األحیاء

 :اتـرضیـالف

  :لیةالتافرضیات الومن تم ولإلجابة عن هذه األسئلة تم صیاغة 

یب دور المواطنین والمجتمع المدني المحلي كلما  - أبانت كلما  )الجمعیات ولجان األحیاء(غُ
 .برامج التنمیة المحلیة عن فشلها

 یف أنشطتها،ثا على المستوى المحلي من خالل تكنفسه الجمعیات ولجان األحیاءكلما أثبتت  -
من جهة، والمواطنین من جهة  السلطات المحلیة حظت باهتمامكلما  والتفاعل فیما بینها،

 .  أخرى
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دراك السلطات المحلیة لمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة كلما زاد نجاحها - ٕ  .كلما زاد وعي وا
–في والیة وهران كلما زاد وعي المواطنین وتضاعف اهتمام الجمعیات ولجان األحیاء  -

التنمویة، كلما زاد رضاهم بالمساهمة في العملیة  - وباألخص في بلدیتي السانیا وبئر الجیر
 .، وكلما انعكس ذلك على أداء الجماعات المحلیة عموماونجاحها عن المشاریع التنمویة

  
  :ةـیة الدراسـأهم

ن أن موضوع الدیمقراطیة التشاركیة تجلىت ّ ودورها في تحقیق التنمیة  أهمیة الدراسة في كو
، وكذا اإلطار العملي أضحى یتبوأ حیزا محوریا ضمن الحقل األكادیمي العلمي المحلیة في الجزائر

  . الممارساتي

فعلى المستوى األكادیمي یتراءى قلة األبحاث التي تناولت بالدراسة هذا الموضوع، وذلك راجع 
المقاربة إلى غموض مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة في حد ذاته، وعدم اكتمال أطره النظریة نظرا لحداثة 

ه یؤكد الدارسین والمهتمین بالقضایا المتعلقة بالشؤون العمومیة . التشاركیة باإلضافة إلى ذلك، فإنّ
یة المحلیة تتوقف على إقحام المقاربة التشاركیة موالمسألة التنمویة على أن نجاح مخططات وبرامج التن

من خالل التأكید على دور  في عملیة صناعة القرارات على المستوى الوطني أو المحلي، وذلك
الفواعل غیر دوالتیة في إعداد وتنفیذ وتقییم السیاسات العمومیة، فضال عن ذلك فقد اعتبرها الباحثین 
مقاربة نظریة تستهدف تحقیق التفاعل والتكامل والتنسیق بین كافة أصحاب المصلحة بما في ذلك 

  .المدني الجماعات المحلیة، المواطنین، القطاع الخاص والمجتمع

أما من الناحیة العملیة فإنّ هذه الدراسة تحاول معالجة دور الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق 
، -بلدیتي السانیا وبئر الجیر نموذجا–التنمیة المحلیة في الجزائر من خالل دراسة حالة والیة وهران 

لمواطنین والمجتمع المدني والتي تكشف من خاللها عن واقع الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة ودور ا
سیما الجمعیات ولجان األحیاء، والمنتخب المحلي في صناعة القرار المحلي والتنمیة المحلیة على 
وجه الخصوص، وما مدى توافر مؤشرات ترسیخ المقاربة التشاركیة التي تسهم بدورها في تفعیل 

الجیر تحدیدا ، إلى جانب معرفة التنمیة المحلیة في والیة وهران عموما وبلدیتي السانیا وبئر 
ّ الدراسة .مستلزمات البناء التشاركي وتحدید مواطن القوة ومكامن الضعف عالوة على ما سبق، فإن

 أكد للجماعات المحلیةتستمد أهمیتها من جراء إبراز الدولة الجزائریة موقف تجاه التوجه الجدید الذي 
ّ الدراسة تستلهم أهمیتها . لمستوى المحليالدیمقراطیة التشاركیة على ا على ضرورة تشجیع وعلیه فإن

  . من مجموع هذه النقاط التي تشكل األهداف الركیزة للدراسة
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  :مبررات اختیار الموضوع

إن اختیار أي موضوع للبحث والتقصي في ثنایاه یرجع إلى جملة من األسباب التي یمكن 
  :تقسیمها إلى

 :المبررات الموضوعیة  - أ

تتمثل في تلك المتعلقة باألهمیة التي یتبوأها موضوع الدراسة في حد ذاته، السیما مع اتساع 
، وما دائرة أو موجة التحول نحو الدیمقراطیة التشاركیة، وذلك نتیجة محدودیة الدیمقراطیة التمثیلیة

ة من جهة خلفته من تدهور الثقة بین الحكام والمحكومین من جهة، وكذا فشل المخططات التنموی
  .أخرى

یعتبر موضوع الدیمقراطیة التشاركیة حدیث النشأة نسبیا في الجزائر، وغیر : عامل الحداثة
مكتمل من الناحیة القانونیة یفتقر إلى اآللیات والمیكانیزمات الداعمة لترسیخ هذا الطرح، ومواكبة 

  .المستجدات البیئیة سواء الداخلیة أو الخارجیة

 :المبررات الذاتیة  -  ب

الدراسات المیدانیة، ومحاولة البحث عن حیثیات فشل البرامج والمخططات  صوبمیل ال
  .التنمویة

لحقل العلوم السیاسیة وباألخص مجال اإلدارة العامة والتنمیة المحلیة  إضافة شيء جدید
  .واالنتقال من الجمود إلى الحركیة والدینامیكیة

   ).المسؤولین(والمختصین الرغبة في جعل الدراسة مرجعا للباحثین 

       :دراسةـداف الــأه

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف والتي تتعلق أساسا بـ 

 .إبراز أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق التنمیة المحلیة -
الكشف عن دور الفواعل غیر دوالتیة في إعداد وتنفیذ برامج التنمیة المحلیة، السیما  -

اطنین وتنظیمات المجتمع المدني، وما مدى قدرتهم على مجابهة التحدیات التي تعتري المو 
 .، وما مدى مساهمة الجمعیات ولجان األحیاء في نقل انشغاالت المواطنینعملهم

 .الدیمقراطیة التشاركیة اعتمادمعرفة متطلبات  -
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السبب الكامن وراء نجاح المخططات التنمویة من عدمها، وعالقة ذلك بمدى رضا  معرفة -
 . عنها) الجمعیات ولجان األحیاء(المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني 

 .فهم العالقة التي تجمع بین الفواعل المحلیة ومدى تأثیرها على تحقیق التنمیة المحلیة -
الدیمقراطي القائم على مبدأ التمكین  بناءتعزیز التحدید المطبات والنقائص التي تحول دون  -

 .وتوسیع دائرة المشاركة
 .معرفة كیفیة تجسید الحق في التنمیة الذي دعت إلیه منظمة األمم المتحدة -
  .البرامج التنمویة إعدادالمواطنین في عملیة  شف عن مكانة رأيالك -
في الجزائر، واالهتمام بالدراسات  السعي صوب إثراء الجانب النظري للدیمقراطیة التشاركیة -

 .اإلحصائیةالمیدانیة في حقل العلوم السیاسیة واإلدارة العامة بواسطة استخدام البرامج 

  

  :معلوماتمناهج الدراسة وأدوات جمع ال

وأسالیب جمع المعلومات،  المناهجفرضت طبیعة الموضوع ضرورة االستعانة بمجموعة من 
  :والتي تمثلت في

أي  القوانین األساسیة المقارنة بین فحوى بغرضتم االستعانة بهذا المنهج :  المقارن المنهج - 1
أو تلك  ، واستخالص أهم النقاط المستجدة،التشریعیةالنصوص مضمون و  الدساتیر الجزائریة

إلیها في السابق، وأعاد التأكید علیها في النصوص القانونیة التي جاءت  التي تم اإلشارة
 واإلداریة، السیما ومن أجل إبراز المبادئ الجدیدة التي أتت بها اإلصالحات السیاسیة .بعدها

المواطنین  شراكتشیر إلى إمكانیة إوالتي  ،ما تعلق منها بالقوانین ذات الصلة بالموضوع
ضمنتها األطر القانونیة السابقة ، والتي لم یسبق وأن توالمجتمع المدني والقطاع الخاص

  .10-11خاصة بما فیها قانون البلدیة اإلقلیمیةاعات الناظمة للجم
ُ  منهج دراسة الحالة كذلك ت الدراسةواستخدم - 2 عین على جمع المعلومات باعتباره منهجا ی

والبیانات المتعلقة بالحالة المدروسة، وذلك من أجل دراسة حالة بعینها، والمتمثلة في معالجة 
بهدف ) macro( أي الجزائر الكل من االنطالق، أي أن البحث یطمح والیة وهرانحالة 

 ).  micro(  - بلدیتي السانیا وبئر الجیر-الوصول إلى الجزء والیة وهران 
حیث استخدم  األسالیب الكمیة، وبعض تحلیل المضمون منهجتم االستعانة بكل من  - 3

بمواطنیها،  كل من اإلدارة وعالقتهاب تحلیل مضامین القوانین التي تهتماألسلوب األول بغرض 
، ومختلف التشریعات ذات العالقة بالموضوع بغیة التقصي الجماعات اإلقلیمیة الجمعیات،
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الدیمقراطیة  من جانب، ورصد مدى تضمن األطر القانونیة مسألةالفواعل المحلیة عن دور 
  . التشاركیة

ببرنامج ستعانة تم اال، فقد ه الدراسةة التي استعملت في إطار هذأما عن األسالیب الكمی - 4
SPSS )version 20 ( وذلك قصد الوصول وتكمیم دور الفواعل المحلیة بهدف قیاس ،

 .تفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر عموما و والیة وهران باألخصإلى الهدف األساسي وهو 
من ، وذلك االستبیانأداة  دراسةمن بین أدوات جمع المعلومات والبیانات التي اعتمد علیها ال - 5

 :خالل تصمیم استمارة االستبیان

بلدیتي السانیا وبئر  تفعیل التنمیة المحلیة على مستوى متعلقة بدور الجمعیات فيلااألولى 
الثانیة والتي تخص المواطنین ودورهم في تحقیق التنمیة المحلیة في بلدیتي السانیا وبئر ،الجیر

جهة إلى ّ    . رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الجیر، أما االستمارة الثالثة، فقد كانت مو

فیما یخص معرفة واقع الدیمقراطیة  المقابلةأداة الدراسة باستعانت إلى ذلك، باإلضافة  - 6
مع بعض المسؤولین  ء عدید اللقاءاتة من خالل إجراالتمثیلیة في المجالس المحلیة المنتخب

  .وكذا المنتخبین المحلیین

  :هي افي الكثیر من جوانبه الدراسةعلیها  تالمقاربات والمداخل التي استند أما عن

 في العملیة السیاسیة المواطنین مبدأ إقحامتؤسس هذه المقاربة على : المقاربة التشاركیة - 1
شراك ٕ ة، بحیث أصبحت تنمیة المحلیاالجتماعیة المختلفة، وذلك بغرض تحقیق ال الفئات وا

التنمیة المستدامة الشاملة، والذي بدوره من تفعیل  األساسیة التي تمكنتعد بمثابة الركیزة 
یشجع أسلوب اإلدارة الدیمقراطیة التي تأخذ في الحسبان مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة، 

الدیمقراطیة التمثیلیة، ورفع كل لبس  نت عنهاأبالذي  ذه المقاربة لتجاوز العجزوجاءت ه
 دانستتم االوبناء علیه . المستوى المحلي بما في ذلك ات، عنها على العدید من المستوی

ها تشكل محور الموضوع   .على هذه المقاربة على اعتبار أنّ
وبموجبه یحق لكل إنسان ولجمیع المواطنین المشاركة واإلسهام في : المدخل التنموي - 2

ام حقوق تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، فالتنمیة تعني ضرورة احتر 
شراك أوسع للمواطنین في الحیاة  ٕ اإلنسان وحریاته األساسیة وتعزیز مبدأ سیادة القانون وا
العامة المحلیة، حیث لم یعد أمر تحقیق التنمیة المحلیة قاصرا على الدولة والسلطات 
العمومیة المحلیة وحدها، بل أضیف إلیها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص 
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الدور التنموي  معالجةعلى  ت الدراسةوعلیه، ركز . الرئیسة األخرىتمع وجماعات المج
  .في الجزائر للفواعل المحلیة

یعد مفهوم الدور أحد المفاهیم األساسیة المستخدمة في دراسة سلوك : مدخل تحلیل الدور  - 3
في  الدیمقراطیة التشاركیةففي ظل هذه الدراسة یتم التطرق إلى دور . أصحاب المصلحة

یجاد تفعیل التنمیة المحلیة  ٕ هذا الطرح واقعیا، فاهتمت الدراسة في  آلیات تجسیدنظریا، وا
السلطات المحلیة السیما المنتخبین قوم به تالصدد، باإلشارة إلى الدور الذي هذا 

من  -الجمعیات ولجان األحیاء– ممثلي المجتمع المدنيالمحلیین، المواطنین المحلیین و 
 هذه الفواعل المحلیةمدى قدرة  عن والبحثتنمیة على المستوى المحلي، أجل تحقیق ال

  .على بلوغ هذه األهداف
لما یستدعیه الموضوع، حیث  باقتراب عالقة الدولة بالمجتمعكذلك  دراسةال تاستعان - 4

جویل "تفسیرا علمیا، وفي هذا الصدد دعا   یفسر هذا االقتراب دینامیات المجتمع
إلى ضرورة صیاغة هذا االقتراب الذي ینبغي أن یستوعب   Joel Migdal"میجدال

والمجتمع، ویرى بأن الدولة یجب علیها  بمختلف مؤسساتها العالقات التفاعلیة بین الدولة
أن تنظم التكوینات المؤسسیة التي من شأنها المشاركة في األنشطة التي تقوم بتحدیدها، 

الدولة ممثلة دراسة العالقة التفاعلیة بین  وتأسیسا على ذلك استخدم هذا االقتراب من أجل
أي المجتمع المدني المحلي (في الجماعات اإلقلیمیة ومواطنیها وتنظیماتها المختلفة 

بناء المجتمع المحلي وتنظیمه وتنمیته  كل طرف منهم في عملیة، ودور )والقطاع الخاص
   . على كافة المستویات

  

  : الدراسات السابقة

ى الباحث االستعانة واالطالع على الكتابات والدراسات التي عالجت یحتم أي موضوع عل
العدید من المراجع ب هذه الدراسة في  ستعانةتم االالموضوع الذي هو بصدد تناوله، ومن هذا المنطلق 

إدماج "  حیث تم االعتماد على كتاب. سواء كتبا أو مقاالت علمیة، تقاریر وطنیة، ودولیة، وغیرها
ّ  عمر طیب بوجالللمؤلفه " التشاركیة من خالل اإلصالحات السیاسیةالمقاربة  والذي اعتبر بأن

اإلصالحات السیاسیة التي تتبناها الدول ما هي إال انعكاس على الوضع القائم المرتبط بالشؤون 
الداخلیة للدول أوفي الساحة الدولیة، وذلك بهدف استیعاب جمیع فئات المجتمع وكذا االستجابة 

ّ الجزائر على غرار باقي الدول توجهت منذ للتأ نحو إدخال  2011ثیرات الخارجیة، وقد أشار إلى أن
األمر الذي  .جملة من اإلصالحات التي تمكنها من إقحام التشاركیة كمقاربة في تدبیر الشأن العام
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ّ هذه الدراسة میزت بین مرحلتین من  ، جزائرالتي تبنتها ال اإلصالحاتیمكن الوقوف علیه هو أن
. 2014إلى غایة  2011بینما المرحلة الثانیة كانت من  2011إلى غایة  1989األولى من دستور 

ه في المرحلة الثانیة لم یتم إدراج أو تمدید المرحلة إلى سنة   2016لكن ما یعاب على هذا التقسیم أنّ
ستوري، والذي المتضمن التعدیل الد 01-16التي شكلت صلب وجوهر اإلصالحات بصدور القانون 

التعبیر بصریح العبارة على أن الدولة تشجع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى  15جاء في مادته 
  .الجماعات المحلیة

مقاربات : الدیمقراطیة التشاركیة"في مؤلفه الموسوم بـ  دریس نبیلفي سیاق آخر قام الدكتور  
ّ بدراسة الدیمقراطیة التشارك"  في المشاركة السیاسیة یة من خالل مدخل المشاركة السیاسیة، واعتبر بأن

ّ التنمیة  ارتباطیةثمة عالقة  متبادلة بین المشاركة والتنمیة تقوم على فكرة التأثیر المتبادل، ورأى بأن
من شأنها توسیع دائرة مشاركة المواطنین في عملیات صناعة القرار، وأضاف بأنّ في ظل تغیبهم 

   .یصعب تجسید البرامج التنمویة

ي الموضوع على سبیل المثال بحثت ف إلى االعتماد على المراجع األجنبیة التي كما تم اللجوء
 le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratieال الحصر كتاب 

participative بجامعة السربون لمؤلفه األستاذ الفرنسي الذي یدرس Loïc blondiaux  الذي ،
ّ الدیمقراطیة التشاركیة ما هي إال نوع جدید من أنواع المطالبة بالمشاركة والذي یأخذ أشكاال  اعتبر بأن

فمن . وغیرها التشاور ، التوافقیة المؤتمرات ، التشاركیة الصحافة ، المنتدیات ، المدوناتك مختلفة 
 من هذه نجعل كیف :خالل هذا الكتاب حاول اإلجابة على مجموعة من اإلشكاالت والتي تمثلت في

ا للدیمقراطیة الجدیدة الروح ً كیف یمكن إقحام مشاركة  القرب؟ لغة الدعاء الخضوع دون مضمون
المواطنین من دون الخروج عن إطار الدیمقراطیة التمثیلیة؟ كیف یمكن تجسید آلیات إنجاح هذه الفكرة 

  .الجدیدة؟

آلیات تفعیل الدیمقراطیة : "كما استعانت الدراسة بالعدید من المقاالت العلمیة، هذه إحداها 
والتي حررها األستاذ بادیس بن حدة، حیث سلط الضوء على " في عمل اإلدارة المحلیة التشاركیة

ّ المجال المحلي یعد  العیوب والنقائص التي على أعقابها جاءت الدیمقراطیة التشاركیة واعتبر بأن
ّ المشاركة ال تقتصراإلطار الذي یتیح الفرصة لممارسة هذا النوع من الدیمقراطیة وال  ، وأشار إلى أن

ما ینبغي تعزیز المشاركة الفعلیة للمواطنین مباشرة نّ ٕ   .تعني أبدا المشاركة فقط في االنتخابات وا
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    :  صعوبات الدراسة

، )النظري(بالجانب العلمي األكادیمي  تاعترت الدراسة نوعین من الصعوبات، األولى تعلق
منها بمتغیر الدیمقراطیة والتي یمكن تلخیصها في قلة المراجع والمصادر المتخصصة السیما ما تعلق 

  .من جانب، وغموض المفهوم من جانب آخروذلك راجع إلى حداثة الموضوع  ،التشاركیة

من خالل إجراء ، ف)المیداني(التطبیقي أما النوع الثاني من المعوقات فقد اشتملت على الجانب 
مجموعة من  لسانیا وبئر الجیر اعترضت الدراسةران وبلدیتي اسة المیدانیة على مستوى والیة وهالدرا

انت قد وضعت قبل الشروع في المطبات التي حالت دون توصلها إلى تغطیة كافة األهداف التي ك
  :المیداني، والتي یمكن تلخیصها في البحث

جمعیة ولجنة حي كحد أدنى باعتبارها مكونا من مكونات المجتمع المدني، الذي  50بحث  -
ّ الظروف حال وقد تم توزیع . ت دون ذلكیعتبر الشریك االجتماعي في التنمیة المحلیة، غیر أن

جمعیة ولجنة حي المتواجدة على إقلیم البلدیات محل الدراسة،  35استمارات االستبیان على 
 :التي سجلت في هذا الجانب ومن بین العوائق

 .التهرب من اإلجابة عن األسئلة الواردة في استمارة االستبیان - 1
صعوبة ضبط مواعید مع رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء ألسباب تتعلق بعامل الوقت،  - 2

 ...االلتزاماتوحجة 
غیاب الثقة بالبحث العلمي وما یتوصل إلیه الباحث من نتائج، بمعنى عدم التسلیم  - 3

سواء مواطنین، (ینونة البحث العلمي والتقلیل من أهمیته من طرف مجتمع الدراسة بك
  ...)مسؤولي الجماعات اإلقلیمیةجمعیات وحتى جانب من 

غیاب عنصر الشفافیة بعبارة أخرى استحالة تقدیم المعلومة، والذي قد یعود سببه إلى  - 4
 .التخوف من عواقب ذلك

،  -هذا إن مألت –تلقي الصعوبة في الحصول على استمارات االستبیان بعد مألها   - 5
 .أو أن المبحوث یجیب عن بعض أسئلة االستمارة

ّ هذه المطبات والحواجز والسلوكات ما هي إال جانب من بین العوائق التي  وبالتالي فإن
  .هذكر م یتلم منها  ، فهناك العدید اعترضت تحقیق األهداف المسطرة مسبقا

هم تم  - تحدید هدف توزیع استمارة االستبیان على رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة على اعتبار أنّ
ممثلي الشعب ، ولهم دور في تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة، فقد تم في الوهلة األولى وضع 

راسة هدف إجراء هذه العملیة مع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین اشتملت علیهم الد
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توسیع العینة لتشمل  تمبمعنى رئیسي بئر الجیر والسانیا، لكنه بعد أخذ رأي األستاذ المشرف 
برأي  تم األخذرؤساء بلدیات آخرین ألنّ هذه استمارات استبیان ولیست مقابالت، وفعال 

 :أهمها حالت دون بلوغ المبتغى عدة مشاكل، لكنه میدانیا اعترى ذلك المؤطر

 :، وذلك راجع إلى شغور منصب الرئاسةیدعامو الضبط  تلقي الصعوبة في

 إما بسبب المتابعة القضائیة،   - 1
 ،)المرض(حدوث قوة قاهرة  - 2
 مشكل السكن والتخوف من الساكنة المحلیین،  - 3
  . أو كثرة االلتزامات والزیارات المیدانیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي  - 4

مواطنا في بلدیة  70مواطن في بلدیة السانیا و 50مواطن موزعا على  120محاولة بحث  -
ّ الدراسة واجهت . بارات الكثافة السكانیةبئر الجیر، وذلك العت  :صعوبات كثیرة من بینهاإال أن

السیما جنس اإلناث، والبعض من الجنس  على استمارة االستبیان اإلجابةالتخوف من  - 1
 .اآلخر

 .من، وضیق الوقتعامل الز  - 2
جعلت البعض من المواطنین یشرعون في اإلجابة على  موضوع الدراسةل السیاسیة طبیعةال - 3

   . االستمارة ثم یتراجعون في اللحظة األخیرة

ه نتیجة هذه العوائق تم بحث  مواطن فقط موزعا بالتساوي على البلدیتین محل  100غیر أنّ
    .الدراسة

  :تقسیم الدراسة

اإلشكالیة الرئیسیة واألسئلة الفرعیة التي سبق طرحها،  عن هذا الموضوع واإلجابةقصد دراسة 
لقسمت الدراسة إلى أربعة فصول، عالج  ّ ، وتطرق اإلطار النظري للدیمقراطیة التشاركیة  الفصل األو

فقد خص بدراسة  الفصل الثانيإلى الدیمقراطیة التشاركیة في التشریعات الدولیة وفي الجزائر، أما 
الجوانب النظریة للتنمیة المحلیة، واإلشارة إلى واقع التنمیة المحلیة في الجزائر ودور الفواعل المحلیة 

تحدیدا للتحدیات التي تعتري  الفصل الثالثبینما تناول . في إطار الشراكة المجتمعیة في الجزائر
لتفعیل التنمیة المحلیة  مداخلحاول تقدیم التنمیة المحلیة والدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر، و 

على دراسة حالة والیة وهران بلدیتي السانیا وبئر  الفصل الرابعلیركز . التشاركیة وتجاوز تلك العقبات
الجیر نموذجا وذلك من خالل البحث في دور المنتخبین المحلیین وواقع الدیمقراطیة التمثیلیة، دور 

مدى االهتمام بمسألة المشاركة في تدبیر الشؤون المحلیة، وكذا دور المواطنین وقیاس الوعي لدیهم و 
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المجتمع المدني خاصة الجمعیات ولجان األحیاء في نقل انشغاالت المواطنین والمساهمة في إعداد 
برامج التنمیة المحلیة، لیتم في نهایة استخالص بعض اآللیات الكفیلة بتعزیز المقاربة التشاركیة 

  .عیل التنمیة المحلیة في الجزائر عموماالهادفة إلى تف
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ّالقديمةّإنّ  ّالحضارات ّفي ّجذورها ّتتبع ّيفرضّضرورة ّالتشاركية ّالديمقراطية ّعن ّالحديث
(ّعلىّاعتبارّأن هاّتشكلّ،ّالحضارةّاإلسالمية،ّعصرّالنهضةّوالعصرّالحديث)أثيناّوروماّوالحديثة

ّفي ّبما ّالديمقراطية ّالمباشرة،ّّمهد ّالديمقراطية ّجانب ّإلى ّصورها ّإحدى ّتعد ّالتي ّالتشاركية ذلك
ّفيّ ّسواء ّمحوريا ّحيزا ّالتشاركي ّالحكم ّمن ّالجديد ّالنموذج ّهذا ّأخذ ّوقد ّالمباشرة، ّوشبة التمثيلية

ّّواألبحاث الدراسات ّأو ّتكفّفي ّلم ّمختلفة، ّبأشكال ّدول ّعدة ّمن ّتبنيه ّبحيثّتم ّالسياسية الحياة
  خرىّعنّالسيرّصوبّانتهاجّهذ ّالمقاربة ّّالجزائرّهيّاأل

 المبحث األول: الديمقراطية
-ترجعّاإلرهاصاتّالفكريةّاألولىّللديمقراطيةّإلىّالمجتمعّاإلغريقيّوبالتحديدّفيّأثيناّالمدينة

إالّأن هاّجاءتّبالمبادئّ–الدولة،ّثمّتلقفتهاّحضاراتّأخرىّكالحضارةّالرومانية،ّالحضارةّاإلسالميةّ
ثمّأعادتّالظهورّفيّعصرّالنهضةّوالعصورّالحديثة،ّّ-اّلكنهّكانّيستخدمّمصطلحّالشورىذاته

ّ،ّاألمرّالذيّدفعّإلىّبروزّتعاريفّمختلفةّللديمقراطية وأخذتّتأخذّصورّوأشكالّمتعددة

 المطلب األول: الديمقراطية عبر العصور

ّنتيجة ّجاءت ّإنما ّو ّبالصدفة، ّو ّعبث ّمن ّتتأتى ّلم ّالديمقراطية ّالتراكماتّّإن ّمن جملة
والتغيرات،ّوالتيّشكلتّبذلكّالمنعطفّلظهورّالديمقراطيةّكماّهيّعليهّاليوم،ّوالتيّكانتّبدايتهاّمعّ

ّالعهدّاإلغريقيّثمّالرومانيّثمّاإلسالميّمروراّبعصرّالنهضةّوصوالّللعصرّالحديث 

 أوال: الديمقراطية في المدن اإلغريقية:

1ّالدولةّ-اّمنّالمدنّوالتيّكانّيطلقّعليهاّتسميةّالمدينةكانّالمجتمعّاإلغريقيّيضمّعدد
city- state2ّّّوكانتّالمدنّمنتشرةّفيّجبالّاليونانّوسواحلهاّوفيّالجزرّالمجاورةّلها ّوقدّكان،

دولةّنظامّاجتماعيّودينيّواحدّذوّأصلّتاريخيّمشترك،ّفالميزةّالتيّاتصفتّ-يسريّعلىّكلّمدينة
تّتتربعّعلىّرقعةّجغرافيةّصغيرةّإلىّجانبّأنهاّكانتّتمتلكّكثافةّسكانيةّبهاّهذ ّالمدنّأنهاّكان

                                                           
 ّّالمدينة ّمدنّضمنّرقعةّّ-تعتبر ّعدة ّأو ّواحدة ّمدينة ّتكونتّمن ّسياسية ّاجتماعية ّنظامية ّوحدة ّبمثابة الدولة

ّبها ّ ّخاصة ّبتشريعاتّقانونية ّتنفرد ّمنها ّومستقلّوكلّواحدة داريّموحد ّسياسيّوا  ّلنظام ّوتخضع ّمحددة، جغرافية
ّحسن ّعامر ّأنظر: ّّللمزيد ّمراد، ّعباس ّموسوعة الفكر السياسي: الفكر السياسي القديمفياضّوعلي ،1ّزءجال،

ّ 146ّ-145،ّصّص2015ّاألردن:ّدارّالجنانّللنشرّوالتوزيع،ّ
ّ 74،ّص2007ّ،ّاإلسكندرية:ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّعلم السياسة وديمقراطية الصفوةإسماعيلّسعد،ّّ 2
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،polisّ ّفالمدينةّبالمفهومّالحاليّتختلفّعنّالمفهومّالقديمّأوّباألحرىّاإلغريقيّلهذ ّالكلمة1ّضئيلة
ّعمارات،ّ ّعمومية، ّمرافق ّمن ّسكانيا ّتجمعا ّتكو ن ّالتي ّالمتطلبات ّمن ّجملة ّتوفير ّيعني فاألول

ّ 2   إلخ،ّأماّالثانيةّفيقصدّبهّتلكّالدويلةّالتيّلهاّمدينةّنواةّومدنّأخرىّومدنّتابعةّلهابنايات

ّقدمهاّ ّالتي ّاإلسهامات ّنتيجة ّناجحة ّسياسية ّتجربة ّالمدينة ّدولة ّشكلت ّالسياق، ّهذا وفي
ّ ّعلى ّركزوا ّأنهم ّخاصة ّاليونانيون ّوالتخطيط"المفكرون ّالمالحظة ّالقبائلّّ"منهج ّتجنيب بهدف

ّ-نانيةّمواجهةّالصراعاتّاالجتماعيةّالطبقيةّوالحروبّاألهلية،ّوكذاّلضمانّاالستقرارّالعامّلدولةاليّو
ّأنهمّحثواّ ّجهودهمّلتحقيقّالمصلحةّالعامة،ّكما ّإلىّجانبّأنّهؤالءّالمفكرونّوح دوا المدينة،ّهذا

صريينّوالصينيينّعلىّنشرّالعدالةّمنّخاللّالتأسيسّلنظامّسياسيّعادلّونزيهّبخالفّالمفكرينّالم
وغيرهمّالذينّانشغلواّبمدحّالحكام،ّفقدّعمتّآنذاكّفيّدولةّالمدينةّالممارسةّالديمقراطيةّالقائمةّعلىّ

ّ 3مبدأّمناقشةّالقضاياّالسياسيةّالعالقةّواتخاذّالقرارّبشكلّديمقراطيّتشاركيّحرّ 

ّمثلتّالمدينة ّفقد ّسبق، ّعلىّما ّالمثلىّّ-وتأسيسا ّالصورة ّأثينا ّالتيّكانتّالدولة للديمقراطية
تعنيّحكمّالشعبّنفسهّبنفسهّأيّتجسيدّعنصرّالمواطنةّعنّطريقّمجموعةّمنّالقيمّوالمبادئّالتيّ
تتمثلّفيّالديمقراطيةّالمباشرة،ّسيادةّالقانون،ّالحرية،ّالمساواة،ّالحكومةّالرشيدةّوغيرهاّمنّالمفاهيمّ

ّآنذاك ّأثينا قراطيةّاألثينيةّكنظامّسياسيّتختلفّعنّالنظامّ إلىّجانبّذلكّفإنّالديم4ّالتيّعرفتها
 ّاألمر5ّاألرستقراطيّالذيّكانّسائداّفيّإسبارطةّوكذاّاألنظمةّاالستبداديةّالتيّشهدهاّذلكّالعصر

ّعلىّالمدينة ّيقع ّالدراسة ّفيّهذ  ّالحقةّّ-الذيّيجعلّاالختيار ّالممارسة ّكنموذجّيبرز ّأثينا الدولة
ّللديمقراطيةّالتشاركية 

ق مّأو لّحاكمّيتبنىّالنهجّالديمقراطيّفيSOLON ّ594ّّسولون اّاإلطار،ّكانّوفيّهذ
أثيناّنتيجةّماّأحدثهّمنّتغييراتّجذريةّسواءّعلىّالمستوىّاالجتماعيّأوّالسياسي،ّوقدّكانتّهذ ّ
ّتوليّ ّفي ّالشعب ّألفراد ّالفرصة ّومنحت ّاألرستقراطي ّالحكم ّلنظام ّحدا ّوضعت ّقد اإلصالحات

                                                           
ّالقاهرة:ّمكتبةّاألنجلوّالمصرية،12ّ،ّطالمدخل في علم السياسة،ّمحمودّخيريّعيسىّوبطرسّبطرسّغاليّ 1 ،

ّ 30،ّص1991
  46،ّص2012ّ،ّالجزائر:ّدارّاألمةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،3ّ،ّطتاريخ الفكر السياسينورّالدينّحاروش،ّّ 2

ّ 34،ّص2006ّاب،ّ،ّاإلسكندرية:ّمركزّاإلسكندريةّللكتفي تاريخ الفكر السياسي المقارنمحمدّنصرّمهنا،ّّ 3
ّ 4نّص1973،ّالقاهرة:ّدارّالنهضةّالعربية،ّالنظرية السياسية في العصر الذهبيإبراهيمّدرويش،ّّ 4
،ّبيروت:ّدارّالمنهلّاللبنانيّللطباعةّوالنشر،1ّ،ّجالفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىعادلّخليفة،ّّ 5

ّ 43،ّص2001ّ
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ّإلىّّبيرّالشؤونّالعامةّعنّطريقّمشاركةّالمواطنينّفيّالمؤتمرّالشعبيمناصبّالحكمّوتد ،ّهذا
ّالمواطنينّممنّيرغبّأنّّسولونجانبّأنّ ّإلىّكافة ّفيها ّتتاحّالعضوية ّشعبية بادرّببناءّمحاكم

يكونّعضواّفيّهذ ّالمحاكم ّوقدّكانتّالمبادرةّالثانيةّالتيّأرستّالحكمّالديمقراطيّفيّأثيناّهيّ
ق مّاالنتخابّكأساسّللمشاركةّالسياسية502ّّفيّدستور ّعامّّ KLEISTHENESليستن كإقرارّ

ّ 1فيّتسييرّالحكم

والجديرّبالمالحظة،ّأنهّلمّيعدّلشروطّالنسب،ّاألصلّوالملكيةّمكانةّفيّنظامّالحكمّاألثيني،ّ
ّ ّثالثّلهما: ّتتوقفّعلىّتوافرّشرطينّال ّالعمومية ّالشؤون ّتدبير ّفي ّأصبحتّالمشاركة التربيةّو

والتعليمّإلىّجانبّشرطّآخرّالّيقلّأهميةّعنّسابقهّأالّوهوّأنّيجيدّالمواطنّفنّالخطابةّقصدّ
البثّفيّالمسائلّذاتّالشأنّالعامّوالتيّيتمّطرحهاّعلىّمستوىّالمجالسّالشعبية،ّوكذاّفيّميدانّ

ّ 2القضاء

 معالمّالديمقراطيةّفيّأثينا: -1
 تركيبةّالمجتمعّاألثيني:ّ -ّأ

المدينةّأثيناّتمثلتّفيّقيامهاّعلىّأسسّطبقية،ّبمعنىّأنّّ-لبارزةّالتيّميزتّدولةإنّالسمةّا
ّاالجتماعية،ّ ّالسياسية ّاالعتبارات ّحيث ّمن ّمتمايزة ّطبقات ّثالثة ّمن ّيتكون ّكان ّاألثيني المجتمع

ّ:3ّّاالقتصاديةّوالقانونية

أنّالعامّكحضورّطبقةّالمواطنين:ّهمّسكانّالمدينةّممنّيحقّلهمّالمشاركةّفيّتسييرّالش -1
ّالمجالسّ ّأشغال ّكذا ّالعامة ّوالمؤتمرات ّالمناقشات ّفي ّوالمشاركة ّالعمومية االجتماعات

ّالذين4ّالشعبية   إلخ ّكانتّتطلقّعلىّأولئكّاألفراد ّأثينا ّالمدينة ّالمواطنةّفيّدولة ،ّفصفة
اّنصّيتوفرّفيهمّشرطينّهامينّاألولّيقضيّأنّيكونّالفردّمنّأبوينّأثينيين،ّوذلكّوفقّم

                                                           
 برامّالمعاهدات ّللمزيدّالذيّكانّيختصّفيّانتخابّكبارّالم عالنّالحربّوا  سؤولينّوأعضاءّالسلطةّالتشريعيةّوا 

-11،ّصّص1973ّ،ّبيروت:ّدارّالنجاح،ّتاريخ الفكر السياسيأنظر:ّإبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،ّ
12 ّ
ّ 12إبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّنفسه،ّصّ 1
  12-11صّّ وعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّنفسه،ّصّإبراهيمّدسوقيّأباطة 2 

ّ 12إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّص 3
ّ 15ّ إبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّالسابق،ّصّ 4
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 ّوتأسيساّعلىّماّسبق،ّأصبحتّصفةّالمواطنةّبمثابة1ّق م451ّعليهّالقانونّالصادرّعامّ
إرثّيتوارثهّاإلبنّعنّأبيه،ّوعليهّفإنّاالبنّكانّيعدّمواطناّبحكمّأنّأبا ّكانّيحملّصفةّ

ّ ّيعتقد ّالصدد، ّالمدينة،ّوفيّهذا ّدولة ّلعضوية ّالتيّأهلته فيّكتابهّّجورج سباينالمواطنة
ّتعتبر"تاري ّالمواطنة ّأن ّالسياسية" ّالنظرية ّالشأنّّخ ّفيّتدبير ّالمساهمة ّلفكرة ّمالزمة صفة

ّلهّ ّشخصّيوفر ّإلىّالمواطنّعلىّأنه ّالحديثّينظر ّفيّالعصر ّبخالفّذلكّفإنه العام،
عاماّفال18ّّ ّأماّالشرطّالثانيّأنّيكونّالفردّبالغاّمنّالعمر2ّالقانونّحقوقاّمعينةّفحسب

ذاّالسنّالقانونيّأنّيحملواّصفةّالمواطنةّإضافةّإلىّأنهّينبغيّأنّيكونّيحقّلألفرادّدونّه
اسمّالفردّمقيداّفيّسجالتّالميالدّلذلكّالعامّمعّالتحققّمنّصحةّهذاّالقيدّعندّبلوغّسنّ

  3عاما16ّ
طبقةّاألجانب:ّتتكونّهذ ّالطبقةّالتيّتأتيّفيّالمرتبةّالثانيةّمنّالهرمّالطبقيّمنّأولئكّ -2

اّيقيمونّفيّدولةّالمدينةّأثينا،ّوهذ ّالصفةّكانتّتالزمّكلّشخصّمقيمّفيّدولةّالذينّكانّو
إلىّدرجةّأنهّمنّالعسيرّالحصولّعلىّالجنسيةّرغم4ّّالمدينةّحتىّولوّطالتّمدةّإقامتهّبها

ّالمدنّالساحليةّمنها5ّوالدةّهؤالءّعلىّأرضّتلكّالمدن ،ّفقدّكانتّالمدنّاإلغريقيةّالسيما
 ّتتوقفّمهمة6ّراّلكونهمّكانواّيزاولونّأنشطتهمّالتجاريةّوحرفهمّاليدويةّبهاتعجّباألجانبّنظ

هذ ّالطبقةّعلىّتنشيطّالتجارةّالخارجيةّلدولةّالمدينةّأثينا،ّفهمّمستثنونّمنّالخضوعّأليةّ
ّالعامة،ّ ّبالمصلحة ّعنّاإلضرار ّبالسلوكّالحسنّوابتعادهم ّأنّيتحلوا ّحاكمةّشريطة سلطة

ّم ّكانت ّالطبقة ّالمشاركةّفهذ  ّفي ّحق ّأي ّتمتلك ّوال ّالسياسي، ّالنشاط ّدائرة ّمن ستبعدة
السياسيةّلتدبيرّالشؤونّالعمومية،ّرغمّالدورّالمهمّالذيّكانّيقعّعلىّعاتقهاّوالمتمثلّفيّ

  7تنشيطّاالقتصادّالوطنيّلدولةّالمدينةّأثينا
يةّوصناعةّالقرارّبالمقارنةّمعّالمنظورّالحديث،ّفإنّحقّالمشاركةّفيّتدبيرّالشؤونّالعموم

ّاالقتصادّ ّالمساهمينّفيّتنشيطّحركة ّأنهم ّوالمالّعلىّاعتبار منّنصيبّأصحابّالثروة
ّّالوطنيّالذيّيمثلّعصبّأيةّدولة 

                                                           
رّ،ّالقاهرة:ّالداتطور الفكر السياسي: دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطية في الحضارات القديمةابراهيمّأحمدّشلبي،ّّ 1

ّ 78،ّص1985ّالجامعيةّللطباعةّوالنشر،ّ
ّ 13-12إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 2
ّ 78ابراهيمّأحمدّشلبي،ّالمرجعّالسابق،ّص 3
ّ 13إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 4
ّ 15 إبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّالسابق،ّص 5
ّ 30بق،ّصمحمودّخيريّعيسى،ّالمرجعّالساّ 6
ّ 49،ّالمرجعّالسابق،ّص3،ّطتاريخ الفكر السياسينورّالدينّحاروش،ّّ 7
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ّيقاربّثلثّسكانّأثينا -3 ّما ّالطبقة1ّطبقةّالعبيد:ّكانّيبلغّعددّسكانها ،ّفقدّكانّينظرّلهذ 
يّتستعملّلسدّحاجياتّورغباتّالعائالتّعلىّأنهاّمجردّوسيلةّمنّوسائلّاإلنتاجّوالعملّفه

ّالراقية ّفئة2ّواألسر ّتمثل ّكانت ّبل ّامتياز ّأي ّعلى ّتحوز ّالعبيد ّطبقة ّتكن ّلم ّوعموما  
ّالمدينةّ ّلدولة ّالسياسية ّالحياة ّفي ّالمساهمة ّلها ّيخول ّأيّحق ّمن ّمطلقة ّبصفة محرومة

تعتبرّمنّنصيبّطبقةّ ّماّيبرهنّعلىّأنهاّكانتّمجردةّمنّصفةّالمواطنةّالتيّكانت3ّأثينا
ّغيرهم ّدون ّاألحرار ّالعبيد4ّالمواطنين ّتجنيد ّإلىّضرورة ّأرسطو ّاألساسّدعى ّهذا  وعلى

للقيامّباألشغالّاليدويةّوالحرفّالمختلفة،ّوذلكّحتىّيتسنىّللمواطنينّاليونانّالتفرغّلألمورّ
  5السياسيةّوتأديتهاّعلىّأحسنّوجه

ثلّفيّالحريةّليتمّترجيحّالكفةّإلىّالمواطنّبصفتهّفعنصرّالمفاضلةّبينّالمواطنّوالعبيدّيتم
ّهوّ ّيعنيّأنّاإلنسانّالحر  ّولهّالحقّفيّالمشاركةّفيّتدبيرّشؤونّدولةّالمدينة،ّوهذا حرا
ّعندّ ّللحرية ّالسياسي ّالمعنى ّعلى ّتوحي ّالصفة ّفهذ  ّالمشاركة، ّله ّيحق ّالذي اإلنسان

ّ 6بلّيكتفيّبممارسةّاألعمالّالشاقةاإلغريق،ّبينماّاإلنسانّالعبدّفالّيحقّلهّالمشاركةّ
ّفيّ ّإليها ّينظر ّأصبح ّكما ّالسياسية، ّالمشاكل ّدائرة ّفي ّتدرج ّال ّالرق ّمشكلة ّكانت فقد
نماّكانّاليونانّسواءّالمفكرونّأوّالعوامّيرونّذلكّبمثابةّهبةّأوّشيءّ العصورّالالحقة،ّوا 

ّف ّالتباحث ّدون ّاستخدامها ّقصد ّكهدية ّإيا  ّالطبيعة ّمنحتهم ّمضامينهاطبيعي ّبعبارة7ّي  
ّيمكنّ ّكشيء ّواعتبار  ّاإلنسانية ّصفته ّمن ّمجرد ّطبيعية ّظاهرة ّيمثل ّكان ّالعبد أخرىّأن

ّالتصرفّفيهّبكلّطالقةّوكأنهّملكّلشخصّآخرّأوّكسلعةّتباعّوتشترى 
ّالمجالّكانّيعتقدّأرسطوّبوجودّنوعانّمنّالرق:ّالرقّالطبيعيّالذيّكانّوجود ّ وفيّهذا

ّالنوعّمنّيعبرّعنّضعفّالمّؤ ّللتعبيرّعنّأفكار ،ّوهذا ّالتيّتؤهله هالتّالذهنيةّوالروحية
الرقّناشئّبالميالد،ّأيّأنّالفردّيولدّعبداّإذاّكانّأبويهّمنّالرقّأصال ّوالنوعّاآلخرّمنّ
الرقّهوّالرقّالناجمّعنّالحروبّ)أسرىّالحرب(،ّفهوّبخالفّالنوعّاألو لّالّيصنفّضمنّ

                                                           
ّ 30محمودّخيريّعيسى،ّالمرجعّالسابق،ّص 1
ّ 49،ّالمرجعّالسابق،ّص3،ّطتاريخ الفكر السياسينورّالدينّحاروش،ّّ 2
3
  15إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّص  

ّ 30محمودّخيريّعيسى،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 4
ّ 15 إبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّالسابق،ّصّ 5
ّج -،ّصّب1961،ّسنةّالحرية في الفكرين الديمقراطي واالشتراكيمحمدّعصفور،ّّ 6
ّ 15 إبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّالسابق،ّصّ 7
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نهّكانّأسيراّفيّ ّففيّخضم1ّالرقّالطبيعيين هذاّالنوعّمنّالرقّالفردّيصبحّعبداّنظراّلكو 
ّإحدىّالحروبّفيّمدينةّأخرىّغيرّمدينتهّالتيّولدّفيهاّحراّفيّاألصل 

ّليفورّ ّكلود ّأن ّإال ّأثينا ّالمدينة ّدولة ّتعرفه ّكانت ّالذي ّالطبقي ّاالنشطار ّمن ّالرغم على
Claude Lefortّّالديمقراطيةّاالثينيةّتبصم علىّأن هاّديمقراطيةّشمولية،ّفالمنطقّّيعتقدّبأن 

ّ ّكلود ّحسب ّفيClaudeّّالشمولي ّايجادها ّيمكن ّوالتي ّخاصيتين ّخالل ّمن يعرف
ّأن هاّ ّوالثانية ّالمدني ّوالمجتمع ّالدولة ّبين ّتماهي ّال ّأن ها لىّوهي ّاألو  ّاالغريقية الديمقراطية

ّالمجتمعClaudeّّودّتستبعدّالتقسيماتّالداخليةّفيّالمجتمع،ّوفيّذاتّاإلطارّيعتبرّكل بأن 
ّ 2األثينيّمجتمعّمنسجمّغيرّقابلّلالنفصال

 الدولةّأثينا:-التنظيمّالسياسيّللمدينة -ّب

والتيّباتّيطلق3ّاتسمّالنظامّالسياسيّللمدينةّالدولةّأثيناّبشيوعّفكرةّالديمقراطيةّالمباشرة
ّلمباشرةّللمواطنين عليهاّحالياّتسميةّالديمقراطيةّالتشاركيةّالقائمةّعلىّفكرةّالمشاركةّا

وعلىّهذاّاألساس،ّاعتبرتّالديمقراطيةّحكمّالشعبّوأنّالسياسةّهيّالمدينة،ّاألمرّالذيّ
جعلّمنّمعنىّالديمقراطيةّاألثينيةّيدلّعلىّحكمّالشعبّفيّالمدينة،ّوأفضلّتصورّلهذاّالحكمّ

طّالسياسيّيكونّعنّطريقّتنظيمّالشعبّداخلّحيزّتنظيماتّومؤسساتّبإمكانهاّممارسةّالنشا
بشكلّديمقراطيّأيّأنّتكونّسلطةّالتقريرّالنهائيّفيّيدّالشعبّمعّإمكانيةّتداولّالسلطةّبينّ

 ّفقدّكانّمنّحقّالمواطنينّحضور4ّأفرادّالشعب،ّوعليهّمراقبةّأداءّالحكامّبشكلّمستمرّودائم
 ّفالتنظيم5ّمّوجهاالجتماعاتّواختيارّالقادةّالذينّيحكمونهمّحتىّيؤدونّأدوارهمّالسياسيةّعلىّأت

السياسيّللمدينةّالدولةّكانّيتمّمنّخاللّاجتماعّالشعبّفيّصورةّجمعيةّلدراسةّشؤونهّوالبثّ
ّالنقائصّ ّومالحظة ّإقرار  ّتم ّما ّمنّالشعبّتنفيذ ّفيّحينّيراقبّعددا ّالتيّتخصه فيّاألمور

ّوهناكّعدد ّالشعب، ّورقابة ّوذلكّتحتّسلطة ّالعمل، ّآخرّمنّوالتغيراتّالتيّتعيقّسيرّهذا ا
الشعبّيقومّبتطبيقّقراراتّالشعبّعلىّالجميع،ّوالذيّيخضعّلهّمباشرة،ّفناّيكمنّجوهرّالفكرّ

ّ 6الديمقراطي

                                                           
ّ 16-15 ،ّصإبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،المرجعّنفسهّّ 1

2
 Carine Doganis, Aux origines de la corruption : démocratie et délation en Grèce ancienne, France : 

presses universitaire de France, 2007, p139. 
ّ 37محمدّنصرّمهنا،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 3
ّ 82إبراهيمّأحمدّشلبي،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 4
  53،ّالمرجعّالسابق،ّص3،ّطتاريخ الفكر السياسي،ّنورّالدينّحاروشّ 5

ّ 82إبراهيمّأحمدّشلبي،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 6
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ّممارسةّالسلطةّكانّمنّنصيبّالهيئاتّالتالية: ّوعموماّفإن 

Ecclésiaّالجمعيةّالعامة:ّّ-1

ّفيّأ ّالمكانةّاألسمىّضمنّالهيئاتّالسياسية ّتتبوأ ّالعامة ّوتعبرّعنّكانتّالجمعية ثينا،
الصورةّالحقيقيةّللديمقراطيةّاألثينية،ّالتيّكانّيطلقّعليهاّتسميةّالديمقراطيةّالمباشرة،ّفقدّكانتّ

،ّأماّمنّالفعلية1ّهذ ّالجمعيةّتتكونّمنّجميعّالمواطنينّاألحرارّالذكورّالبالغينّسنّالعشرين
أصلّثالثةّوأربعينّّممنّيحقّلهمّحضورّاالجتماعاتّأيّمن¼ّفقدّكانّيصلّعددّالحضورّ

ّمنتظمة2ّمواطن43000ّألفّ ّبصفة ّتجتمع ّكانتّالجمعية ّالدوراتّفقد ّبخصوصّتنظيم  أما
ّبناءّعلىّإخطارّ ّجلساتّطارئةّغيرّعادية ّكانتّتعقد ّمراتّفيّالسنةّفضالّعنّأن ها عشرة

ّ 3الدولةّأثيناّ-المجلسّباعتبار ّالمؤسسةّالسياسيةّالثانيةّفيّالمدينة

ّالنح ّأنّالشعبوعلىّهذا ّالنظامّالديمقراطيّاألثينيّيركزّعلىّفكرةّمبناها يتولىّّوّفإن 
ّأنّ ّحيث ّمواطنون، ّتسمية ّعليهم ّيطلق ّأفراد ّمجموعة ّمن ّيتكون ّفالشعب ّبنفسه، ّنفسه حكم
ّمستبعدةّمنّالخضوعّلسلطانّآخرّسواءّمنّ الجمعيةّتضمّكلّالمواطنين،ّاألمرّالذيّيجعلها

ّ 4الداخلّأوّمنّالخارج

The Councilّمجلسّالنيابي:ّالّ-2

ّإلىّ ّمجلسّالخمسمائة ّالمجلسّتسمياتّأخرىّكمجلسّاألعيانّأو كانّيطلقّعلىّهذا
ّالمجلسّمعّمجلسّالوزراء5جانبّالمجلسّالنيابي ّيلتقيّهذا ّالحديثةّ-  منّحيثّّ-فيّالدولة

 ّفقدّكانّيتم6ّالمهامّالموكلةّلهما،ّإذّتتشابهّكثيراّتلكّالوظائفّالتيّتقعّعلىّعاتقّكلّمنهما

                                                           
ّ 16-15إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 1
ّ 44عادلّخليفة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ّ 16إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 3
 ّذينّيتمتعونّبالحقوقّالسياسية،ّوذلكّقصدّتمكينهمّمنّالشعبّبمدلولهّالسياسيّيقصدّبهّأولئكّاألشخاصّال

ّاإلسهامّفيّتدبيرّالشأنّالعام ّللمزيدّأنظر:
ّ 90،ّص1998،ّالقاهرة:ّمطبعةّمركزّالتعليمّالمفتوح،ّالنظم السياسيةعبدّالمجيدّعبدّالحفيظّسليمان،ّ

ّ 84إبراهيمّأحمدّشلبي،المرجعّالسابق،ّصّّ 4
ّ 55،ّالمرجعّالسابق،ّص3،ّطلفكر السياسيتاريخ انورّالدينّحاروش،ّّ 5
  38محمدّنصرّمهنا،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 6
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ّكانتّتضعّ ّالتي ّالعمومية ّالجمعية ّقبل ّمن ّواحدة ّسنة ّلمدة ّالمجلسّالنيابي انتخابّأعضاء
ّ:1شروطاّتمثلتّفي

 أنّيفوقّسنّالعضوّثالثينّعاما، -1
 ضرورةّتأديةّالقسم، -2
 الخضوعّللفحصّالمبدئيّوكذاّاجتيازّاالختبارّالنهائي  -3

معةّأيّماّيعادلّخمسينّعضواّكانّالمجلسّيضمّخمسمائةّعضوّمنّعشرةّقبائلّمجت
ّفقدّكانّمنّحقّكلّقبيلةّمنّ ّأثينا  ّالدولة عنّكلّقبيلةّمنّالقبائلّالتيّكانتّتشكلّالمدينة

يوماّتقريباّأيُّعشرّأيامّالسنةّمعّضرورةّحضورّتسعّمستشارين36ّّالقبائلّالعشرّتوليّالحكمّ
لتيّبيدهاّزمامّالحكمّوالتيّكانّيطلقّوذلكّقصدّمراقبةّعملّالقبيلةّا  2منّالقبائلّالتسعّالمتبقية

ّ  prytanesعليهاّتسميةّلجنةّالخمسين

ّحتىّيتسنىّلكلّ ّهذا ّكلّيوم ّتجديدّعضويتها ّكانّيتم ّاللجنة والجديرّبالذكرّأنّرئاسة
،ّماّيبرهنّعلىّالميزةّالتيّوصفتّبهاّدولةّالمدينةّأثيناّوالتي3ّالمواطنينّالمشاركةّفيّحكمّأثينا

ّساواةّوانتهاجّالديمقراطيةّالتشاركية تمثلتّفيّالم

ّتنفيذية،ّ ّوأخرى ّتشريعية ّاختصاصات ّالى ّقسمت ّفقد ّالمجلس ّاختصاصات ّعن أما
 ّأيّأن ه4ّفاالختصاصاتّالتشريعيةّكانتّتتمثلّأساساّفيّاقتراحّالقوانينّعلىّالجمعيةّالعمومية

قترحاتّالمقدمةّإليهاّالسيماّفيّكانّيقدمّلهاّمشاريعّالقوانينّلتقومّهيّبدورهاّبالنظرّفيّهذ ّالم
الدولةّأثيناّازدهاراّباهراّمنّحيثّّ-العصرّالذهبيّللديمقراطيةّاألثينية،ّحينماّشهدّدستورّالمدينة

 ّبينماّاالختصاصاتّالتنفيذيةّفقدّشملتّعلىّمراقبةّمدىّتنفيذّالقوانين5ّاعتمادّالنهجّالديمقراطي
ّالمختلف ّعنّوتوليّاالتصالّبالهيئاتّالسياسية ّالصادرة ّاألحكام ّبتنفيذ ّالقيام ّوكذا ّفيّالخارج، ة

المحاكمّأوّإصدارّالحكمّوتنفيذ ّمباشرةّبصفةّانفراديةّفيّبعضّالمسائلّالخاصةّأيّمنّدونّ

                                                           
:ّدارّالوفاءّاإلسكندرية،ّالفكر السياسي: مفاهيم وشخصياتثناءّعبدّالرشيدّالمنياويّوفيصلّفتحيّمحمدّحسن،ّّ 1

ّ 79،ّص2011لدنياّالطباعةّوالنشر،ّ
ّ 17المرجعّنفسهّ،ّصإبراهيمّدسوقيّأباطةّوعبدّالعزيزّالغن ام،ّ 2
 ّّ:87،ّ،ّالمرجعّالسابقإبراهيمّأحمدّشلبيللمزيدّأنظر ّ
ّ 79ثناءّعبدّالرشيدّالمنياويّوفيصلّفتحيّمحمدّحسن،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 3
ّ 16،ّص2002ّ،ّالقاهرة:ّدارّنهضةّالشرق،ّتطور الفكر السياسيعليّأحمدّعبدّالقادر،ّّ 4
ّ 18،ّصإبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابقّ 5
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،ّهذا1ّالعودةّإلىّالمحاكم،ّكماّأن هّكانّيختصّبجمعّالضرائبّومتابعةّحركةّاألموالّالعمومية
ّ 2كاملةّللمجلسّفيّحالةّحدوثّأزماتّسياسيةّكبرىإضافةّإلىّأن هّكانتّتمنحّالسلطةّال

،ّفقدّكانّالمحاكم:ّأسندتّمهمةّالرقابةّعلىّالقوانينّفيّالمحاكمّاألثينيةّإلىّالشعب-3
اختيارّالقضاةّمنّأفرادّالشعبّ)مواطنينّعاديين(،ّوقدّكانّيبلغّعددّأعضاءّهذ ّالمحاكمّماّ

ّكاّ،عضو6000ّيقاربّ ّالمحاكم ّهذ  ّمن ّمحكمة ّوكل ّبين ّيتأرجح ّعدد 201ّنتّتتألفّمن
نها3ّأوّيفوق501ّّو ،ّوبهذاّشكلتّالمحاكمّاألثينيةّمؤسسةّقضائيةّوسياسيةّفيّذاتّالوقت،ّكو 

ّّ 4كانتّتلعبّدورّالممثلّعنّالشعبّمنّجراءّتوليهاّالرقابةّالقانونيةّوالدستورية

 ثانيا: الديمقراطية في روما

ّبروز ّالرومانية ّالحضارة ّسبقّظهور ّسقوطّدولةّّلقد ّتبلورتّنتيجة ّجديدة تياراتّفكرية
ّبمثابةّ ّوكان ّالفكريّاإلغريقي، ّاإلبداع ّنهاية ّالذيّمثل ّموتّأرسطو ّوالذيّتزامنّمع المدينة،
ّلمّ ّلكنها ّالمدينةّاإلغريقية، ّمتميزةّعنّتلكّالتيّسادتّدولة الدافعّوراءّظهورّمتغيراتّجديدة

ق مّوكانّمنّبينّالمؤشراتّالدالةّعلى5ّّلقرنّتصلّإلىّمستوىّماّتوصلّإليهّاإلغريقّفيّا
تغي رّالواقعّبعدّأنّانهارتّدولةّالمدينةّهيّظهورّالنظامّاإلمبراطوريّوالملكي،ّوكذاّحدوثّمزجّ
بينّالحضارةّاإلغريقيةّوالفكرّالروحانيّالشرقيّالذيّأنتجّماّيسمىّبالفكرّالهلنستي،ّوالذيّكانّ

ّالرومان ّالفكر ّعلى ّالواضح ّاألثر ّالقانونّله ّمجالي ّفي ّاإلبداعات ّمن ّالعديد ّشهد ّالذي ي
5ّواإلدارة ّالقرن ّفي ّتأسيسها ّمنذ ّفتراتّمتتالية ّبثالثة ّالرومانية ّإلىّغاية8ّ مرتّالحضارة ق م
ّمّهذ ّالفتراتّشهدتّأنظمةّحكمّمتمايزة:1453ّ

بصفةّالنظامّالملكي:ّفيّكنفّهذاّالنظامّتركزتّالسلطةّفيّيدّالملك،ّوالذيّكانّيساعد ّّو -1
مؤسسّّرومولوس،ّفقدّكانتّبداياتّالحكمّالملكيّعلىّيدّالملك6ّاستشاريةّمجلسّالشيوخ

ّ ّالملكيّيقومّعلىّأسلوبّاالنتخابّبدلّالوراثة،ّحيث753ّمدينةّروما ق مّ،ّوكانّالنظام

                                                           
ّ 80ثناءّعبدّالرشيدّالمنياويّوفيصلّفتحيّمحمدّحسن،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 1
  87أحمدّشلبي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّإبراهيمّ 2

ّ 57،ّالمرجعّالسابق،ّص3،ّطتاريخ الفكر السياسينورّالدينّحاروش،ّّ 3
  19إبراهيمّدرويش،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 4

،ّبيروت:ّمجد2ّ،ّطالعصور القديمة: اإلغريقي، الهلنستي، الرومانيالفكر السياسي في عمرّعبدّالحي،ّّ 5
ّ 263-262،ّصّص2006ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّ

ّ 128،ّص1988ّ،ّم ب ن،ّم د ن،ّتاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىسلمىّحمزةّالخنساء،ّّ 6
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كانّيتمّاختيارّالملكّمنّقبلّالطبقةّاألرستقراطية،ّثمّيعرضّهذاّالقرارّعلىّالشعبّألخذّ
  1رأيه
نةpatriciّّسمّالمجتمعّالرومانيّفيّالعهدّالملكيّإلىّطبقتينّاألولىّمثلهاّاألشرافّانق والمكو 

ّالعامةّ ّضمتّطبقة ّفقد ّالثانية ّأما ّاألصلية، ّالرومانية ّإلىّالقبائل منّاألشخاصّالمنتمين
plébienّّوالتيّكانتّعبارةّعنّخليطّمنّفئةّالمطرودينّمنّطبقةّاألشراف،ّجموعّالذين
ّما ّبتحريرهم ّّعايشوا ّأولئكّالذينّاعتبرواّأسرىّحربّثمّقاموا قبلّالحضارةّالرومانيةّوكذا

ّ:2هذاّاالنشطارّأفضىّإلىّوجودّثالثةّمجالسّأرستقراطيةّتخصّفقطّاألشرافّوهي
مجلسّالشيوخ:ّهوّعبارةّعنّهيئةّاستشاريةّيستعينّبهاّالملكّللبثّفيّالمسائلّالعامة،ّ -ّأ

ّالقبائل ّفيّحالّموتّالملكّإلىّّوكانّيتشكلّمنّرؤوساء ّالحكم الذينّيتولونّمباشرة
  3حينّيتمّتعينّملكّآخر

ّالوحداتّّ -ّب ّمن ّمجموعة ّتضم ّكانت ّالثالث ّالقبائل ّألن  ّكذلك ّسمي ّالوحدات: مجلس
وكلّوحدةّّ-كلّقبيلةّتتكونّمنّعشرةّوحداتأنّبمعنىّ–تعدادهاّبالضبطّثالثونّوحدةّ

ّ ّالوحداتّكانتّتحوزّعلىّصوتّواحد ّالُمشكلينّمنّهذ  ّاألعضاء ّأغلبية يمثلّإرادة
برام4ّلها عالنّالسلمّوالحربّوا  ،ّكانّيضطلعّهذاّالمجلسّبمهمةّاقتراحّالقوانينّوسنهاّوا 

  5المعاهداتّإلىّجانبّتوليهّالنظرّفيّالمسائلّالمدنيةّوالقضائية

ّلكنّالمؤرخونّّّّ-ج ّالجيوشّلخوضّالحروب، ّالمجلسّتجهيز ّيتولىّهذا ّّّّّالمجلسّالمئوي:
ّالمجلسّفيّالعهدّالملكيّأوّال،ّإالّأن همّيؤكدونّ يختلفونّحولّمسألةّماّإذاّكانّهذا

ّ 6علىّدور ّالبارزّفيّفترةّالجمهورية

ق مّوكانّذلكّبمجردّإقصاء500ّ:ّتأسسّالنظامّالجمهوريّحواليّسنةّالنظامّالجمهوري -2
،1ّشرافّوالطبقةّالشعبيةآخرّملكّفيّروما،ّإضافةّإلىّذلكّظهرّصراعاّحاداّبينّطبقةّاأل

                                                           
ّ 305عمرّعبدّالحي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 1
ّّ 159  عادلّخليفة،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 2
:ّدارّالوفاءّلدنياّالطباعةّوالنشر،ّاإلسكندرية،ّالفكر السياسي الغربي: النشأة والتطورفضلّاهللّمحمدّسلطح،ّّ 3

  235،ّص2007ّ

ّ 159عادلّخليفة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 4
ّ 235فضلّاهللّمحمدّسلطح،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 5
ّ 160المرجعّالسابق،ّصّّعادلّخليفة،ّ 6
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ّفيّ ّتمثلتّأساسا ّالتيّتمكنتّمنّتحقيقّمكاسبّهامة ّاألخيرة ّلصالحّهذ  وانتهتّالغلبة
ّجديدةّ ّسعتّإلىّفرضّقوانين ّأن ها ّكما ّالعامة، ّعلىّعاتق ّالتيّكانتّتقع شطبّالديون

الذيّّمكتوبةّتضمنّلهاّحقوقهاّالمختلفة،ّوالتيّكانتّمسلوبةّمنهاّفيّإطارّالقانونّالعرفي
كانّيخدمّاألشرافّوالكهنةّفحسب،ّلهذاّعمدتّالطبقةّالشعبيةّإلرسالّوفدّيتكونّمنّثالثةّ

ّ ّلالستفادةّمنّالقوانينّالتيّوضعها ّأصبحّالقانونّالرومانيّّصولونأشرافّإلىّأثينا وبهذا
  2،ّوالذيّمثلّالمصدرّالذيّتلجأّإليهّدولّالعالمّقاطبة"االثنيّعشرةّلوحة"يعرفّبـّ
علىّماّسبقّانصهرتّالطبقتينّفيّبوتقةّواحدةّشكلتّطبقةّمنّالمواطنينّالرومانينّوبناءّ

ّعلىّإرادةّ ّالشعبية ّاإلرادة ّعلو ّشهد ّكما ّوالمدنية، ّالحقوقّالسياسية ّمن يتمتعونّبمجموعة
ّ 3الحاكمّمماّنجمّعنهّزوالّالصراعّالطبقيّوتسويةّاألوضاعّالداخلية

ّنظامّالحكمّفيّالعهدّالجمهوري:
ّاالنصهارّالذيّشهدتهّالطبقتينّأصبحّنظامّالحكمّيأخذّشكالّآخر:بعدّ
الجمعية:ّكانتّتتكونّالجمعيةّمنّطبقةّاألشرافّوطبقةّالعامة،ّفقدّكانتّهذ ّالجمعيةّ -1

تضطلعّبصالحيةّاختيارّالقناصلّالذينّكانواّيعملونّتحتّإشرافهاّاألمرّالذيّيجعلهاّ
تبتّفيّالقضائيةّالجنائيةّبصفةّنهائيةّإلىّّتتابعّأعمالهمّطيلةّفترةّحكمهم،ّكماّكانت

  4جانبّأن هاّكانتّتنظرّفيّالمسائلّذاتّالصلةّبالحربّوالسلم
مجلسّالشيوخ:ّكانّيضمّهذاّالمجلسّمجموعةّمنّالمسؤولينّاإلداريين،ّفقدّكانّيميلّ -2

احيةّإلىّالطابعّاألرستقراطيّنوعاّما،ّفقدّمثلّهذاّالمجلسّهيئةّاستشاريةّإالّأن هّمنّالن

                                                                                                                                                                                
 ّّالنظامّالجمهوريrépublicّل والتيّيقصدّبهاّالشأنّأوّالشيءّوالشقResّّوالذيّيتكونّمنّشقينّالشقّاألو 

الذيّيقابلهّفيّاألصلّالالثينيّالجمهور،ّوبضمّهذينّالشقينّفنظامّالجمهوريةّينصرفّإلىّاعتبار publicusّّالثانيّ
ّأشياءّعمومية ّللمزيدّأنظر:Christophe Badelّّلجمهور،ّأوّكماّأسما ّالشيءّأوّالشأنّالذيّهوّملكّا

ّ 22،ّص2014،ّترجمة:ّسعدّمحمدّالحسنية،ّلبنان:ّشركةّالمطبوعاتّللتوزيعّوالنشر،ّعن الديمقراطيةروبارتّدال،ّ
Christophe Badel, la république romaine, France : presses universitaires de France, 2013, p09. 

،1998ّ،ّالقاهرة:ّدارّالفكرّالعربي،ّمبادئ العلوم السياسية: تطور الفكر السياسيمحمدّفتحّاهللّالخطيب،ّّ 1
ّ 51ص

ّ 306عمرّعبدّالحي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
،ّصّص1984ّ،ّالجزائر:ّالمؤسسةّالوطنيةّللكتاب،2ّ،ّطتطور النظريات واألنظمة السياسيةعمارّبوحوش،ّّ 3
92-93  

ّ 94المرجعّنفسه،ّصّ 4
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الواقعيةّكانّيحظىّبسلطاتّسياسيةّوماليةّواسعة،ّكماّكانّيلعبّدورّالمراقبّلعالقةّ
  1روماّمعّالوحداتّالخارجية

ّالمؤسسينّ ّأولئك ّالسيما ّالليبراليين ّللمفكريين ّمرجعي ّنموذج ّبمثابة ّالجمهوري ّالنظام يعد
فهوMadisonّ وماديسون Hamilton، هاميلتون Jay جايللديمقراطيةّفيّأمريكاّأمثالّ

ّأن هّيوليّ نظامّمختلطّيجمعّبينّالديمقراطيةّواألرستقراطيةّالمتمثلةّفيّمجلسّالشيوخ،ّكما
ّ 2أهميةّبالغةّللصالحّالعام

ق مّالذي212ّّفيّسنةّماّميزّهذ ّالفترةّهوّصدورّقانونّكركالّالنظامّاإلمبراطوري: -3
قرارّالمساواةّبينّالرومانيينّاعترفّلجميعّسكانّاإلمبراطوريةّالرومانيةّبحقّالمواطنةّواّ 

ّيتمتعّ ّاإلمبراطورية ّهذ  ّظل ّفي ّالمواطن ّأصبح ّوبهذا ّأخرى، ّأعراق ّمن والمواطنين
  3بجميعّحقوقهّالمدنيةّوالسياسية

 ثالثا: الديمقراطية في اإلسالم:

ّالحديثّعنّالديمقراطيةّفيّاإلسالمّيجرّدائماّإلىّاإلشارةّعنّوجودّسجالّواضحّ إن 
المفكرينّاإلسالميينّيتعلقّبمسألةّقبولّالديمقراطيةّمنّعدمها،ّإلىّدرجةّأن هّبينّالفقهاءّّو

ّاألمرّ ّمعّالديمقراطية، ّالمبادئّاإلسالميةّتتفقّإلىّأبعدّحد هناكّمنّيعتبرّالشورىّكأحد
ّالذيّأدىّإلىّظهورّرأيينّمتضاربين:

لّالمعارض:ّيرىّأصحابّهذاّالرأيّبأنّالديمقراطيةّموروثّغ -1 ربيّبمعنىّأن هاّالرأيّاألو 
ذاتّنشأةّغربية،ّهذاّإلىّجانبّأن هاّتحملّصيغّومبادئّتتناقضّتماماّمعّاإلسالمّبلّ
أن هاّبعيدةّكلّالبعدّعنّماّيحتكمّإليهّالمجتمعّاإلسالميّمنّقيم،ّعاداتّوتقاليد   إلخّ
فمحمدّحسنّاألمينّفضالّعنّماّسبقّيذهبّإلىّاعتبارّأنّالديمقراطيةّتعتبرّمشروعاّ

رياّبامتيازّيهدفّإلىّجعلّالعالمّينصهرّفيّظلّبوتقةّواحدةّويسيرّعلىّخطىّحضا
ّالّأساسّلها4ّالغرب ّالفكرة ّإالّأنّهذ  ّوأقلية ّأغلبية ّوجود  تركزّالديمقراطيةّعلىّفكرة

ّجعلّ ّالذي ّالشأن ّاألمة، ّوحدة ّعلى ّأسسه ّيبني ّاإلسالم ّأن ّبيد ّاإلسالمي ّالفقه لدى

                                                           

1 52محمدّفتحّاهللّالخطيب،ّالمرجعّالسابق،ّصّ
  

2
 Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, France : Gallimard, 2009, p 

p197-198. 
،ّص2011ّيثةّللكتاب،ّ،ّلبنان:ّالمؤسسةّالحد4،ّطاإلنسانمدخل إلى الحريات العامة وحقوق خضرّخضر،ّّ 3

ّ 43-42صّ
ّ 48،ّص1999،ّبيروت:ّمؤسسةّاالستتارّالعربي،ّالفكر اإلسالمي: قراءات ومراجعاتزكيّالميالد،ّّ 4
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ىّوجودّحزبّمواليّوآخرّمعارضّمرفوضةّعلىّاعتبارّالتعدديةّالحزبيةّالتيّتفضيّإل
أن هاّتؤديّإلىّتشرذمّاألمةّإلىّمذاهبّوشيع،ّمماّجعلّأمرّإقرارّالمعارضةّالسياسيةّ

  1بمثابةّمحورّللنقاشّالحادّبينّفقهاءّالمسلمين
ّالشورىّكأحدّالمبادئّاإلسالمية،ّوالتيّيرىّجانبّمنّ وتأسيساّعلىّماّسبقّذكر ،ّفإن 

ّمبدأّالباحث ّعلى ّتقوم ّالتي ّالتشاركية ّالديمقراطية ّالسيما ّالديمقراطية ّمع ّتتفق ّأن ها ين
المشاورةّواالستشارة،ّتختلفّاختالفاّشاسعاّمعّالديمقراطية ّبحجةّأنّالشورىّتمثلّشكالّ
ّفيّ ّيشبهها ّما ّثمة ّالممكنّأنّيكون ّوبالتاليّمنّغير ّفيّاإلسالم، ّالحكم منّأشكال

ّالشورىّذاتّّالشيخ عبد المنعم الشحاتذاّالجانبّيركزّالحضاراتّاألخرى،ّوفيّه بأن 
ّفضالّعنّأنّ ّللشعب،ّهذا مرجعيةّإلهيةّبخالفّالديمقراطيةّالتيّتكونّالمرجعيةّفيها
القرارّالذيّيتخذ ّالشعبّيكونّملزماّبحكمّأن هّهوّمصدرّالسلطة،ّإالّأنّالقرارّفيّظلّ

ّمصدر2ّنظامّالشورىّيكونّغيرّملزم السيادةّفيّاإلسالمّيتمثلّفيّإدارةّاهللّ وعليهّفإن 
ّ 3العلياّالتيّالّتعلوهاّإرادةّوالتيّترفضّالتجزئة

ّالديمقراطيةّلفظّأجنبيّّالشيخ محمد ناصر الدين األلبانيوهذاّماّيؤكد ّ الذيّيرىّبأن 
يعنيّالحكمّللشعب،ّوماّالحكمّإالّهللّفهوّيرفضّبصفةّقطعيةّوجودّماّأسماو ّالبعضّ

أبو  ّفالشورىّوفقّالتعريفّالذيّقدمه4ّ"ديمقراطيةّإسالمية"تّاإلسالميةّبـّمنّالجماعا
ّتركزّبكر بن العربي  ّلالختالفّبينما ّقابل ّغير ّمعين ّأمر ّحول ّاالجتماع ّإلى تشير

ّفيّ ّالشورى ّأن  ّكما ّالنظر، ّووجهات ّالمبادئ ّوتعدد ّاالختالف ّمبدأ ّعلى الديمقراطية
ّ ّمن ّنبيل ّهدف ّتحقيق ّإلى ّتهدف ّطريقّاإلسالم ّعن ّالصائب ّالرأي ّاستخراج خالل

ّماّ ّالذيّغالبا ّالحاكم ّتسعىّإلىّتجديد ّفيّكنفّالديمقراطية ّبينما ّوالمحاورة، المناقشة
ّ 5يؤديّإلىّالت عاورّعلىّسدةّالحكم

ّأقيمتّالمعارضة -2 ّإذا ّبأن ه ّالفكر ّلهذا ّالمؤيدين ّيعتقد أيّمعارضةّ-الرأيّالثانيّالمؤيد:
ّالديمقراطيةّموروثّغربي،ّفقدّتمّتجاوزّهذاّاللبسّمنّعلىّفكّرّ-فكرةّالديمقراطية ةّأن 

                                                           
،ّبيروت:ّمجدّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،3ّ،ّطتطور الفكر السياسي عدنانّالسيدّحسين،ّ 1

ّ 179،ّص2012ّ
ان،ّّ 2 ،ّص2014ّ،ّالقاهرة:ّالمكتبّالعربيّللمعارف،ّالسياسي للتيارات السلفية في مصر الفكرمحمدّفتحيّحص 

229 ّ
ّ 54،ّص2009،ّاإلسكندرية:ّمؤسسةّشبابّالجامعة،ّعلوم السياسة: األصول والنظرياتمحمدّنصرّمهنا،ّّ 3
ان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 4 ّ 231-230محمدّفتحيّحص 
،ّصّص2009ّ،ّالجزائر:ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّا المعاصرةاإلسالم والقضايعبدّالمالكّمرتاض،ّّ 5

128-129 ّ
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خاللّاستخدامّمصطلحاتّإسالميةّعوضّتلكّالمصطلحاتّالتيّاعتبرتّمنّقبيلّأن هاّ
،ّإلىّدرجةّأن هّتمّاعتبارّأن1ّذاتّمنشأّغربي،ّفقدّتمّاستعمالّالشورىّبدلّالديمقراطية

ّبدع ّالشورىّفيّاإلسالم ّلنظام ّرديفا ّالنظامّالديمقراطية ّاالصطالحيّلهذا ّأنّالقصد وة
ّإلىّ ّاللجوء ّطريق ّعن ّلألمة ّالحقيقية ّاإلرادة ّعن ّيعبر ّالذي ّالرأي ّاستنباط ّإلى يشير
استخدامّالطرقّالسلميةّالمناسبة،ّوهذاّاألمرّشأنهّشأنّالديمقراطيةّالتيّترفضّاستبدادّ

ن ماّينبغيّاتخاذّالقرارّاألنسبّبناءّعلىّتجميع  ّماّيجعلّالحكام2ّاآلراءّالحكامّبآرائهمّوا 
ّصوبّ ّالمجتمع ّويحذو ّواألمن ّالطمأنينة ّذلك ّمحل ّويحل ّالالاستقرار ّعن ّمنأى في

  3التطورّواالزدهارّنظراّالعتدادّالحاكمّإلىّممارسةّالشورىّفيّتدبيرّالشؤونّالعمومية

 رابعا: الديمقراطية في عصر النهضة والعصر الحديث:

ّش ّاضمحالل ّبداية ّالنهضة ّعصر ّهيمنةّشكل ّمن ّوالتحرر ّالوسطى ّالعصور وائب
الكنيسةّومظاهرّالنظامّاإلقطاعي،ّاألمرّالذيّساهمّفيّإعادةّإحياءّالفكرّالديمقراطيّوجعلّ
اإلنسانّمحورّاهتماماته،ّوقدّواكبّذلكّبروزّالمذهبّالفرديّالذيّرك زّعلىّتشجيعّالحسّ

ّ 4ّالمدني

ّالبوادرّانصرفّالعديدّمنّالمفكرينّ إلىّالخوضّفيّإقامةّأسسّالنظامّونتيجةّهذ 
ّالديمقراطيّكأمثالّميكيافلي،ّجونّبودانّوغيرهم 

 (:  1527-1469نيكوال ميكيافلي ) -1

ّالكياناتّاألخرىّيسعىّاعتب ّبقية ّمنفصلّعن ّبذاته ّقائم ّكيان ّالدولة ّميكيافليّأن  ر
ّالنظامّالجمهّو ريّيعدّأفضلّلضمانّاالستمراريةّوالبقاء،ّوفيّجانبّآخرّيعتقدّميكيافليّأن 

ّالمحكومّينساقّنحوّتحقيقّالمصلحةّالذاتية،ّلهذاّوجبّعلىّالحاكمّ أنواعّالحكم،ّويرىّبأن 

                                                           
،ّبيروت:ّمركزّدراساتّالحركات اإلسالمية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسةمجديّحمادّوآخرون،ّّ 1

  18،ّص1999الوحدةّالعربية،ّ

،ّبيروت:ّمجدّالمؤسسةّالجامعيةّار والمصادرفي القانون الدستوري والنظم السياسية: اإلطأحمدّسرحال،ّّ 2
ّ 107،ّص2002للدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّ

الشورى والديمقراطية النيابية: دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام النيابي )البرلمان( مقارنة داودّالباز،ّّ 3
ّ 13،ّص2004ّ،ّاإلسكندرية:ّدارّالفكرّالجامعي،ّبالشريعة اإلسالمية

-44،ّصّص2009ّ،ّالجزائر:ّدارّقرطبةّللنشرّوالتوزيع،ّالجذور االجتماعية للديمقراطيةوزّعبدّالغني،ّبودبّ 4
45 ّ
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ّمنّأنّعصر1ّأنّيكونّقويا ّعلىّالرغم ّكأساسّللحكم، ّميكيافليّيؤمنّبالقوة ّفإن  ّوبهذا ،
ّميكيافليّدافعّعنّمبدأّا لقوةّالذيّالنهضةّجاءّإلنهاءّهيمنةّالملوكّوالحكامّوالنبالء،ّإالّأن 

ّفيّ ّالمواطنين ّمشاركة ّمن ّيحد ّكان ّالذي ّالشأن ّوهو ّالوسطى، ّالعصور ّفي ّسائدا كان
ّصناعةّالقرارّعلىّاعتبارّأنّنظامّالحكمّينبغيّأنّيستندّعلىّقوةّالحاكم 

 (:1596-1530جون بودان ) -2
ّ السيادةّهيّالسلطةّالمطلقةّعلىّالمواطنينّوجميعّرعاياّالبلدّ»يعتقدّجونّبودانّبأن 

ّبقانون ّتتقيد ّمن2«وال ن ماّّ  ّوا  ّللمواطن، ّملك ّليست ّالسيادة ّبأن  ّيتبين ّالتعريف ّهذا جراء
 للحاكم،ّوهوّاألمرّالذيّيتنافىّمعّمبادئّالديمقراطيةّالتشاركية 

ّبهاّ ّجاء ّالتي ّالعمومية ّالشؤون ّتدبير ّفي ّالمواطنين ّمشاركة ّفكرة ّبودان يخالف
ّال ّهو ّالحر  ّالمواطن ّبأن  ّويرى ّوليسّلسلطةّاإلغريق، ّالدولة ّلسلطة ّيخضع ّالذي مواطن

ّالديمقراطيةّنظامّمثاليّالّيحققّالمساواةّوالحريةّوهوّّ،شخصّمعين إالّأن هّيتراجعّفيرىّبأن 
ّوالتناعر  ّالتعثراتّوالفوضى ّّيجلب ّالمساواة ّمبدأ ّعن ّيدافع ّفإن ه ّذلك ّالمبادئّ–مع كأحد

   3-الديمقراطية

ّالّتختلفّعنّتلكّالتيّمنّخاللّاألفكارّالتيّأتىّبهاّع صرّالنهضةّيتجلىّبأن ها
كانتّسائدةّفيّالعصورّالوسطى،ّوالتيّلمّتكنّلتخدمّالمواطنّمنّحيثّإعادةّبعثّالنظامّ
ّبلورةّ ّفي ّساهمت ّجديدة ّسياسية ّفكرية ّمبادئ ّبروز ّإلى ّأدى ّالذي ّالشأن الديمقراطي 

ّبالديمقراط ّيسمى ّظهرتّتحتّما ّوالتي ّالتشاركية، ّالحديثةالديمقراطية ّمنّ ية ّحملته وما
ّالشعبّ ّواعتبار ّالعامة ّالحياة ّتدبير ّفي ّالمواطنين ّمساهمة ّالفكر، ّكتحرير أسسّمحورية
ّهذاّ ّوفي ّوحرياته  ّالفرد ّحقوق ّاحترام ّإلى ّالداعية ّالفردية ّالنزعة ّوعلو ّسلطة ّكل مصدر

ىّعنّأيةّالمجالّجاءتّهذ ّالنزعةّبمسلمةّأنّالفردّهوّمواطنّيحقّلهّممارسةّحقوقهّبمنأ
ّفالسفةّ"وساطةّ" ّفيه ّوقع ّما ّركزتّعلىّتصويبّمسار ّالحديثة ّالديمقراطية ّفإن  ّوعليه  

                                                           
ّ 126-123عمارّبوحوش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 1
ّ 265نورّالدينّحاروش،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ّ 66-60،ّصّص2011ّ،ّ،ّبيروت:ّدارّالمنهلّاللبنانيالفكر السياسي الحديث والمعاصر،ّموسىّإبراهيمّ 3
 ّّمعّالمطالبّالمناديةّبضرورةّتكريسّالحريةّوالمساواة،ّونظراّللحرمانّالذيّّالحديثةّبالموازاةظهرتّالديمقراطية

كانتّتعيشهّالطبقةّالبرجوازيةّفيّالقرنينّالسابعّوالثامنّعشرّنتيجةّاالستبدادّالممارسّمنّقبلّالملكيةّوانفرادهاّ
لّالكثيرّمنّالوثائقّالسياسيةّالدوليةّتنصّعلىّمبدأيّالحريةّوالمساواةّكإعالنّاالستقاللّبالحكم ّاألمرّالذيّجع

عالن(4/07/1776ّاألمريكيّ) الموجز  ّللمزيدّأنظر:ّمحمدّعربّصاصيال،1789ّوالمواطنّسنةّّاإلنسانحقوقّّوا 
ّ 75ّ،ّص1981ّ،ّالمغرب:ّمطبعةّالنجاحّالجديدة،ّفي القانون الدستوري
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العصورّالوسطىّوعصرّالنهضةّمنّقوة،ّهيمنةّوخضوعّوغيرهاّمنّاألمورّاألخرى،ّبحيثّ
الّيمكنّللحاكمّبأيّحالّمنّاألحوالّأنّيتعدىّعلىّحقوقّوحرياتّالمواطنينّبغضّالنظرّ

    1يعودّمرد ّإلىّاالنتماء،ّاألصل،ّالجنس،ّاللغة   إلخعنّأيّاعتبارّ

ّالتطوراتّإلىّفالسفةّالعقدّاالجتماعيّويعودّالفض لّبالدرجةّاألولىّفيّإحداثّهذ 
ّتوماسّهوبز،ّجونّلوك،ّوجانّجاكّروسو   إلخ ّأمثال

  (: 1679-1588توماس هوبز )-1

ّالتركيزّبمعنىّ ّالسلطةّمبنيةّعلىّمبدأ أنّيتنازلّاألفرادّعنّمختلفّيعتقدّهوبزّبأن 
،ّوذلكّبغرضّ-هيئة-حقوقهمّوحرياتهمّوتسليمّزمامّالسلطةّإلىّشخصّأوّمجموعةّأفرادّ

ّ ّبأن  ّويرى ّالعقد، ّإقامة ّقبل ّكانتّسائدة ّالتي ّالفطرة ّحالة ّعن ّتعبر ّالتي ّالفوضى تجنب
ىّالدفاعّعنّ ّيبدوّأنّهوبزّانصرفّإل2الحاكمّيتولىّمهمةّالتشريعّوالقضاءّباستخدامّالقوة

أسسّمحوريةّتتمثلّفيّاالستبدادّوالقوةّعوضّاعتمادّالديمقراطيةّالتيّتستندّعلىّمشاركةّ
ّالمواطنين 

  (:1704-1632جون لوك ) -2

ّفلسفةّلوكّاعتمدتّعلىّمجابهةّاالستبدادّوأخذّرأيّالمواطنينّفيّ بخالفّهوبزّفإن 
ّوالسلطةّالتشريعيةّمسؤوليةّ أيةّتجاوزاتّتصدرّعنهما،ّوفيّعينّاالعتبارّوتحميلّالحاكم

ّ ّوكذا ّاألخالق ّالدستورية، ّاألسس ّاحترام ّالحاكمة ّالهيئات ّتلتزم ّالصدد التعهداتّّ"هذا
 ّويستبعدّلوكاّمكانيةّنزعّالثقةّمنّالهيئاتّالحاكمةّعلىّاعتبارّأن هاّمشكلةّنتيجةّ"التاريخية

ّللشعب ّالعامة ّالّ 3اإلرادة ّالديمقراطي ّالنظام ّبأن  ّلوك ّسلطةّيعتقد ّأهم ّيعد ّالنيابي سيما
ّالتشريعّيستثنىّمنّ ّمنّيتولىّمهمة ّيرىّبأن ه ّكما ّعنّطريقّاالنتخاب، استمدتّشرعيتها
ّتحقيقّ ّنحو ّوالميول ّالشخصية ّالمصلحة ّخدمة ّمن ّيستبعد ّحتى ّوذلك ّالقوانين، تنفيذ

ّ 4"رغباته"

 (:1778-1712جان جاك روسو ) -3

                                                           
ّ 284-283،ّصّص2013ّ،ّبيروت:ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّالنظم السياسيةورّفتحّالبابّمتولي،ّربيعّأنّ 1
ّ 97،ّص2010ّ،ّاإلسكندرية:ّمؤسسةّشبابّالجامعة،ّتاريخ الفكر السياسيهشامّاإلقداحي،ّّ 2
ّ 117-115موسىّإبراهيم،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 3
ّ 125-123المرجعّنفسه،ّصّصّّ 4
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التشاركيةّالتيّّ-بالمعنىّالحديث–لمباشرةّيعتبرّروسوّمنّالمدافعينّعنّالديمقراطيةّا
تبناهاّالنظامّالسويسريّوالّيزالّكذلك ّبحجةّأنّالديمقراطيةّالنيابيةّتفضيّإلىّعمومّالفسادّ
ّالديمقراطيةّالتشاركيةّصعبةّالتطبيقّفيّ ّروسوّيعتقدّبأن  فيّالمجالّالسياسي ّمعّذلكّفإن 

لمواطنينّفيّالحياةّالعامةّمنّخاللّحضورّالمدنّالكبرى،ّبينماّقدمّآلياتّتضمنّمشاركةّا
قامةّعواصمّمتنقلةّأوّ االجتماعاتّالعامةّالدوريةّلمجابهةّأيّتجاوزّفيّاستخدامّالسلطة،ّوا 

ّّ 1اعتمادّالنظامّالفدرالي

وفيّهذاّاإلطارّوضعّروسوّمجموعةّمنّالمحدداتّالواجبّتوافرهاّحالّتأسيسّأيةّ
ّ:2حكومة

ّا - ّمترامية ّغير ّجغرافية ّحضورّّ-صغيرة–ألطرافّرقعة ّفي ّالمواطنين ّبمشاركة تسمح
 االجتماعات،

 مسألةّالقربّوالتعارفّبمعنىّأنّيعرفّالمواطنّجميعّالمواطنينّاآلخرين، -
 التوزيعّالعادلّللثروات، -
  "باألخالقّوالفضيلةّوالشجاعةّ"التحليّ -

 المطلب الثاني: مفهوم الديمقراطية 

ةّإلىّاألصلّاإلغريقي،ّوالتيّتضمّشقينّالشقّاألو لّتعودّالجذورّاألولىّلكلمةّالديمقراطي
démosّّ ّالثاني ّوالشق ّالشعب، ّيعني ّأن هcratosّوالذي ّعلى ّترجم ّالحكم ّّوالتي ّأو السلطة

ّ 3ّوبضمّهذينّالشقينّيتأتىّالقصدّاللغويّللكلمةّسلطةّالشعبّأوّحكمّالشعب

يةّهيّحكمّالشعبّلنفسهّأماّالقصدّاالصطالحيّللكلمةّفيذهبّإلىّاعتبارّأنّالديمقراط
والتيّتحتكمّأساساّلألطرّوالقيمّّ،بنفسهّقصدّتحقيقّمصلحتهّالذاتيةّالمنبثقةّعنّمحضّإرادته

ّالذيّيقرّالتشريعاتّويعملّعلىّمراقبة ّالشعبّهو ّفإن  ّوبهذا ّالمجتمع، ّعليها مدىّّالتيّيقوم
ّ 4ّّتطبيقها

                                                           
ّ 164هيم،ّالمرجعّالسابق،ّصّموسىّإبراّ 1
ّ 364فضلّاهللّمحمدّسلطح،ّالمرجعّالسابق،ّّ 2
-10،ّصّص2014ّ،ّالجزائر:ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالديمقراطية ودولة القانونبنّحمودةّليلى،ّّ 3
11 ّ
يازوريّالعلميةّللنشرّ،ّعمان:ّدارّالإشكالية الديمقراطية والبديل اإلسالمي في الوطن العربيخالدّالحسن،ّّ 4

ّ 152،ّص2014والتوزيع،ّ
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ّفكلّحسبّّو ّبخصوصّالديمقراطية ّمانع ّتعريفّجامع ّلتعددّليسّثمة ّنظرا ّنظر ، جهة
ّتلخصّمعنىّ ّأشهرّعبارة ّلنكولن ّأبراهام ّالجانبّقدم ّففيّهذا ّباحثّللظاهرة، ّكل ّرؤية زوايا

ّ ّالشعب»الديمقراطية ّألجل ّالشعب ّبواسطة ّالشعب ّحكم ّاألساس1«هي ّهذا ّوعلى  ،ّّ فإن 
ّّالديمقراطيةّتعتبرّبمثابةّنظامّحكمّيجعلّمنّالشعبّالوسيلةّوالغايةّفيّذاتّالوقت، الوسيلةّألن 

تدبيرّشؤونّالحكمّتكونّمنّقبلّالشعبّسواءّبطريقةّمباشرةّأوّغيرّمباشرة،ّأماّالغايةّفتعنيّأنّ
ّأيّقرارّأوّسياسةّتصدرّأوّيتمّالنظرّفيهاّتوجهّ الشعبّهوّالمستهدفّمنّإقامةّهذاّالحكمّوأن 

ّلفئاتّالشعبّكافةّدونّاستثناءّيذكر 

تشيرّعلىّأنهاّمذهبّالحريةّالفرديةّالقائمّعلىّمسلمةّالشأنّالذيّيجعلّمنّالديمقراطيةّ
ّالعلميّأنّيساهمّفيّ ّكانتّمكانتهّاالجتماعيةّأوّانتمائهّأوّمستوا  أن هّيحقّأليّمواطنّمهما
ّالمساواةّبينّاألفرادّفيّالحقوقّالسياسية،ّفالمواطنّ تدبيرّالحياةّالسياسية،ّفهيّتقومّعلىّمبدأ

باّلتوليّالحكمّبشكلّحرّ سيداّفيّاختيارّمنّيرا ّمناس
2 ّ

ّالديمقراطيةّتمثلّالحكمّالذيّيخولّلكلّفردّفيSeelyّّوفيّهذاّالصدد،ّيرىّسيليّ بأن 
 ّوهيّذاتّالفكرةّالتيّيؤكدّعليهاّالعميدّدكي3ّالمجتمعّحقّالمشاركةّفيّتدبيرّالشؤونّالعمومية

ّالسلطةّفيّالنظامّالديمقراطيّذاتّأصلّجماعيّأيّأنّ مصدرهاّاإلرادةّالجماعية،ّالذيّيرىّبأن 
 فالسلطةّالفعليةّكماّيعتقدّتوماّاإلكوينيّجوهرهاّالشعبّبحجة4ّوالتيّتضفيّعليهاّمبدأّالشرعية

ّ 5أن هّيملكّالقدرةّعلىّتنظيمّأمور ،ّوذلكّحسبّالغايةّالتيّيصبوّإلىّبلوغها

منّطبقةّالعبيدّوفيّذاتّالمجال،ّيعتبرّنيتشهّأنّالديمقراطيةّتعدّبمثابةّاستردادّحقّسلبّ
ّاألمرّالذيّدفعّدايسي6ّالمغلوبّعلىّأمرها ،Deicyّّإلىّاعتبارّالديمقراطيةّشكلّمنّأشكال

،ّبمعنىّأنّالظلمّواالستبداد7ّالحكمّالذيُّتشكلّفيهّالهيئةّالحاكمةّمنّالشعبّبشكلّكبيرّنسبيا
ّالحكم، ّتولي ّقصد ّتثور ّاألخيرة ّهذ  ّالذيّيجعل ّهو ّالعبيد ّيصبحّّالممارسّعلىّطبقة وبهذا

ّالشعبّيمثلّالهيئةّالحاكمة 
                                                           

ّ 11بنّحمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 1
ّ 47،ّصّالوجه اآلخر للديمقراطيةأحمدّطلعت،ّّ 2
  82أحمدّسرحال،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 3

شركةّالمطبوعاتّ،ّلبنان:ّالدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية: الفكرة الديمقراطيةمنذرّالشاوي،ّّ 4
ّ 41،ّص2000للتوزيعّوالنشر،ّ

ّ 43المرجعّنفسه،ّصّّ 5
ّ 11بنّحمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 6
ّ 82أحمدّسرحال،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 7
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غيرّأنّالدكتورّعبدّالمعزّنصرّيفندّأنّالديمقراطيةّتعتبرّشكالّمنّأشكالّالحكمّبحجةّ
ّحكومةّ أنّالحكمّالديمقراطيّيعنيّبالضرورةّأنّالدولةّديمقراطيةّلكنّالعكسّليسّبصحيحّألن 

قراطيةّأوّملكيةّأوّحتىّديكتاتورية،ّفهوّالدولةّالديمقراطيةّيجوزّلهاّأنّتكونّديمقراطيةّأوّأوت
ّالحكومةّ ّأعضاء ّتعيين ّخاللها ّمن ّيمكن ّسوىّوسيلة ّتكون ّأن ّتعدو ّال ّالديمقراطية ّبأن  يرى

ّإنّاستدعىّاألمرّذلك ّوعزلها ّالديمقراطيةّتعني1ّوكيفيةّاإلشرافّعليها ّيرىّالغويلّبأن  ّبينما  
 ّفحسبّهذا2ّانّذلكّبصفةّفرديةّأوّجماعيةسيطرةّالشعبّعلىّاتخاذّالقراراتّوتنفيذهاّسواءّك

ّاتخاذّ ّمرحلة ّالشعبّفي ّيظهرها ّالتي ّبالسيطرة ّوثيقا ّارتباطا ّمرتبطة ّالديمقراطية التعريفّفإن 
ّالقرارّوتنفيذ ،ّاألمرّالذيّيجعلهّصاحبّالسيادةّوالممارسّالفعليّللسلطة 

ّالديمقراطيةّوفيّذاتّاإلطار،ّيؤكدّعبدّالقادرّرزيقّالمخادميّعلىّذاتّالفكّر ةّويعتبرّبأن 
ّالقرارّ ّصناعة ّفي ّالمساهمة ّقصد ّللمواطنين ّالفرصة ّإتاحة ّسوى ّتعني ّال ّمعانيها ّأبسط في
ّلهؤالءّالمواطنينّوبلوغّمراتبّ ّذلكّمنّشأنهّاستتبابّاألمنّوتحقيقّالرفا  ّويرىّبأن  العمومي،

ّ 3التقدمّالحضاري

ّ ّالديمقراطيةّهيّعبارة ّبأن  ّبتنظيمّوثمةّرأيّآخرّيعتقد ّسياسيّاجتماعيّيهتم عنّنظام
ّعلىّ ّوتشجيعهم ّالمواطنين ّبين ّالمساواة ّتدعيم ّعلى ّويركز ّوالمحكومين ّالحكام ّبين العالقة

ّ 4ّالمشاركةّفيّتدبيرّاألمورّالعامة

 المطلب الثالث: صور الديمقراطية

تجمعّّالديمقراطيةّبتعددّطرقّممارسةّالسلطةّفضالّعنّطبيعةّالعالقةّالتيّتتعددّأشكال
ّالديمقراطيةّتأخذّثالثةّصورّيمكنّإجمالهاّفي ّّ:5المواطنّبالدولة،ّوعلىّهذاّاألساسّفإن 

  -وهوّماّيطلقّعليهّبالديمقراطيةّالمباشرةّ-توليّالسلطةّبصفةّمباشرة -1

                                                           
ّ 63،ّص1986ّ،ّالقاهرة:ّمكتبةّنهضةّالشرق،3ّ،ّطمقدمة في النظرية السياسيةعليّأحمدّعبدّالقادر،ّّ 1
يمقراطية األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة: دراسة تحليلية في ضوء القوانين دسليمانّصالحّالغويل،ّّ 2

ّ 15،ّص2003،ّليبيا:ّمنشوراتّجامعةّقاريونس،ّالدستورية المقارنة
ّ 34،ّص2004ّ،ّاالقاهرة:ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّآخر الدواء...الديمقراطيةعبدّالقادرّرزيقّالمخادمي،ّّ 3
،ّص2013ّ،ّالجزائر:ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّفكر السياسي عند مالك بن نبيالبوراسّيوسف،ّّ 4

126 ّ
ّ 252،ّص2007ّ،ّبيروت:ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّاألنظمة السياسيةمحمدّرفعتّعبدّالوهاب،ّّ 5
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ّالمجالسّ -2 ّفي ّالشعب ّعن ّينوبون ّنواب ّبواسطة ّوذلك ّمباشر، ّغير ّبشكل ّالسلطة تولي
ّالطري ّهذ  ّحيثّتعد ّغيرّالتمثيلية، ّالديمقراطية ّتسمية ّيطلقّعليها ّوالتي ّانتشارا ّاألكثر قة

 المباشرة 
3- ّ أماّالشكلّالثالثّفيتمثلّفيّممارسةّالسلطةّعنّطريقّالمزجّبينّالشكلينّالسابقينّأيّأن 

ن ماّيبقىّللشعبّ ّهؤالءّالّينفردواّبالسلطةّلوحدهم،ّوا  الشعبّيقومّبانتخابّنوابّعنه،ّإالّأن 
ّقاب ّشبهّفيّبعضّاألحيان ّاألساسّسميتّبالديمقراطية ّوعلىّهذا ّمباشرة ّتوليّالسلطة لية

 المباشرة 

 :  la démocratie directأوال: الديمقراطية المباشرة 

ّالمواطنينّالسلطةّبأنفسهمّدونّالحاجةّإلىّمنّينوبّ ّالذيّيمارسّفيه تمثلّذلكّالنظام
المجلسّالنيابي،ّفالحكمّالمباشرّالّّ،ّبمعنىّوجودّإمكانيةّاستبعاد1عنهمّفيّتوليّمقاليدّالسلطة

ّفئاتّالشعب،ّ ّينبغيّأنّتشملّعلىّكافة ّالشؤونّالعامة ّفيّإدارة ّالسياسية يعنيّأنّالمشاركة
ن ماّيحقّممارسةّالعملّالسياسيّفقطّألولئكّالذينّاستوفواّشروطّمباشرةّالحقوقّالسياسيةّفيّ وا 

ّ ّالسياسيّ-وبالتحديد–الدولة ّمعنا  ّيحمله ّوما ّالذين2ّالشعب ّاألفراد ّمجموع ّبه ّيقصد ّوالذي ،
ّالحقوقّالسياسيةّفيّ ّالذينّيتمتعونّبممارسة ّالتيّتتشكلّفقطّمنّاألفراد ّالناخبة يمثلونّالهيئة

ّ 3الدولة

ّأن هّيمثلّأصدقّ ّاألسلوبّاألمثلّللديمقراطيةّالصحيحةّبحجة ّالمباشرة تشكلّالديمقراطية
،ّفهيّتجعل4ّعموميةّبصفةّمباشرةّدونّأيةّوساطةتعبيرّعنّأنّالمواطنّيباشرّتدبيرّالشؤونّال

ّمباشرة ّبصفة ّالقرار ّمنفذي ّإلى ّبرأيه ُّيدلي ّالقرار ّصاحب ّباعتبار  ّالمواطن 5ّمن ّفإن   وعليه
ّهيّ ّوهذ  ّبينّوجهاتّنظرّمختلفة، ّقرارّتجمع ّتصورّوحدة ّتتيحّإمكانية ّالمباشرة الديمقراطية

                                                           
  78بنّحمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 1

ّ 237،ّص2006ّنان:ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّ،ّلبالنظم السياسيةحسينّعثمانّمحمدّعثمان،ّّ 2
ّ 70المرجعّنفسه،ّصّّ 3
،12ّالعدد ،،ّالمجلسّالقوميّللثقافةّالعربيةالوحدة،ّ«التطبيقّالديمقراطيّفيّالوطنّالعربي»صالحّعبدّالمجيد،ّّ 4

ّ 50،ّص1985سبتمبرّ
،ّالقاهرة:ّالقرار الوطني والفوضى البناءة اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي بينعبدّالقادرّرزيقّالمخادمي،ّّ 5

  98،ّص2007دارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّ
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،ّماّيجعل1ّمباشرةّتضمّجوانبّمختلفةّلمشكلةّواحدةالميزةّاألساسيةّالتيّتجعلّمنّالديمقراطيةّال
 أمرّالنظرّفيهاّيحتملّحلوالّمتعددة 

ّالنظامّالذيّالّيأخذّبالديمقراطيةّالمباشرةّالّّ وفيّهذاّالجانب،ّيعتبرّجانّجاكّروسوّبأن 
،ّإذّ"العقدّاالجتماعي"يمكنّأنّيوصفّعلىّأن هّديمقراطي،ّوهذاّماّدعىّإليهّروسوّفيّمؤلفهّ

هجوماّشرساّعلىّالنظامّالنيابيّفيّانجلتراّواعتبرّأن هّنظامّيتعارضّمعّفكرةّالحريةّالسيماّشنّ
وأنّالسيادةّتعبرّعنّاإلرادةّالعامةّالتيّيستحيلّتمثيلهاّبواسطةّوكالءّينوبونّعنّالشعب،ّاألمرّ

ّفقط ّتتجلى ّالحرية ّهذ  ّأن  ّويعتقد ّليسّحرا ّالشعبّاالنجليزي ّيرىّبأن  ّروسو فيّّالذيّجعل
ّ 2انتخابّأعضاءّالبرلمان

،3ّالدولةّأثينا-وبالرجوعّإلىّالنظمّالقديمةّيالحظّأنّهذاّالنموذجّمنّالحكمّسادّفيّالمدينة
ّالنظامّفيّأثيناّامتازّبميزتينّاألولىّتمثلتّفيّأنّالشعبّكانّ والجديرّبالذكر،ّأنّتجسيدّهذا

ساءّواألجانب،ّفلمّيكنّيمثلّكلّسكانّيمثلّفقطّالمواطنونّاألحرارّويستثنيّفيّذلكّالعبيد،ّالن
ن ماّمثلّفقطّأقليةّمحدودة،ّأماّالميزةّالثانيةّالتيّيمكنّمالحظتهاّهوّأنّجمعيةّالشعبّ أثيناّوا 
ّوتحصيلّ ّالميزانية ّإعداد ّالمعاهدات، ّإبرام ّالقوانين، ّسن ّأي ّالتشريع ّوظيفة ّفقط ّتتولى كانت

اّمجموعةّاألعضاءّالمعينينّعنّطريقّالقرعةّالضرائبّلكنّوظيفتيّالتنفيذّوالقضاءّكانّيمارسه
ّ 4بينماّالوظيفةّالثانيةّفقدّتوالهاّالقضاةّالذينّكانّيتمّتعيينهمّمنّقبلّجمعيةّالشعب

ّتطبيقّالديمقراطيةّالمباشرةّاقتصرّعلىّعددّمنّالمقاطعاتّ أماّفيّالعصرّالحديث،ّفإن 
ّالديمقّر5السويسرية اطيةّالمباشرةّتمتلكّجذورّضاربةّفيّتاريخّ،ّإلىّدرجةّأن هّغالباّماّيقالّبأن 

ّيتجلىّمنّ ّفيّسويسرا ّالنظام ّهذا ّيبرهنّعلىّأقدمية ّوما ّديمقراطيا، ّتقليدا ّالتيّتعتبر سويسرا
ّ 6ّخاللّالمبادرةّواالستفتاءّباعتبارهماّأداةّالديمقراطيةّالبدائية

                                                           
1
 Gaelle Demelemestre, «la démocratie direct Athénienne», cités, France : presses universitaires de France, 

2010/4, N44, p156. 
،ّعمان:ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،7ّ،ّطانون الدستوريالوسيط في النظم السياسية والقنعمانّأحمدّالخطيب،ّّ 2

ّ 243-242،ّصّص2011ّ
3
  237،ّالمرجعّالسابق،ّصحسينّعثمانّمحمدّعثمان  

4
  254-253،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّاألنظمة السياسيةمحمدّرفعتّعبدّالوهاب،ّ  

5
  79حمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّصّّبن  

6
 Jean-Daniel Delley et Claudio Mascotto, parler des droits populaires les discours des élites, des sciences 

sociales et des juristes sur la démocratie directe, Genève : centre d’étude et de documentation sur la 

démocratie direct, 1997, p19. 
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ّكانتّتطبقّبالشكلّالمثاليّف ّالمباشرة ّالديمقراطية ّمنّأن  ّ-يّالدولّاليونانيةعلىّالرغم
ّأن هاّّ-وباألخصّأثينا ّ-كماّتمّذكر ّآنفا-وبعضّالوالياتّالسويسرية،ّإالّأن هاّكانّيعابّعليها

كانتّتستبعدّجمعيةّالشعبّمنّمجاليّالتنفيذّوالقضاءّواقتصرّدورّهذ ّالجمعيةّعلىّالتشريعّ
ّالقوانين ّمشاريع ّلكو ن ّنظرا ّالنقد ّمن ّاآلخر ّهو ّيسلم ّلم ّالذي ّ ّالمؤسساتّّفقط، ّقبل ّمن تعد

 ّهذاّفضالّعنّمطبّالكثافةّالسكانيةّواتساعّالمجال1ّالتنفيذيةّوتكتفيّالجمعيةّبالمناقشةّفحسب
الجغرافيّالذيّتتصفّبهّالدولّالمعاصرة،ّفغالباّماّيؤديّاجتماعّالمواطنينّإلىّعمومّالفوضىّ

ّالعام ّالشأن ّعلى ّبالنفع ّوتعود ّتذكر ّفائدة ّدون ّمن 2ّوالخروج ّبل ّأغلبيةّ، ّأن ّذلك ّفي األدهى
ّإلىّ ّالعمومية، ّالشؤون ّلمناقشة ّيؤهلهم ّالذي ّواإلدراك ّالنضج ّمن ّدرجة ّيمتلكون ّال المواطنين
ّفإشراكّ ّفيها، ّالنظر ّمباشرة ّعند ّالسرية ّتستدعي ّالتي ّالحساسة ّالمسائل ّمن ّثمة ّذلك جانب

ّ 3المواطنينّوأخذّرأيهمّسيؤديّالّمحالةّإلىّفقدانّصفةّالسرية

استحالةّتطبيقّالديمقراطيةّالمباشرةMarx Weberّّاإلطارّيؤكدّماركسّفيبرّّوفيّهذا
ّالسكانيّ ّالتعداد ّالمجتمعاتّذات ّفي ّإال ّممكنا ّاألمر ّهذا ّبأن  ّويرى ّالحديثة، ّالمجتمعات في
الصغير،ّويعتبرّأنّالديمقراطيةّالتمثيليةّأقربّللتطبيقّفيّالدولّالمعاصرة،ّوالتيّتتيحّإمكانيةّ

ّ 4ولينّسياسيينّيمتلكونّالقدرةّعلىّالتأثيرّفيّعمليةّصنعّالقراراختيارّمسّؤ

 la démocratie représentativeثانيا: الديمقراطية التمثيلية 

ّالتيّ ّالمباشرة ّظهرتّعلىّأنقاضّالديمقراطية ّالتمثيلية ّالديمقراطية ّأن  ّالمتفقّعليه، من
فيّالقضاياّالعامة،ّالسيماّمعّازديادّيستحيلّفيّظلهاّاجتماعّالمواطنينّفيّمكانّواحدّللتباحثّ

،ّفالديمقراطيةّالتمثيليةّتقومّعلىّفكرةّمؤداهاّأنّالشعبّينتخب5ّعددّالسكانّفيّالعصرّالحديث
مجموعةّمنّاألفرادّويباشرونّالسلطةّباسمهّولحسابهّبحكمّأن هّهوّالذيّتولىّاختيارهم،ّوفيّهذاّ

،ّالذيّيعبرّعن6ّأوّكماّيسميهّالبعضّبالبرلمانالمضمارّيشكلّهؤالءّالنوابّالسلطةّالتشريعيةّ

                                                           
1
  256،ّالمرجعّالسابق،ّصّاألنظمة السياسيةمحمدّرفعتّعبدّالوهاب،ّ  

ّ 80-79بنّحمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
75ّقد،ّص 2002،ّاإلسكندرية:ّمنشأةّالمعارف،ّالنظم السياسية: الدول والحكوماتإبراهيمّعبدّالعزيزّشيحا،ّّ 3

univ2 
،ّص1986ّوالنشر،ّ،ّترجمة:ّوميضّنظمي،ّبيروت:ّدارّالطليعةّللطباعةّعلم االجتماع السياسيتومّبوتومور،ّّ 4

  32-31صّ

ّ 208،ّالمرجعّالسابق،ّصعلم السياسة وديمقراطية الصفوةاسماعيلّسعد،ّّ 5
ّ 291،ّصّ،ّالمرجعّالسابقربيعّأنورّفتحّالبابّمتوليّ 6
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،1ّإرادةّالشعبّفأيّقرارّأوّقانونّيتخذ ّالنوابّإن ماّيترجمّاإلرادةّالعامةّللشعبّصاحبّالسيادة
،ّوذلكّمنّجراءّماّيصدر ّمنّنصوصّقانونيةّ"الممثلّللسيادةّالشعبية"وبهذاّيصبحّالبرلمانّهوّ

ّالعامة ّالحياة ّتنظم 2ّوتشريعات ّوفي ّعلىّ  ّليسّقادرا ّالشعب ّأن ّمونتسكيو ّيقول ّالجانب هذا
ّونيابةّعنه ّباسمه ّأنّيختارّمنّيتولونّالحكم ّبإمكانه ّإالّأن ه ّفيّالسلطة ّفالعضو3ّالمشاركة  

ّالمنتخبّيعتبرّمسؤوالّأمامّالشعبّباعتبارّأنّهذاّاألخيرّهوّالذيّتولىّانتخابه 

ّتسعىّ ّالتمثيلية ّالعموميّوالجديرّبالذكرّأنّالديمقراطية ّالفكر ّأو ّالروحّالعمومية لتوسيع
l’esprit publicّّالتخاذ ّضرورية ّكقاعدة ّللمداوالتّالجماعية ّهاما ّمكانا ّمنح ّوذلكّبواسطة ،

ّماديسونّ ّنظر ّحسبّوجهة ّوهذا ّأن هاMadisonّّ القرارات، ّكما ّاألمريكي، المهندسّللدستور
ّتتبعّا ّالمفتوحّالذيّيتيحّللرأيّالعام لنقاشاتّالبرلمانيةّومراقبةّعملّممثليه،ّتنطويّعلىّالبعد

فضالّعنّأن هاّتجعلّمنّتضاربّالمصالحّواآلراءّيأخذّطابعاّمقنناّتحكمهّالمناقشاتّالسياسيةّ
  4داخلّالبرلمان

ّالتيّمثلتّالموطنّاألولّلها،ّ ّالديمقراطيةّالتمثيليةّإلىّانجلترا ّالبوادرّاألولىّلنشأة تعود
ّتكدسّالتراكمات ّالتيّسادتّالمجتمعّاالنجليزيّّوكانّذلكّبعد التاريخيةّوالضغوطاتّالمختلفة

ّالنوعّمنّالديمقراطيةّفيّشكلّمجالسّاستشاريةّتضمّاألمراءّ لفترةّزمنيةّطويلة،ّفقدّظهرّهذا
ّاكتسبّسلطاتّ ّفيّمجالّالقضاءّفقد ّأما ّتقترحّبعضّالمسائلّوتقدمّحلوالّبشأنها، واألشراف،

ّ 6منّذلك،ّفقدّكانّالملكّهوّالذيّيتولىّالقيامّبجميعّالسلطاتّ ّفعلىّالرغم5علياّعلىّالمحاكم

إالّأن هّفيّالقرنّالثالثّعشرّتمّتوسيعّاختصاصاتّهذاّالمجلسّلتشملّفرضّالضرائبّ
ّفيّبعضّ ّبالفصل ّوالقيام ّبالدولة ّالمحاكم ّالتيّأصدرتها ّاألحكام ّالطعونّعن ّفي ّالنظر وكذا

ّمجلسّاللوردات( ّعليه ّيطلق ّ)كان ّاألشرافّالقضايا ّفقط ّيضم ّالمجلسّكان ّهذا ّأن ّوبحكم ،
بتشكيلّمجلسّالعمومّالذي1254ّّوكبارّرجالّالدين   الخّ،ّقامّالملكّهنريّالثالثّفيّعامّ

                                                           
ّ 257،ّالمرجعّالسابق،ّصّاألنظمة السياسيةمحمدّرفعتّعبدّالوهاب،ّّ 1
،ّص1981ّلثاني،ّبيروت:ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّ،ّالجزءّاموسوعة السياسةعبدّالوهابّالكيالي،ّّ 2

757 ّ
،2013ّ،ّبيروت:ّمكتبةّزينّالحقوقيةّواألدبية،8ّ،ّطالقانون الدستوري والمؤسسات السياسيةمحمدّطي،ّّ 3
ّ 157ص

4
 Jean Baudouin, introduction à la science politique, 7édition, paris : Dalloz, 2004, p68. 

5
  121،ّالمرجعّالسابق،ّصّالنظم السياسيةبدّالمجيدّعبدّالحفيظّسليمان،ّع  

6
  80صّّحمودةّليلى،ّالمرجعّالسابق،ّبن  
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ّاللورداتّ ّمجلس ّالمجلسّإلى ّانشطر ّوبهذا ّالمقاطعات، ّونواب ّوالقساوسة ّالمدن ّممثلي يضم
ّ 1ومجلسّالعموم

 أركان الديمقراطية التمثيلية: 

ّلديمقراطيةّالتمثيليةّعلىّأربعةّأركانّيمكنّإيجازهاّفي:تركزّا

برلمانّأوّمجلسّتمثيليّمنتخبّمنّالشعبّيباشرّسلطةّفعلية:ّترعرعتّالديمقراطيةّالتمثيليةّ -ّأ
ّمجلسّ ّأو ّمنتخبة ّتشريعية ّهيئة ّوجود ّمؤدا  ّعلىّمبدأ ّالنيابيّالذيّيقوم فيّكنفّالنظام

ّالسياد ّصاحب ّالشعب ّمن ّمنتخب ّمحلي ّمنّتمثيلي ّجزء ّيكون ّأن ّمن ّيمنع ّال ّهذا ة،
ّالتعيين ّاالنتخابّعلى ّكفة ّترجح ّأن ّينبغي ّأن ه ّإال ّمعينون ّالمجلس2ّاألعضاء ّيعد ّفال  

،ّلهذاّاستوجبّاألمرّأنّيكونّجلّأو3ّمجلساّنيابياّتمّتأسيسهّعنّطريقّالوراثةّأوّالتعيين
همّالسياسيةّوالمدنيةّمعظمّأعضاءّالمجلسّمنتخبينّمنّعامةّالشعبّويتمتعونّبكاملّحقوق

 التيّتؤهلهمّلعضويته 
ّيتمتعّالمجلسّالنيابيّبسلطاتّفعليةّتمكنهّمنّ باإلضافةّإلىّماّسبقّاإلشارةّإليه،ّالبدّأن 
ممارسةّعملهّعلىّأحسنّوجهّفتتضمنّهذ ّالسلطاتّسلطةّالتشريعّمنّخاللّالمبادرةّفيّ

ّالرقاب ّممارسة ّوكذا ّالموافقةّعليها، ّالتنفيذيةاقتراحّالقوانين، ّما4ّةّعلىّأشغالّالسلطة ّهذا ،
الّأصبحّمجردّمجلسّاستشاري ّبسقوط5ّيجعلهّيتمتعّبنوعّمنّاالستقاللية،ّوا  ،ّيحظىّقرار 

ّمؤسسةّ ّمجرد ّبل ّفعلية ّيمارسّسلطة ّال ّمجلسا ّيجعله ّالذي ّاألمر ّوهو ّاإللزامية، صفة
ّاستشاريةّالّيعتدّبرأيها 

ّالعضويةّفيّالمجلسّالنيابي:ّ -ّب تعتبرّمسألةّتحديدّمدةّعضويةّالمجالسّالنيابيةّتحديدّمدة
ّيتوافقّمعّمطامحهّ ّعنّالشعبّبما ّنيابة ّتباشرّأعمالها ّالتمثيلية أصدقّتعبيرّعنّالهيئة

ّمن6ّورغباته ّدورية ّانتخاباتّبصفة جراء ّوا  ّمعينة ّزمنية ّمدة ّتحديد ّفإن  ّذلك ّعلى ّعالوة ،
ّوبهذ ّالمجالسّالمنتخبة، ّأعضاء ّعلى ّرقابة ّخلق ّفيّشأن ها ّالثقة ّبتجديد ّالمواطنين ّيقوم ا

                                                           
1
  121،ّالمرجعّالسابق،ّصّالنظم السياسيةعبدّالمجيدّعبدّالحفيظّسليمان،ّ  

2
يةّالدوليةّودارّالثقافةّللنشرّ،ّعمان:ّالدارّالعلمالنظم السياسية والقانون الدستوريمحمدّجمالّمطلقّالذنيبات،ّ  

ّ 108،ّص2003والتوزيع،ّ
ّ 153،ّص2015،ّالجزائر:ّدارّبلقيس،ّمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولودّديدان،ّّ 3
4
  108،ّالمرجعّالسابق،ّصمحمدّجمالّمطلقّالذنيبات  

5
  247،ّالمرجعّالسابق،ّصّمبادئ النظم السياسيةّمحمدّرفعتّعبدّالوهاب،  

،ّالجزائر:ّديوانّالمطبوعات10ّ،ّالجزءّالثاني،ّطالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةالشعير،ّّسعيدّبوّ 6
ّ 86،ّص2009الجامعية،ّ
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ّإلىّجانبّأن هّيستوجبّأنّيساهم1ّالنوابّأوّسحبهاّمنهمّفيّحالّتبثّعدمّكفاءتهم  ّهذا
ّمدةّ ّإلىّأن  ّينبغيّاإلشارة ّالصدد ّوفيّهذا ّواألخرى، ّالفينة ّمن ّالحكم المواطنينّفيّإدارة

ّ ّمنع ّشأن ها ّمن ّوالتي ّقصيرة ّليست ّمتوسطة ّتكون ّأن ّالبد ّإظهارّالعضوية ّمن النواب
  2ّمؤهالتهمّوليستّطويلةّبمعنىّأن هاّتجعلّالحكمّارستقراطياّيقتصرّعلىّأقليةّفقط

النائبّيمثلّالمواطنينّكافة:ّّمنّالمتعارفّعليه،ّأن هّمنذّبداياتّبروزّالنظامّالنيابيّكانّّ-ج
ّاالنتخابية ّدائرته ّعن ّفقط ّينوب ّالمنتخب ّال3العضو ّيتلقى ّكان ّأن ه ّدرجة ّإلى ّمنّ، تعليمات

 ّولكنهّسرعانّماّسقطّهذاّاالعتقاد4ّالمواطنينّفيّحالّعدمّتمكنهّمنّتحقيقهاّيقومّهؤالءّبعزله
،5ّوتمّاستبدالهّبمبدأّأنّالعضوّالمنتخبّيمثلّالمواطنينّبرمتهم1789ّبعدّقيامّالثورةّالفرنسيةّ

التيّيقدمهاّالناخبين،ّومعّإقرارّهذاّالمبدأّترتبّعليهّأنّالعضوّالمنتخبّالّيخضعّللتعليماتّ
ّفيّالتعبيرّعنّآرائهّوأفكار  ن ماّهوّحر  وا 

علىCondorisّّكوندوريسه  وفيّهذاّالجانبّيؤكد6ّ
،ّكماّتعتبرّإمكانيةّعزلّالعضو7ّ«الشعبّبعثّبيّألعرضّأفكاريّالّأفكار »ذاتّالفكرةّقائال:

ّ 8المنتخبّقبلّانتهاءّالمدةّالمحددةّلعضويةّالمجلسّأمراّمستبعدا

المجالسّالمنتخبةّوطنيةّكانتّأمّمحليةّتعبرّعنّإرادةّالمواطنينّبأسرهمّدونماّأنّتدافعّعلىّف
ّيجعلهاّ ّانتخابيةّمعينةّما ّالتيّتخصّدائرة ّتنظرّفيّالقضايا ّأوّأن ها فئةّعلىّحسابّأخرى،

ّتخدمّالصالحّالعامّفعال 

ّكنّ-د ّتأتى ّالركن ّهذا ّناخبيه: ّجمهور ّالمنتخبّعن ّالعضو ّإقرارّاستقاللية ّعن ّحتمية تيجة
،ّماّيجعله9ّالركنّالذيّسبقهّبحكمّأنّالعضوّالمنتخبّالّيخضعّللتعليماتّالتيّيقدمهاّناخبيه

ّيتمتعّبنوعّمنّاالستقاللية،ّويصبحّفيّمنأىّعنّالخضوعّلآلراءّالتيّتأتيهّمنّناخبيه 

                                                           
ّ 124،ّالمرجعّالسابق،ّصّالنظم السياسيةعبدّالمجيدّعبدّالحفيظّسليمان،ّّ 1
ّ 294-293ربيعّأنورّفتحّالباب،ّالمرجعّالسابق،ّصّص2ّّ

ّ 109محمدّجمالّمطلقّالذنيبات،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 3
ّ 294ربيعّأنورّفتحّالبابّمتولي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 4
  154مولودّديدان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 5

6
  109،ّالمرجعّالسابق،ّصمحمدّجمالّمطلقّالذنيبات  

7
  177محمدّطي،ّالمرجعّالسابق،ّص  

8
  154مولودّديدان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ  

ّ 154المرجعّنفسه،ّصّّ 9
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ّدورّالمواطنينّيقتصرّعلىّاالنتخاباتّفحسب،ّوعلي هّفالسلطةّوتأسيساّعلىّماّسبق،ّفإن 
ّينصّعليهّ ّما ّوفق ّوذلك ّالتنفيذية، ّالسلطة ّمع ّيتقاسمها ّأو ّلوحد  ّالبرلمان ّيد ّفي تتركز

 ّبمعنىّأن هّالّيحقّللناخبّالمشاركةّفيّتدبيرّالشأنّالعامّأوّاستشارته1ّالدستورّفيّالدولة
ائبّفيّالمسائلّالتيّتهمه،ّكماّالّيحقّلهّممارسةّحقّاالعتراضّعلىّالقوانينّأوّعزلّالن
ّ 2أوّالتعبيرّعنّرأيهّبواسطةّاالستفتاءّالشعبيّكماّهوّالحالّفيّالديمقراطيةّشبهّالمباشرة

ّالصددّيرىّ ّالقراراتE.Burkeّّادمون بيرك وفيّهذا ّفيّاتخاذ ّالعضوّالمنتخبّحر  بأن 
التيّيتبينّلهّأن هاّتخدمّالصالحّالعامّمنّدونّالرجوعّألخذّرأيّناخبيهّبحكمّأنّهؤالءّبمجردّ
اختيارهمّله ّفهذاّيعنيّأن همّعلىّيقينّبأن هّهوّالشخصّالذيّبإمكانهّاختيارّأحسنّالقراراتّ

 ّوبالتاليّفالّيحقّلهمّالتدخلّفيّعملّهذاّالعضوّالمنتخبّإالّبعدّانقضاءّمدة3ّوأنجعها
ّعضويته 

 la démocratie semi-directeثالثا: الديمقراطية شبه المباشرة: 

ّال ّالشكلّمن ّهذا ّفيّيعد ّولكنه ّهيئاتّتمثيلية، ّوسطّيعترفّبوجود ّإجراء ديمقراطية
نفسّالوقتّيجعلّمنّالهيئاتّتمارسّأعمالهاّتحتّالرقابةّالشعبيةّخاصةّفيّالمسائلّذاتّ
ّيخولّللمواطنينّ ّالحكمّمنّقبلّالهيئاتّالنيابية،ّكما ّيجمعّبينّممارسة ّفهوّبهذا األهمية،

 ّوبالتاليّفهوّنظامّيوفقّبينّمظاهرّالديمقراطية4ّحقّالتدخلّفيّالمسائلّذاتّالشأنّالعام
المباشرةّالتيّيستحيلّفيهاّممارسةّالسلطةّمباشرةّمنّقبلّالشعبّمنّجهة،ّوبينّالديمقراطيةّ
التمثيليةّالتيّيستحوذّفيهاّالمنتخبينّعلىّسلطةّاتخاذّالقراراتّدونّأخذّرأيّمنّوكلهمّلذلكّ

ّ 5األمر

ّتدخلّا ّسبقّفإن  ّتكونّعنّطريقّإحدىّهذ ّوبناءّعلىّما ّالسلطة لشعبّلممارسة
ّالطرقّأوّالوسائلّالتالية:

                                                           
1
  125ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصالنظم السياسيةعبدّالمجيدّعبدّالحفيظّسليمان،ّ 

ّ 110محمدّجمالّمطلقّالذنيبات،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 2
ّ 177محمدّطي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 3
دارّالبيضاء:ّدارّالكتاب،ّ،ّال2،ّالجزءالمرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةعبدّالهاديّبوطالب،ّّ 4

ّ 65،ّص1980
،2004ّ،ّمصر:ّإيتراكّللنشرّوالتوزيع،ّمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةعليّيوسفّالشكري،ّّ 5
ّ 172ص
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الذيّيعتبرّأهمّتقنيةّفيّهذاّالشكلّمنّالديمقراطية،ّحيثّّ (referendum)االستفتاء: -1
ّ ّفعليا ّيترجم ّأن ه ّبل ّالمشاركة، ّمجال ّلتوسيع ّالداعمة ّالركائز ّأهم ّأحد جوهرّ»يشكل

ّالسلطة ّفي ّالشعبية ّ«المشاركة ّفمن ،ّ ّالعامة ّرأي ّمعرفة ّيمكن ّالتقنية ّهذ  –خالل
،ّعلىّاعتبار1ّبخصوصّقضيةّأوّسياسةّماّقبلّالشروعّفيّصناعةّالقرارّ-المواطنين

أنّهذ ّالمسألةّالتيّطرحتّلالستفتاءّتهمّالعامة،ّوعليهّفالّيمكنّبأيّحالّمنّاألحوالّ
 اتخاذّقراراتّتتعارضّمعّاإلرادةّالعامة ّ

قومّهذاّالحقّعلىّفكرةّمؤادهاّأن هّيمكنّلعددّمعينّمنّالمواطنينّحقّاالقتراحّالشعبي:ّي -2
ّفيّشكلّ ّوذلكّإما ّالتشريعية اقتراحّتعديلّالدستورّأوّطرحّمشروعّقانونّعلىّالهيئة
ّالنظامّ ّفي ّضالته ّيجد ّالحق ّهذا ّإن  ّذلك، ّتتولى ّاألخيرة ّهذ  ّأن ّأو ّنهائية صياغة

ّاال ّالدستور ّيشترط ّحيث ّسويسرا، ّفي ّالمواطنينّالفيدرالي ّعدد ّيبلغ ّأن ّشرط تحادي
  2ّنسمةّحالّاقتراحّمشروعّقانون30000ّنسمةّفيّحالّالتعديلّالدستوري،ّو50000ّ

3- ّ ّدستوريا،ّّ)ّ(le veto populaireاالعتراضّالشعبي: ّأسلوبّحقّمكفول ّهذا يشكل
أوّّيسمحّللمواطنينّإظهارّعدمّموافقتهمّعلىّقانونّأوّقرارّأصدرتهّإماّالهيئةّالتشريعية

التنفيذيةّفيّغضونّمدةّزمنيةّمحددة،ّوعادةّماّيعتبرّبأن هّالمرحلةّالتيّتسبقّاالستفتاء،ّ
معنىّذلكّأن هّفيّحالّاعترضّالمواطنونّعلىّقانونّماّأوّقرارّيعرضّعلىّاالستفتاءّ
الشعبيّالستطالعّرأيّالعامةّفيه،ّفإذاّحظيّهذاّالقانونّأوّالقرارّبالقبولّالشعبيّفإن هّ

  3فيّالعملّبهّأماّإذاّقوبلّبالرفضّمنّقبلّأغلبيةّالشعبّفإن هّيلغىّنهائيايستمرّ

وثمةّمنّالباحثينّمنّيضيفّأساليبّأخرىّتندرجّفيّإطارّالديمقراطيةّشبهّالمباشرةّ
ّ 4كحلّالبرلمان،ّإقالةّالنواب،ّأوّعزلّرئيسّالجمهورية

 التعريفاإلرهاصات، النشأة و  المبحث الثاني: الديمقراطية التشاركية
ّالسياسيةّ ّالعلوم ّمنّالباحثينّوالدارسينّالمهتمينّبحقل ّثمة ّالسابقّذكرها إلىّجانبّالصور
ّصورّ ّإحدى ّتمثل ّالتشاركية ّالديمقراطية ّأن  ّيعتبرون ّالديمقراطي ّالشأن ّفي ّالمختصين والسيما

                                                           
1
  172،ّالمرجعّالسابق،ّصّعليّيوسفّالشكري 

زائر:ّديوانّالمطبوعاتّ،ّالج5،ّطالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةاألمينّشريط،ّّ 2
ّ 189،ّص2007الجامعية،ّ

ّ 84،ّصّالمرجعّالسابقمحمدّعربّصاصيال،ّّ 3
ّ 189األمينّشريط،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 4
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سياقّجديد،ّلهذاّمقاربةّحديثةّنسبياّعلىّاعتبارّأن هاّتشكلّمقاربةّقديمةّفيّالديمقراطية،ّفهيّتشكلّ
   فإن هاّظهرتّنتيجةّمجموعةّمنّالتراكماتّالتاريخية

 المطلب األول: اإلرهاصات األولى للديمقراطية التشاركية:

لقدّظهرتّالديمقراطيةّالتشاركيةّنتيجةّتراكمّجملةّمنّالعواملّالتيّكانّلهاّوقعّمباشرّعلىّ
ّالنظرّف ّلهذاإعادة ّّفإن هاّيّمسارّالنهجّالديمقراطيّوتصويبه، نمالمّتأتّدفعةّواحدة بشكلّّأتتّوا 

 تدريجيّونتيجةّأسبابّجمةّيمكنّتلخيصهاّفي:ّّ

ّّأزمة التمثيل: -1

ّالطبقاتّ ّفيه ّترغب ّما ّعن ّتعبر ّالتي ّاإلرادات ّمختلف ّلترجمة ّالسياسية ّالقوى وجدت
المحيطةّبه،ّفهوّ،ّفالنظامّالقائمّعليهّالتأقلمّوالتكيفّمعّالمدخالتّالتيّتأتيهّمنّالبيئة1ّاالجتماعية

ّبهذاّاألمرّيسعىّلتلبيةّاحتياجاتّمواطنيهّعلىّاختالفّالرؤىّواألفكار 

ّتغيرّعلىّمستوىّهذ ّالفكرةّنتيجةّالتهميشّالتيّأضحتّبعضّ لكنهّمعّمرورّالزمنّطرأ
ّ ّالتي ّالحيوية ّالمسائل ّمن ّالتمثيل ّمسألة ّاعتبرت ّلهذا ّتعانيه، ّاالجتماعية اهتمامّّاجتذبتالفئات

ّإلىّالباحث ّبها ّأدى ّوقصور ّتدهور ّمن ّالظاهرة ّهذ  ّتشهد  ّأصبحت ّما ّمع ّالسيما ّوالمنظرين ين
االصطدامّبأزمةّالتمثيل،ّوالتيّتعبرّعنّالالاستقرارّالسياسيّبمعنىّضربّالبناءّالشرعيّللمؤسساتّ

ّالسياسيةّوالتشكيكّفيّقدرتهاّعلىّأداءّالمهامّالمسندةّإليها 

إلىّعواملّعدةّبالكادّتكونّذاتهاّعندّمختلفّاألنظمةّالتيّّفالسببّوراءّأزمةّالتمثيلّيعزى
تعرضتّإلىّانتفاضاتّواحتجاجاتّمنّقبلّمواطنيها،ّفاألمرّفيّهذ ّالحالةّيتعلقّبالدرجةّاألولىّ
بأزمةّالشرعيةّأيّأنّالنظامّالسياسيّبمختلفّمؤسساتهّباتّالّيتمتعّبقبولّعامّنظراّلكونهّمارسّ

ألنهّلمّيعد2ّّمعينةّدونّأخرى،ّماّأدىّإلىّتوسيعّالهوةّبينهّوبينّمجتمعهّالتمييزّواإلقصاءّضدّفئة
ّقادراّعلىّاحتواءّمختلفّالمطالبّواستيعابها 

                                                           
،ّترجمةّجورجّسليمان،ّمراجعةّسميرةّريشا،ّبيروت:ّمركزّدراساتّبراديغما جديدة: لفهم عالم اليومآالنّتورين،ّّ 1

ّ 97،ّص2011ّالوحدةّالعربية،ّ
،ّالقاهرة:ّمركزّالدراساتّالسياسيةّواإلستراتيجية،ّالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربيأحمدّمنيسيّوآخرون،ّّ 2

ّ 298-297،ّصّص2004ّ
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ّثمةّ ّليس ّألنه ّالسلطة ّشرعية ّاحترام ّعدم ّبمجرد ّتتالشى ّالسياسية ّاألنظمة ّشرعية إن
سلطةّإذاّفقدتّشرعيتهاّ،ّبعبارةّأخرىّأنّال1ديمقراطيةّتعملّفيّظلّغيابّاحترامّالسلطةّالشرعية

ّعبرّنشوبّالحروبّ ّالسياسيةّأوّباألحرىّيؤديّإلىّزوالها ّينعكسّالّمحالةّعلىّأداءّالنظم فهذا
ّفيّ ّعجز ّبالضرورة ّعنه ّينجر ّالسياسية ّالمؤسسات ّشرعية ّفي ّفالتشكيك ّالنزاعات   إلخ  األهلية،

الهيئاتّالتمثيليةّمحلّعدمّالتيّتوضعّمنّطرفّهذ ّالمؤسسات،ّفبالتاليّتصبح2ّّشرعيةّالسياسات
ثقةّبسببّابتعادهاّعنّتحقيقّالمبتغىّالمرادّمنها،ّوالمتمثلّفيّتمثيلّاألفرادّونقلّانشغاالتهم،ّالشأنّ

 ّفالّمعنىّللتمثيلّمنّدونّأنّتمنح3ّالذيّيجعلّمنهاّهيئاتّغيرّفاعلةّتوصفّبالضعفّوالعجز
  4ّالهيئاتّالتمثيليةّمعنىّلفعلها

ّ ّكذلك ّاألزمة ّالجماعةّهذ  ّوهوية ّوحدة ّوتمثيل ّضمان ّعلى ّالممثلين ّقدرة ّعدم ّعن تعبر
ّالمجتمع،ّاألمرّالذيّ السياسية،ّفهمّبهذاّأضحواّغيرّقادرينّعلىّتعزيزّالشعورّباالنتماءّإلىّهذا

ّالسياسي ّالنظام ّأداء ّمن ّاالستياء ّإلى ّبالمواطنين ّوبروز5يدفع ّنماذجّّ»، ّداخل ّفردية اختالفات
مماّيفضيّإلىّاالشمئزازّمنّاللعبةّالسياسيةّواالمتناعّعنّالتصويت،ّوانتشارّ، 6«اجتماعيةّمفروضة

ظاهرةّالفسادّالتيّتفسرّعلىّأنهاّتعدّجزءاّمنّهذ ّاألزمةّالسيماّمعّتطورّأشكالّوطرقّالتمثيل،ّ
خبينّ،ّتالمنالسيماّفمنّالطبيعيّأنّكلّمنّيملكّبيد ّصالحياتّيميلّإلىّإساءةّاستخدامّالسلطةّ

هّعلىّالمستوىّاألفقيّداخلّالدولةّالبدّمنّوضعّمبدأّالسلطةّوالسلطةّالمضادةّإذّالّيتمّتطبيقّلهذا
ّوالخارجيةّ ّالداخلية ّالشكلّالعموديّكذلكّبينّالدولةّوالقوىّالسياسية ّينبغيّأنّيأخذ نما ّوا  فحسب،

intra-et supra- étatiquesّ7نّالممكنّ ّفمنّخاللّمنحّالمواطنينّسلطةّتدبيرّالشأنّالعامّم
أنّهذ ّاألخيرةّتضعّحداّلتجاوزّسلطاتّأخرى،ّفضالّعنّذلكّفإنهّمنّالمفترضّومنّالمتعارفّ
ّللسلطةّبمعنىّوجودّالسلطةّلصيقّبقبولّالمواطنين،ّوعليهّفالّ عليهّأنّالمواطنينّيشكلونّمصدرا

ّتع ّأنها ّأو ّالمصدر ّأسندتّإلى ّإذا ّإال ّلها ّالموضوعي ّبالشكل ّتمارسّالسلطة ّأن ّتحتّيمكن مل
ّالمجالّالّيعنيّالمعارضةّالسلبيةّ ّللسلطةّالمضادةّ،ّوالتضادّفيّهذا رقابته،ّوالذيّيشكلّمصدرا
ّواالختالفّالهدامّّبلّالبناءّالذيّيهدفّإلىّتصويبّالخطأّعبرّإعادةّالنظرّفيّالشؤونّالعمومية 

                                                           
1
 Jean- pierre Chevènement et Robert Damien,« la crise de l’autorité politique», Cités, vol2, N°6, 2001, 

p151. 
2
 Mariam Revault D’Allonnes, «Les paradoxes de la représentation politiques», Etudes, N°12, tome 419, 

2013, p630. 
،2008ّ،ّجوان29ّ،ّعددّمجلة العلوم اإلنسانية،ّ«معوقاتّالتحولّالديمقراطيّفيّالدولّالعربية»ّفرحاتيّعمر،ّّ 3

ّ 143صّ
ّ 77،ّص2001ّ،ّ،ّدارّالساقي2،ّطضمانات األقليةماهي الديمقراطية؟: حكم األكثرية أم آالنّتورين،ّّ 4

5
 Mariam Revault D’Allonnes, opcit, p630. 

ّ 98،ّالمرجعّالسابق،ّصّبراديغما جديدة: لفهم عالم اليومآالنّتورين،ّّ 6
7
 Marie-Anne Cohendet, «Une crise de la représentation politique ?», Cités, vol2, N°18, 2004, p p 41-44. 
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ّأنّتعب ّالتمثيليةّالّيمكنها ّأثبتتّأنّالديمقراطية ّالعواملّالسابقة ّعنّكلّهذ  ّدقيقا رّتعبيرا
اإلرادةّالعامة،ّنظراّلكونهاّتعتمدّبدرجةّأكبرّعلىّاألمورّالتقنيةّوتهملّجانباّمهماّفيّصناعةّوتنفيذّ
ّنحوّ ّظروفّحياتهم ّبتغيير ّالمتعلقة ّالمسائل ّفي ّالمواطنين ّرأي ّبأخذ ّالمتعلق ّالجزء القراراتّوهو

ّ 1األحسن

طيةّالسيماّفيّظلّنضجّالمواطنين،ّحيثّفالحديثّعنّوجودّأزمةّيؤثرّسلباّعلىّالديمقرا
ألنّعمليةّبناء2ّّيرفضّهؤالءّالتشكيكّفيّالديمقراطية،ّإالّأنهمّيتطلعونّإلىّديمقراطيةّأكثرّواقعية

ضفاءّالشرعيةّوتعزيزّالديمقراطيةّيتوقفّعلىّاعتمادّالمقاربةّالتشاركيةّفيّصناعةّ الدولةّالوطنيةّوا 
ّالش ّأزمة ّوأن ّالسيما ّالعام ّالحراكّالقرار ّيتمخضّعنها ّالتي ّالسياسي ّالتمثيل ّبأزمة ّارتبطت رعية

االجتماعيّنظراّلكونّأنهّليسّكلّفئاتّالمجتمعّممثلةّفيّالمجالسّالمنتخبة،ّاألمرّالذيّاسترعىّ
ّالتشاركيةّ ّالفعالّكالديمقراطية ّالمباشر ّالباحثينّوالمختصينّفيّالبحثّعنّمقارباتّالتمثيل اهتمام

ماّيجعلّالدولةّفيّمنأىّعنّحدوثّحروبّأهليةّأوّنزاعاتّأوّصراعاتّداخليةّ،ّم3وتمكينّاألفراد
ّيجنبهاّ ّمما ّشرعيتها، ّتقوية ّإلى ّمحالة ّال ّيؤدي ّسوف ّذلك ّفإن ّآخر ّجانب ّومن ّذلك، ّغير أو

ّالالاستقرارّوالتدخلّفيّشؤونهاّالداخليةّمنّمختلفّالوحداتّالدوليةّسواءّدوالّكانتّأوّمنظمات 

،ّفإنّتطويرّالديمقراطيةّالتشاركيةّيتطلبّتنميةّمختلفّإجراءاتّاستشارةّإضافةّإلىّماّسبق
الناخبينّوالمواطنينّمنّخاللّالمشاركةّفيّالنقاشّالعامّمنّأصغرّوحدةّفيّالدولةّمجلسّالحيّمثالّ
إلىّمستوىّأعلىّالمستوىّالوطني،ّعلىّالرغمّمنّأنهاّاحتمالّأنّتكونّموضعّانتقادّإالّأنهاّتتمتعّ

قلّبميزةّالتذكيرّبأنّرأيّالمواطنينّفيّالقضاياّالكبرىّالمتعلقةّبالمجتمعّأمرّضروري،ّكماّعلىّاأل
ّ 4تستلزمّكذلكّأنّيمثلّالناخبينّأفضلّتمثيلّمنّقبلّالمنتخبين

ّحيثّيكمنّ ّالمواطنينّعلىّالمنتخبين، ّرقابة ّتنمية ّاالقتراحاتّمنّشأنها وبالتاليّفإنّهذ 
ّتقريبّالناخبي ّفي ّالتيّالغرضّمنها ّالسياسية ّالحياة ّبلورة ّفي ّإشراكهم ّمنّخالل ّالمنتخبين ّمن ن

ّلمّيعيّ تضمنّاحترامّالتنوعّاالجتماعيّالسائدّفيّالمجتمع،ّفالّيشعرّالمواطنّبأنهّممثالّفعالّما
  5ّكيفيةّعملّالمؤسساتّودورّالممثلين

                                                           
،ّعددّخاص:ّأشغالّالملتقىّمجلة القانون، المجتمع والسلطة،ّ«الديمقراطيةّالتشاركية»ّبرابحّعبدّالمجيد،ّّ 1

ّ 105-104،ّصّص01ّ،2012ّالوطنيّحول"ّمؤشراتّالحكمّالراشدّوتطبيقاتها"،ّرقمّ
2
 Marie-Anne Cohendet, opcit, p 42. 

ةّظاهرةّالتحولّالديمقراطيّفيّالوطنّالعربي:ّإشكاليةّتعددّالمداخلّاإلشكالياتّالمنهجيةّفيّدراس»حملةّصبرينة،ّ 3
ّ 384،ّص2015ّ،ّسبتمبر07ّ،ّالعددمجلة الباحث للدراسات األكاديمية،ّ«النظريةّوالتحليلية

4 Marie-Anne Cohendet, opcit, p57. 
5 Marie-Anne Cohendet, Ibid, p p58-59. 
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 التحول الديمقراطي: -2
ةّاجتاحتّأغلبّدوله،ّوالتيّأسماهاّلقدّعرفّالعالمّفيّمنتصفّسبعيناتّالقرنّالعشرينّموج

فقدّشهدتّهذ ّالمرحلةّنشوبّانقالباتّعسكريةّهادفةّإلىّإحاللّّ بالموجةّالثالثةّصمويل هنتكتون
ّاألنظمةّ ّظل ّفي ّتكبلها ّكانت ّالتي ّالقيود ّمن ّوالسياسية ّاالجتماعية ّالقوى ّوتحرير الديمقراطية

ّأوالّفي1الديكتاتورية ّالموجة ّوكانتّبداياتّهذ  ّانتقلتّإلىّّ، ّثم ّاليونانّواسبانيا( ّ)البرتغال، أوروبا
ّسلفادورّ ّهندوراس، ّالبرازيل، ّأورجواي، ّاألرجنتين، ّبوليفيا، ّبيرو، ّ)إكوادور، ّالالتينية أمريكا
ّعقدّ ّنهاية ّوفي ّوباكستان(، ّتايوان ّكوريا، ّالفلبين، ّتركيا، ّ)الهند، ّآسيا ّنحو ّوتحركت وجواتيماال(،

شرينّاتجهتّالحركةّصوبّدولّأورباّالشرقيةّكالمجرّمثالّثمّنحوّاالتحادّالثمانينياتّمنّالقرنّالع
ّإفريقيا ّدول ّمع ّالحركة ّوانتهتّهذ  ّالدول(ّالسوفياتي ّهذ  ّضمن ّمن ّالجزائر ّكانت والشرقّّ)وقد

  2األوسط

ّاستردادهاّ ّبعد ّحتى ّمعاناتها ّاستمرت ّوالظلم ّاالستعمار ّوطأة ّتحت ّكانت ّالتي فالشعوب
كنّتحظىّبمشروعّديمقراطيّحقيقيّيفضيّإلىّتحقيقّالتنميةّوتأمينّاالستقرار،ّبلّلالستقالل،ّفلمّت

فيّغالبّاألحيانّكانّيمارسّضدّهذ ّالشعوبّنوعّمنّ"الدمقرطةّالقسريةّوباإلكرا "،ّفقدّانتشرتّ
فيّتلكّالفترةّشعاراتّالّأساسّلهاّمنّالصحةّبعيدةّكلّالبعدّعنّالدمقرطةّالحقيقيةّإلىّدرجةّأنّ

،ّوبرزّجلياّاحتكارّالحزبّالواحدّالحياة3ّطةّكانتّتظهرّفيّشخصّالحاكمّأوّالنخبةّالحاكمةالسل
بحجةّأنهّالحزبّالذيّأقدمّعلىّتحريرّالبالدّمنّاالستعمار،ّوهوّبهذاّكسبّتأييدّشعبي4ّّالسياسية

قياّالّيضاههّأيّحزبّآخرّفيّذلك،ّعلىّالرغمّمنّذلكّإالّأنهّفشلّفيّتمثيلّالشعبّتمثيالّحقي
ّ 5يعبرّفعالّعنّإرادته

                                                           
ّالةّمنّمجموعّخمسّوثالثينّعمليةّانتقالّتمتّفيّالموجةّالثالثةّأوّفيّبلغّعددّالتحوالتّحواليّستةّعشرةّح

وهذ ّالحاالتّالستةّعشرّكانتّتشملّتحولّخمسّحاالتّمنّنظمّالحزبّّالثمانينياتطريقهاّللحدوثّفيّنهايةّ
ة: التحول الموجة الثالثالواحدّوثالثةّديكتاتورياتّفرديةّوثمانيةّنظمّعسكرية ّللمزيدّأنظر:ّصمويلّهنتكتونّ،ّ

ّ  197صّ،1993ّ،ّترجمة:ّعبدّالوهابّعلوب،ّالقاهرة:ّدارّسعادّالصباح،ّالديمقراطي في أواخر القرن العشرين
  1 62-61صمويلّهنتكتون،ّالمرجعّنفسه،ّّصّصّّ
  2 85-81صمويلّهنتكتون،ّالمرجعّنفسه،ّصّصّّ
العربيةّالمتحدةّّاإلمارات،ّدولةّلحقوق في إفريقيادراسات في السياسة والتنمية والدمقرطة واميالدّمفتاحّالحراثي،ّ 3

ّ  72،ّص2016ّوالجمهوريةّاللبنانية:ّدارّالكتابّالجامعي،ّ
،2013ّ،ّالجزائر:ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّمسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربيةاسماعيلّمعراف،4ّّ

ّ 56صّ
  5 73-72ميالدّمفتاحّالحراثي،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ
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ففيّمعظمّاألحيانّاقترنتّالتحوالتّبمسألةّاتخاذّقراراتّسلطويةّالّتراعّمواقفّالمواطنين،ّ
ّتماسكّ ّبعملية ّضربت ّفقد ّبناءة، ّمنها ّأكثر ّهدامة ّقرارات ّكانت ّبل ّبآرائهم ّتأخذ ّال ّأنها كما

جراءاتّغايةّفيّ،ّإلىّدرجةّأنهاّكا1المجتمعاتّوزعزعةّاستقرارّاألنظمةّالسياسية نتّتمثلّتدابيرّوا 
ّفيّحدّ ّاالستعمار ّيتخذها ّالقراراتّالتيّكان ّمن ّاعتبرتّأخطر ّأنها ّذلك ّمن ّاألكثر ّبل الخطورة

ّ 3،ّوكانّذلكّنتيجةّرفضهاّمنحّحقّالمشاركةّللمواطنينّفيّصناعةّالقرارّالعام2ذاته

يقّمختلفّاالحتياجاتّالمنتظرةّففيّهذ ّالمرحلةّأثبتتّالدولّفشلهاّفيّالوفاءّبالتزاماتهاّوتحق
ّالدوليةّ ّالمالية ّالمؤسسات ّتمنحها ّالتي ّبالقروضّالدولية ّاالستعانة ّإلى ّبها ّدفع ّالذي ّاألمر منها،
شريطةّالخضوعّلماّتمليهّعليهاّمنّسياساتّتضربّفيّعمقّالسيادةّالوطنية،ّوالتيّتفترضّالتوجهّ

 دّأدتّهذ ّالظروفّإلىّدخولّأغلبيةّالدول،ّفق4نحوّاقتصادّالسوقّوالتخليّعنّاالقتصادّالموجه
ّالفقرّ ّدائرة ّاتساع ّعنها ّانجر ّواالجتماعية، ّواالقتصادية ّواألمنية ّالسياسية ّاألزمات ّمن ّدوامة في

ّأشكاله ّبشتى ّالفساد ّواستشراء ّاألوبئة ّوتفاقم ّالبطالة ّالقدرة5ّوانتشار ّضعف ّفي ّذلك ّتسبب ّكما ،
ّاالقتص ّالمؤسسات ّوحل ّللمواطنين ّفيهاالشرائية ّالعاملين ّوتسريح ّالتسيير6ّادية ّسوء ّذلك ّرافق ،

واستنزافّالثرواتّوتبديدّالمالّالعام،ّماّجعلّالمواطنّيعيّبأنّالدولةّبمختلفّمؤسساتهاّباتتّتظهرّ
ّمظاهرّ ّالذيّانتشرتّفيّكنفه ّالمتأزم ّالقائم ّالوضع ّالتحدياتّومواجهة ّعلىّمجابهة ّمقدرتها عدم

ّالج ّوتدهور ّوالتهميش ّالتنمويالتفاوت ّتقليدية7ّانب ّمصادر ّعلى ّتبنى ّكانت ّالدول ّشرعية ّألن ،
تتعارضّمعّقيمّالحكمّالحديثة،ّوهذاّماّلمّيكنّيتماشىّمعّمرحلةّالتطورّالذيّكانتّتشهد ّعديدّ

ّاتجهتّهذ ّاألخيرة8ّدولّالعالم ّالشأنّالذيّانجرّعنهّالتشكيكّفيّشرعيةّاألنظمةّالسياسيةّلهذا ،

                                                           
،2010ّ،ّجوان33ّ،ّعدداإلنسانيةمجلة العلوم ،ّ«السلطةّالسياسيةّوأزمةّالتحولّالديمقراطي»ّمخلوفّصمود،ّ 1

ّ 161صّ
ّ 34اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
،8ّ،2012ّ،ّالعددمجلة المفكر،ّ«نمطّالتحولّالديمقراطيّفيّالتجربةّالمغاربية:ّتحدياتّوعراقيل»سعادّالعقون،ّّ 3

ّ 174صّ
ّ 22اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 4
ّ 158مخلوفّصمود،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 5
ّ 23اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 6
ّ 160-158مخلوفّصمود،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ 7
ّ 41اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 8
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ّالعقالنيةّإلىّالبحثّعنّمصادرّإل ّالنهجّالديمقراطيّالتعدديّالقائمّعلىّ" ثباتّشرعيتهاّبانتهاجها
ّ 1القانونيةّوالمؤسساتية"ّفيّتبينّعالقةّالدولةّبمواطنيها

إضافةّإلىّماّسبق،ّثمةّعاملّالّيقلّأهميةّعنّالعواملّالسابقةّويتمثلّفيّتزايدّالضغوطّ
لّفتحّمجالّالتعدديةّالسياسيةّالقائمةّعلىّمشاركةّمنّخالّالدوليةّبشأنّالمطالبةّباالنفتاحّالسياسي

ّالسياساتّ ّفيّرسم ّدور  عالء ّالطوعيّوا  ّفيّذلكّالقطاع ّبما ّبمختلفّمشاربه ّفئاتّالمجتمع كافة
،ّمماّجعلّالوحداتّالدوليةّتطالبّبالتوجهّنحوّالديمقراطيةّكحلّلهذ ّاألزمات،ّإلىّجانب2ّالعامة

مفرّمنها،ّتهدفّإلىّتحسينّاألوضاعّاالجتماعيةّواالقتصادية،ّّأنهاّمثلثّكماّيرىّالبعضّحتميةّال
 ّفهذ ّالتوجهات3ّوتتيحّالمبادرةّللمواطنينّلسدّالفراغّالناتجّعنّتراجعّدورّالدولةّفيّبعضّالمجاالت

الجديدةّتأسستّعلىّقيمّالتنوعّواالختالف،ّالشأنّالذيّأسسّلفرضيةّمبناهاّأنّالدولّيصعبّعليهاّ
ّبعيداّعنّاعتمادّمشاركةّفعالةّترتكزّعلىّإطارّمؤسساتيّرصين ّ،4تحقيقّالتطور

فعمليةّالتحولّالديمقراطيّتعتبرّتحوالّيمسّالمضمونّالسياسيّواالجتماعيّمنّخاللّالتوجهّ
نحوّاعتمادّإصالحاتّسياسيةّيكونّلهاّوقعّعلىّالعالقاتّاالجتماعية،ّفهيّتسعىّبذلكّإلىّتبنيّ

يضمن5ّّفيّعمليةّصنعّالقراراتّالعامةّفيّظلّبناءّمؤسسيّديمقراطيآلياتّمنّشأنهاّإعادةّالنظرّ
ّاإلحباطّ ّمحاوالت ّكل ّإلسقاط ّالملحة ّالرغبة ّعن ّتعبر ّأنها ّكما ّالسياسية، ّالعملية ّفي المشاركة
ّمدركةّ ّاجتماعية ّإرادة ّتوفر ّوالتيّتستلزم ّبأخرى، ّأو ّالممارسّبطريقة ّالتهميشّواإلقصاء ومظاهر

والتيّبدورهاّتعملّعلىّتعميقّالعملّالسياسي،ّالذيّيتوقفّعلىّثقافةsocial willّّألهميةّالتحولّ
استيعابّاآلخرّواحتوائهّترسيخاّلقيمّالتنوعّواالختالف،ّالثقافةّالتيّتعملّعلىّتشجيعّالمشاركةّفيّ

ّديمقراطيا ّتقدما ّوالتيّتحرز ّالسياسية ّعملياتيّيهدفّبالدرجة6ّالحياة ّالديمقراطيّكإجراء ّفالتحول ،
ّينجرّعنهّا ّيتمّتحقيقّهذ ّاألهدافّمما ألولىّإلىّإعادةّبلورةّاألهدافّوالعملياتّالتيّمنّخاللها

                                                           
ّ 174سعادّالعقون،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 1
 ّياسي:ّاالنفتاحّالسpolitical divergenceّّّهوّعبارةّعنّتناميّالشعورّبتآكلّالسلطةّفيّالدولةّمنّطرف"

السلطةّالقائمةّأوّاألقليةّالحاكمةّالتيّتمتلكّمؤسسةّالسلطةّلديهاّتتآكلّحتىّوأنّشرعيةّوجودهاّغيرّمبررةّإنّكانتّ
ّ 20فتاحّميالدّالحراثي،ّالمرجعّالسابق،ّصّمشروعيةّسياسيةّاوّتاريخيةّأوّحتىّمشروعيةّثورية" ّللمزيدّأنظر:ّم

ّ 375حملةّصبرينة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ّ 23اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 3
ّ 43اسماعيلّمعراف،ّالمرجعّنفسه،ّصّّ 4
المجلدّّ،31،ّالعدداإلنسانيةمجلة العلوم ،ّ«آفاقّالتحولّالديمقراطيّالعربيّفيّظلّالموجةّالرابعة»كريبشنّنبيل،ّّ 5

ّ 230،ّص2009ّأ،ّجوانّ
ّ 24ميالدّمفتاحّالحراثي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 6
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ّالسياسية ّالسلطة ّمن1ّتغييرّفيّآلياتّمباشرة ّكآلية ّالتشاركية ّالديمقراطية ّتظهر ّالصدد ّوفيّهذا ،
عقدّاالجتماعيّآلياتّالتحولّالديمقراطيّوالتيّتركزّعلىّمشاركةّالمواطنّبصفتهّطرفاّمنّأطرافّال

ّفيّصياغةّالقراراتّالعامة 

ّاالقتصاديةّ ّالحياة ّفي ّالدولة ّتقليصّدور ّأن ّاألكاديمية ّوالدراسات ّالبحوث ّمختلف أتبثت
،2ّواالجتماعيةّمنّجراءّاعتمادّالخوصصةّوتحريرّاالقتصادّبإمكانهّإرساءّظاهرةّالتحولّالديمقراطي

ّبلّو ّالمالشأنّالذيّدفعّبالباحثينّإلىّإعادة ّالتيّأدتّرة لىّبروزّأسسّجديدةّتحتّإبادئّالليبرالية
ّمسمىّالنيوليبرالية 

 ظهورّالنيوليبرالية: -3

يتفقّالباحثينّاالقتصاديينّوالسياسيينّعلىّأنّالنيوليبراليةّجاءتّنتيجةّحدثينّهامينّاألولّ
انجرّعنهاّّ،ّوالتيّأدتّإلىّخلقّأزمةّاقتصادية1973اإلسرائيليةّفيّأكتوبرّّ-يتعلقّبالحربّالعربية

1973ّارتفاعّسعرّبرميلّالبترول،ّأماّالثانيّفقدّارتبطّباالنقالبّالذيّحدثّفيّالشيليّفيّسبتمبرّ
(Pinochet)ّّبرزتّكذلكّفيّالوالياتّالمتحدة ّلنظريةّكراتّالثلجّفإنها ّالتجربةّالشيليةّوفقا ّفهذ  ،

    Ronaldالد ريغان رونفيّعهدّالرئيسّاألمريكي1990ّّ-1980فيّفترةّّوبريطانياّالعظمى
Reagan ّّمارغريت تاتشرورئيسةّالحكومةّالبريطانية Margaret Thatcherّ3ّّوعليهّأصبحت 

ّتهدفّإلىّتقليصّدورّالدولةّفيّالحياةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّلصالحّ النيوليبراليةّتفهمّعلىّأنها
ّالنمساوي ّاالقتصادي ّيرى ّالمجال ّهذا ّوفي ّالسوق، ّالخاصّوقوى  فريدريك فون هايكّالقطاع

Fricdrich A.Von Hayek ّّّففي ّفيّالنيوليبرالية، ّاألسسّالمحورية ّيعتبرّأحد ّالمبدأ بأنّهذا
إطارّاالقتصادّالحرّودولةّالرفا ّيعدّبمثابةّاآلليةّالطبيعيةّالتيّتضبطّالسوقّتلقائياّمماّيتولدّعنهّ

ّالعامة ّالسلطات ّتدخل ّعن ّبعيدا ّوالنمو ّاالستقرار ّرونالدّّ 4التوازن، ّيؤكد ّالسياق ّنفس وفي
علىّذاتّالفكرةّحينماّرأىّبانّالدولةّليستّهيّالحلّألنّالدولةّهيّالمشكلّفيّحد1981ّّريغان
ّ:1،ّاألمرّالذيّدفعّبالدولّإلىّاعتمادّمجموعةّمنّالمبادئّأهمها5ذاته

                                                           
ّ 375حملةّصبرينة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 1
ّ 389حملةّصبرينة،ّالمرجعّنفسه،ّصّّ 2
 ّّالكبيرّالذيّقامّبهّعمالّّاإلضرابعنيفةّأثرتّبشدةّعلىّالمجتمعّالبريطانيّخاصةّّإضراباتشهدتّبريطانيا

ّللمزيدّأنظر:ّالمناجم 
Reymond Curie, «le développement du néolibéralisme après 1973 et le secteur social», Empan, vol1, N°81, 

2011, p 104-106  
3
 Reymond Curie,ibid , p p104-106. 

4
 Serge Amdier, «les paradigmes du néolibéralisme», Cahier philosophiques, vol2, N°133, 2013, pp 21-22. 

5
 Vincent Charazac, « le néolibéralisme au mépris du collectif : souffrance au travail management par 

objectifs et délitement des groupes», Connexions, vol2, N°94,2010, p130. 
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 فرضّانضباطّجديدّعلىّالعمالّوالمدراءّوالشركاء  -1
 تنقلّرأسّالمال ّالدعوةّإلىّتحريرّالتجارةّوحركة -2
 إعادةّالنظرّفيّدورّالمؤسساتّالدوليةّكصندوقّالنقدّالدوليّومنظمةّالتجارةّالعالمية  -3
عادةّالنظرّفيّدورّالقطاعّ -4 إدراجّسياساتّاقتصاديةّجديدةّفيّمقدمتهاّاعتمادّالخوصصةّوا 

  2العام

ّنظرّ ّالمبادئّحسبّوجهة ّمنّالنيوليبّرDavid Harreyّدايفيد هاري فهذ  اليةّجعلتّ
ليستّسوىّتعبيرّعنّمرحلةّمنّمراحلّالرأسماليةّالتيّتصبوّإلىّزيادةّقوةّالطبقاتّالرأسمالية،ّ

ّ 3فهيّبهذاّتمثلّاستعادةّالسلطةّمنّالطبقاتّالحاكمة

ّ ّيعتقد ّسبق، ّما ّعلى ّافتتاحيةPhilippe Frémeauxّّفيليب فريمو وتأسيسا في
Alternatives économiquesّّالصادرّفيّأ ّتكن2008ّّكتوبرّفيّالعدد ّلم أنّالنيوليبرالية

تعنيّتراجعّدورّالدولةّوالّحتىّاستعادةّالسلطةّفيّعهدّكلّمنّرونالدّريغانّومارغريتّتاتشر،ّ
نماّعملتّعلىّفتحّالمجالّأكثرّللدولة،ّكماّأنهاّلمّتلغيّالقيودّالتنظيميةّبلّأعادتّتنظيمهاّ وا 

،ّفانسحابّالدولةّيمثلّفي4ّّقوىّواألكثرّثراءأيّأنهاّسعتّإلىّتغييرّقواعدّاللعبةّلصالحّاأل
الواقعّتدخالّأكثرّقوة،ّفهيّتشكلّسياسةّنشطةّمنّدونّتوجيه،ّلهذاّفإنّالنيوليبراليةّالّتندرجّ
ّالنشاطّ ّالمراقبة، ّوفقّشعار ّتسير ّفهي ّذلك، ّالعكسّمن ّعلى ّلكنها ّالتدخل ّعدم تحتّشعار

ّمجاالت ّكافة ّإلى ّالتوسع ّفي ّآخذة ّالدائم ّاستندتّعليهاّّوالتدخل ّالتي ّالفوارق ّمتجاهلة الحياة
ّ 5الليبراليةّالكالسيكية

ففيّالنصفّالثانيّمنّالقرنّالتاسعّعشرّاستوعبتّالحركاتّاالجتماعيةّالنقدّالماركسيّ
لمفهومّالعاملّالحر،ّواعتبرتّبأنّالعاملّليسّسلعةّتباعّوتشترىّفهوّكائنّبشريّيمتلكّالكرامةّ

نماّيعدّبمثابةّرأسّمالّبشريّّوالحرية،ّومنّغيرّالممكن التصرفّفيهّعلىّأساسّكونهّشيئا،ّوا 
ّواألمنّ ّاألجور ّعن ّالدفاع ّحول ّالمطالب ّتزايد ّإلى ّأدى ّالذي ّاألمر ّفيه، ّاالستثمار يمكن

                                                                                                                                                                                
1
 Gérard Duménil et Dominique Lévy, «néolibéralisme : dépassement ou renouvellement d’un ordre social», 

Actuel Marx, vol2, N°40, 2006, p86. 
،ّبيروت:ّمجدّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،3ّ،ّطتطور الفكر السياسيعدنانّالسيدّحسين،ّّ 2

ّ 238،ّص2012
3
 Gérard Duménil et Dominique Lévy, « Une théorie Marxiste du néolibéralisme », Actuel Marx, vol2, 

N°40, 2006, p25. 
4
 Marc-Olivier padis, «entre néolibéralisme et régulation : l’état à la croisée des chemins», Esprit, N°11 , 

2008, p07. 
5
 Emilie Hache, «la responsabilité, une technique de gouvernementalité néolibérale ?», Raisons Politiques, 

vol4, N°28, 2007, p p50-51.   
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،ّواسقاطّفكرةّأنّاإلدارةّتشاركيةّبلّهيّساعيةّإلىّتنظيمّالربح،ّوفيّهذاّالسياقّيرى1ّالوظيفي
ّمونيّ ّاجتماعّوباحثّفيّّ–Thébaud Monyّتيبود بأنّالعملّأصبحL’INSERMّّعالم

ّ 2يهتكّبصحةّالموظفينّنتيجةّاألهدافّالغيرّمحققةّالتيّتضعهاّاإلدارة

إنّكلّهذ ّالعواملّمجتمعةّأدتّإلىّاجتياحّحركاتّالمعارضةّالكثيرّمنّالدولّككورياّ
ّالنيولي ّمناهضة ّالالتينية   إلخّقصد ّوأمريكا ّجنوبّإفريقيا ّمنّمبادئّالجنوبية، ّقدمته ّوما برالية

ّإلىّتعزيزّالديمقراطيةّالتيّتتيحّالمشاركةّلكافةّفئاتّالمجتمعّ تجيرّالطبقاتّالوسطىّوالدعوة
،ّبحجةّأنّالنيوليبراليةّوصفتّعلىّأنهاّدعمّللممارسات3ّوالسعيّنحوّتحقيقّالعدالةّاالجتماعية

4ّاالمبريالية ّقدمه ّنفسّالوصفّالذي ّوهو ّبأنClaudio Katzّّكلوديو كاتز ، ّاعتبر عندما
ّالدولّ ّمن ّالموارد ّنقل ّعلى ّالتيّتعمل ّالمعاصرة ّمنّسماتّاالمبريالية ّسمة ّتمثل النيوليبرالية
األطرافّنحوّدولّالمركزّالرأسمالية،ّوكذاّالعودةّإلىّاالستعمارّالسياسيّوالتدخلّالعسكريّمنّ

ّ 5طرفّالقوىّالعظمى

ّال ّفي ّالنظر ّإعادة ّإلى ّالحركات ّهذ  ّفيّأدت ّتركز ّأصبحت ّالتي ّالنيوليبرالية نظريات
ّاالجتماعيّوالذيّالّيقتصرّ ّللعقد ّتعريفّجديد ّمنّخاللّصياغة ّالدولة األساسّعلىّوظيفة
ّالمصالح ّتلبية ّعلى ّيتوقف نما ّوا  ّالعامة ّاإلرادة ّتشكل ّالتي ّالفردية ّاإلرادات ّتجميع 6ّعلى

سقاطّكلّأشكالّالتهميشّّواالعترافّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّعلىّرأسهاّالحقّفي المشاركةّوا 
ّالنيوليبرالية ّالتيّكانتّتدافعّعنها ّالفردية وتوسيعّنطاقّالديمقراطية7ّّواإلقصاءّومظاهرّالنزعة

 ّفقدّأصبحتّتميلّإلىّتمكينّاألفرادّمنّخاللّتعزيز8ّالتشاركيةّعلىّالصعيدّالسياسيّمحليا
ّواال ّالشخصية ّالمسؤولية ّوتحمل ّالذات ّاحترام ّالمشاكلّمبدأي ّحل ّشأنها ّمن ّالتي جتماعية

ّ 9االجتماعيةّكالجريمةّوالفقرّوعدمّالمساواةّمماّيؤهلّالمواطنينّالمشاركةّفيّالعمليةّالسياسية

ّتأثيراتّالعولمة:-4

                                                           
1
 Michel Feher, «S’apprécier ou les aspirations du capital humain», Raisons Politiques, vol4, N°28, 2007, 

p14. 
2
 Vincent Charazac, opcit, p122. 

3
 David Havey, «les horizons de la liberté», Actuel Marx, vol2, N°40, 2006, p15. 

4
 Gérard Duménil et Dominique Lévy, «néolibéralisme : dépassement ou renouvellement d’un ordre social», 

opcit, p101. 
5
 Samir Amin et autre, «Qu’est-ce que le néolibéralisme», Actuel Marx, vol2, N°40, 2006, p15. 

6
 Stéphane Legrand, « l’esctension sociale du marché dans le néolibéralisme», Raisons Politiques, vol4, 

N°28, 2007, p39. 
7
David Havey, opcit, p52.  

8
 Gérard Duménil et Dominique Lévy, «néolibéralisme : dépassement ou renouvellement d’un ordre social», 

opcit, p101. 
9
 Emilie Hache ,opcit, p p53-54. 
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ّيتعلقّبالعولمةّكظاهرةّمركبةّمتعددةّ لقدّولجّنهايةّالقرنّالعشرينّمصطلحّحديثّنسبيا
ّاأل ّوالمضامينّالتيّكانّلها ّتتأثرّاألبعاد ّاألخيرة ّبحيثّأصبحتّهذ  ثرّالملحوظّعلىّالدول،

بالمستجداتّوالمتغيراتّالدوليةّالتيّانعكستّعلىّوظائفهاّمماّأدىّإلىّتآكلّسيادتهاّوأظهرتّ
كذلكّعدمّاستطاعتهاّعلىّتنظيمّمختلفّالشؤونّنظراّلالنفتاحّالذيّباتّيشهد ّالعالم،ّوذلكّمنّ

ّ 1خاللّإقحامّفواعلّجديدة

ّينصرفّ ّأمثال ّالباحثين ّإلىGiddensّّ قيدنجانبّمن ّتشير ّالعولمة ّأن ّاعتبار إلى
ّاألولىّعلىّ ّتنعكسّبالدرجة ّمتغيراتّدولية ّالتيّتشكل ّواالقتصادية ّالتأثيراتّالسياسية مجموع

،ّوفعالّهذاّماّيبدوّواضحاّمنّخاللّظهورّاألفكارّالمعولمةّكالليبرالية2ّظروفّالحياةّاليومية
ّنج ّوما ّالدولةّعنّبعضّمنّالجديدة، ّتتنازل ّالذيّفيّكنفه ّالدولة ّمنّتراجعّفيّدور رّعنها

ّ 3وظائفهاّلفائدةّفواعلّأخرىّتشاركهاّصناعةّالقرارّالسياسي

لقدّكانّلظهورّالكياناتّالجديدةّاالنعكاسّالواضحّعلىّعمليةّصنعّالقرار،ّحيثّانتقلّ
كيّنظراّلتداخلّالمصالحّوتشابكهاّأسلوبّصناعةّالقرارّمنّاألسلوبّالهرميّإلىّاألسلوبّالشب

ّالمجالّ ّوفتح ّاإلنسان ّوحقوق ّالديمقراطية ّبتعزيز ّالمطالبة ّاألصوات ّتعالت ّكما ّجهة، من
ّمجردّ ّأضحتّالدولة ّالسائد ّاالعتقاد ّففيّظلّهذا ّأخرى، ّالمدنيّمنّجهة لمؤسساتّالمجتمع

ّالوحدات ّمن ّشبكة ّضمن ّفيّع4وحدة ّمحورية ّارتكازية ّكانتّوحدة ّفبعدما ّالقرارّ، ّصنع ملية
ّوتقلصّ ّسيادتها ّتآكل ّإلى ّأدى ّما ّأخرى، ّفواعل ّمع ّالدور ّهذا ّتتقاسم ّثانوية أصبحتّوحدة

ّ 5دورها

                                                           
،ّطرابلس:ّأكاديميةّالعولمة والدولة: دراسة أثر العولمة على وظائف السلطة السياسيةونيسةّالحمرونيّالورفلي،ّّ 1

ّ 61،ّص2004ّالدراساتّالعليا،ّ
ّ،ّالجزائر:ّابنّالنديمّللنشرّوالتوزيعالتكامل العربي بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط العولمةمحمدّغربي،ّّ 2

ّ 195،ّص2014ّولبنان:ّدارّالروافدّالثقافيةّناشرون،ّ
،2009ّ،ّالجزائر:ّمؤسسةّكنوزّالحكمةّللنشرّوالتوزيع،ّالعولمة: فلسفتها، مظاهرها، تأثيراتهاعبدّالقادرّتومي،ّّ 3

ّ 91صّ
ّ 138-137ونيسةّالحمرونيّالورفلي،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 4
،ّمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي: الفرص والتحدياتالعولرعدّساميّعبدّالرزاقّالتميمي،ّّ 5

ّ 35،ّص2013ّاألردن:ّدارّدجلةّناشرونّوموزعون،ّ
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ّالليبراليّ ّالنهج ّاعتماد ّفي ّتتجلى ّالسياسي ّشقها ّفي ّالعولمة ّفإن ّسبق، ّما ّعلى تأكيد
ّالتيّتشملّعلىّحريةّالرأيّواّالديمقراطي ّالسياسية ّالحرية لتعبير،ّحريةّالذيّيقومّعلىّفكرة

ّتوليّ ّفي ّوالحق ّالمدني(، ّومؤسساتّالمجتمع ّأحزابّسياسية ّالرأي) ّعن ّللتعبير ّمنابر تكوين
السلطة،ّاألمرّالذيّأدىّإلىّالتوجهّنحوّالديمقراطيةّالمعولمةّقصدّإدارةّالشؤونّالسياسيةّوالتيّ

ةّالمواطنينّفيّكانّهدفهاّاألولّيتمثلّفيّضرورةّتوسيعّمجالّالحرياتّالسياسيةّليشملّمشارك
ّلإلبداعّوتحريرّمواهبهمّبصرفّالنظرّعنّاالنتماء،ّ تدبيرّشؤونّمجتمعهمّوفتحّحيزّالمبادرة

ّ 1اللغة،ّالعرقّأوّالجنس   إلخ

فالحريةّتمثلّأهمّفكرةّبنتّعليهاّالعولمةّأسسها،ّفهيّتشيرّإلىّالتحررّمنّالقيودّالتيّ
حريةّالتيّمنّشأنهاّإتاحةّالفرصةّلمشاركتهّفيّتحولّدونّإطالقّالفردّالمواطنّإبداعاته،ّهذ ّال

بأنهّيحقّلكلّفردّّجون ستوارت ميلالعمليةّالسياسيةّوالتعبيرّعنّرأيه،ّوفيّهذاّالسياقّيقولّ
نماّيسعىّإلىّمنفعةّ ناضجّحريةّالتصرفّوالتفكير،ّفهوّبذلكّالّيؤديّبالضررّعلىّالمجتمعّوا 

ةّفيّظلّتعددّالرؤىّواختالفّالمعتقداتّالشأنّالذيّ،ّإالّأنّالحريةّلوحدهاّالّتكفيّخاص2أفراد 
يستلزمّإقرارّالتعدديةّالسياسيةّالتيّتفضيّإلىّمناهضةّالحكمّالمبنيّعلىّالدكتاتوريةّواالستبدادّ

ّاإلنسان ّلحقوق ّاألولوية عطاء ّوا  ّبالسلطة 3ّواالنفراد ّيؤكد ّالصدد ّوفيّهذا علىّّجون ميلتون 
بأنّالحقيقةّالّتضمنّلنفسهاّالبقاءّإالّإذاّأتيحتّ"إذّيقول:ّّضرورةّالجمعّبينّالحريةّوالتعددية

 .4"لهاّالفرصةّألنّتتقابلّوجهاّلوجهّمعّغيرهاّمنّالحقائقّفيّطرحّكاملّوبحريةّتامة

االتجا ّالتعدديّتعبرّعنّمنحّكلّشخصّالحريةّالالزمةّألنّيكونّلهّّفالديمقراطيةّحسب
ّشأن ّمن ّوالذي ّالديمقراطية ّاللعبة ّضمن ّالسياسيةّدور ّالحياة ّمسائل ّتنظيم ّعلى ّالعمل ه

ّبشكلّغير5ّواالقتصادية ّالتشاركية ّتناديّبالتوجهّصوبّالديمقراطية ّأخرىّفإنّالعولمة ّبعبارة ،

                                                           
 ّفيّمؤلفهّ"نهايةّالتاريخّوالرجلّاألخير"ّبأنّالديمقراطيةّالليبراليةّهيّالنموذجّاألمثلّوالّّفرنسيس فوكويامايرى

ّالحكمّالذيّيوليّأهميةّقصوىّلإلنسان ّللمزيدّأنظر:ّيضاههّأيّنموذجّآخرّفهيّتشيرّإلىّمظاهر
،ّعمان:ّدارّومكتبةّمبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية: العولمةطلعتّجيادّلجيّالحديدي،ّ

ّ 30،ّص2012ّالحامدّللنشرّوالتوزيع،ّ
ّ 41-40،ّصّص2011ّالكتبّالحديث،ّ،ّاألردن:ّعالمّالعولمة مظاهرها وتداعياتها: نقد وتقييمجيالليّبوبكر،ّّ 1
ّ 41-40عبدّالقادرّتومي،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ 2
،ّعمان:ّدارّالحامدّللنشرّوالتوزيع،ّقضايا دولية: تركة قرن مضى وحمولة قرن أتىمحمدّعوضّالهزايمة،ّّ 3

ّ 304،ّص2007ّ
ّ 41عبدّالقادرّتومي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 4
ّ 91،ّص2000ّ،ّلندن:ّدارّالحكمة،ّقراطية: دراسة ألثر العولمة على العالم والعراقالعولمة والديمكمالّمجيد،ّّ 5
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ّتعبرّعنّحقّإنساني،ّ ّاألخيرة ّألنّهذ  ّنظرا ّالسياسية ّالمشاركة ّمبدأ ّتعزيز مباشرّمنّخالل
ّأضح ّكما ّالمتحدة، ّميثاقّاألمم ّأورد  ّالشفافيةّوذلكّوفقّما ّإقرار ّإلى ّكذلكّتدعو تّالعولمة

،ّالتيّباتتّخيارّضروري1ّالسيماّوأنّالعالمّأصبحّيعتمدّبدرجةّهائلةّعلىّتكنولوجياّالمعلومات
فيّصناعةّالقراراتّورسمّالسياسات،ّوذلكّعنّطريقّاختيارّأفضلّالبدائلّوالتيّتمكنّالدولةّ

 ّهذاّماّيجعلّالعولمةّتوصفّعلىّأنهاّتطور2ّمنّالتحكمّفيّكافةّالمسائلّبفاعليةّوكفاءةّورشد
،ّويعملّعلىّاحترامّحقوقّاإلنسانّبعيداّعن3ّحضاريّيخدمّبشكلّكبيرّآلياتّالعملّالديمقراطي

ّانتهاكّحقهّفيّالمشاركةّكحقّركيز 

 ةنشأة الديمقراطية التشاركي المطلب الثاني:

يّبنيةّالمشاركةّالّسيماّمعّراتّسياسيةّواجتماعيةّفقدّطرأتّفيّسنواتّالخمسينياتّتغيل
،ّمماّساهمّفيّبناءّاإلعالمارتفاعّدرجةّالوعيّالناتجّعنّالرفعّمنّمستوىّالتعليمّوتزايدّدورّوسائلّ

القدراتّوتطويرّمهاراتّالمواطنين،ّاألمرّالذيّأدىّإلىّالرفعّمنّحنكةّالمواطنينّالسياسيةّماّسميّ
ّالمعرفية" ّ"التعبئة 4ّّبـ ّعام ّففي ّالنظرياتّاحتل1960ّ  ّضمن ّبارزة ّمكانة ّالديمقراطية تّالنظرية

السياسيةّواعتبرّالمدافعينّعنّالمفهومّالتشاركيّللديمقراطيةّأنّالمشاركةّالسياسيةّالنشطةّللمواطنينّ
 Politically "،ّومنّتمّبدأّالحديثّعنّالتصحيحّالسياسي5ّّتعتبرّمحورّالديمقراطيةّالتشاركيةّ

correct "ّّالجديدّفيّخطابّاليسار"New left "ّّهذ ّالعبارةّشهدتّرواجاّالّيضاهيهّمثيلّفي
،6ّّالحقلّالدالليّوالسياسي،ّوالتيّأثارتّجدالّمريراّدامّعشرينّسنةّبينّالمثقفينّاليساريينّواليمينين

                                                           
ّ 92ونيسةّالحمرونيّالورفلي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 1
ّ 202محمدّغربي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ربي في ظل المجتمع المدني الع،ّفي:ّ«التحولّالديمقراطيّوتحدياتّالعولمة»محمدّغربيّوشايبّالذراعّبنّيمينة،ّّ 3

ّ 143-142،ّصّص2017ّ،ّالجزائر:ّابنّالنديمّللنشرّوالتوزيعّولبنان:ّدارّالروافدّالثقافيةّناشرون،ّالعولمة
دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية: الرأي العام واألحزاب السياسية في الواليات رسلّجيهّدالتون،ّّ 4

،ّترجمة:ّأحمدّيعقوبّالمجدوبةّومحفوظّالجبوري،ّعمان:ّدارّة وفرنساالمتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا الغربي
ّ 35،ّص1996ّالبشيرّللنشرّوالتوزيع،ّ

 ّّالتعبئةّالمعرفية:ّيقصدّبهاّقدرةّالمواطنينّعلىّالمشاركةّمباشرةّبناءّعلىّماّيتوفرّعليهّهؤالءّمنّقدراتّومهارات
ممارسةّالحكمّبالنيابة ّللمزيدّأنظر:ّرسلّجيهّدالتون،ّالمرجعّسياسيةّتمكنهمّمنّتحقيقّالكفافّالسياسيّبعيداّعنّ

ّ 35نفسه،ّصّ
5
 CAROLE Pateman, « Participatory Democracy Revisited», Perspectives on politics, vol10, N°1, March 

2012, p07. 
6
CHRISTINE Larrazet, «politically correct: une guerre des mots Américaine», Hermès la Revue, vol3, 

N°58, 2010, p 111. 
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ّبأنّيسمعّ ّالمختلفة ّطالبّالراديكاليونّاألمريكيينّواليساريونّاألوروبيونّوالحركاتّاالجتماعية لهذا
ّ 1فيّجميعّأنحاءّالعالم،ّوقدّكانتّهذ ّالمطالبةّبمثابةّالبادرةّاألولىّلظهورّالنهجّالتشاركيّصوتها

ّالديمقراطيةّ ّمصطلح ّولوج ّفي ّاألخرى ّهي ّساهمت ّعدة ّعوامل ّبرزت ّالفترة، ّذات ففي
ّالتمثيلية ّالديمقراطية ّتضاعفّاالنتقاداتّالموجهةّحولّمحدودية ّكانّمحورها ّوهوّما2ّّالتشاركية ،

ّقدرةّّعكس ّعدم ّجانب ّإلى ّالمفرطة ّالمركزية ّاالجتماعية، ّوالقوى ّالممثلين ّبين ّالمتزايدة الفجوة
ّاالنتخابية ّالعهدة ّفترة ّلطول ّنظرا ّارتبطتّالديمقراطية3ّّالمواطنينّعلىّالتعبيرّعنّآرائهم ّوعليه ،

ّكبيرّببناءّالقواعدّاألولىّللدولةّاالجتماعية ّاعتبر4ّّالتشاركيةّإلىّحد  PIERREكاالم بيار لهذا
Calameّ–ّبأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّتعدّبمثابةّمحاولةّّ-المختصّفيّقضاياّالحوكمةّوالمشاركة

ّالشرعية ّعناصر ّالبنىّوتشكيل ّبناء ّومأسسة5ّّإعادة ّالسلطة ّتوزيع ّمسألة ّفي ّالنظر ّإعادة بمعنى
ّأ ّعلى ّالقائمة ّالشرعية ّتعميق ّفي ّتساهم ّقوية ّدستورية ّمؤسسات ّعبر ّموضوعيةّالمشاركة سس

ّقانونية 

ّخاللّ ّإحياؤ  ّأعيد ّروسيا ّمفهوما ّيعتبر ّالتشاركية ّالديمقراطية ّمفهوم ّأن ّبالذكر، والجدير
ّ ّالماضي ّالقرن ّالستينياتّمن ّفترة ّالذيّعرفته ّالثقافي ّفي19606ّّالسجال ّمرة ّألول ّظهر ّفقد ،

،ّفيّسبيل7ّةّاألمريكيةلمتحداالمجالّالصناعيّواالقتصاديّواعتمدتهّكبرياتّالشركاتّفيّالوالياتّ
العمالّفيّعمليةّصناعةّالقرارّّبإقحامإضفاءّالطابعّالديمقراطيّعلىّأداءّالشركاتّالصناعيةّوذلكّ

ّإمكانية،ّيشيرّهذاّاألسلوبّمنّالتسييرّإلىّاإلدارةّبالمشاركةّالتيّتتيح8ّعلىّجميعّمستوياتّالشركة
ّتنفيذ ، ّمدى ّومراقبة ّالقرار ّعملياتّصنع ّفي ّأوّّالمساهمة ّالخدمة ّجودة ّإلى ّيفضي ّالذي األمر

ّوحوكمةّ ّالعمومية ّالسياسات ّجودة ّعلى ّللداللة ّالسياسي ّالمجال ّفي ّاستعملت ّلكنها السلعة،
ّالمؤسساتّوترشيدّالقرارات 

ّأولىّ ّكانت ّالتي ّالتشاركية ّللديمقراطية ّمهدا ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّشكلت ّفقد وعليه
ّتجربة ّمع TOWّ ّبداياتها ّTHE WOOLDAWN ORGANIZATIONّّ ّنظمها صول التي

                                                           
1
 JEAN PIERRE Gaudin, la démocratie participative, ed2, Paris: Armand colin, 2013, p14. 

2
Julien TALPIN, «démocratie participative, démocratie délibérative», in : Nouveau manuel de science 

politique, Paris : la découverte, 2009, p389. 
3
Marie Helène,opcit, p53 

4
 Marie Helène, Ibid, p29. 

5
Cédric Polère, «la démocratie participative: état des lieux et premiers éléments de bilan», synthèse 

Millénaire 3, DPSA, le centre Ressources perspective du grand Lyon, 2007, p 05.   
6
Peter BACHRACH,Aryeh BOTWINICK, power and empowerment: a radical theory of participatory 

democracy, Philadelphia: Temple University Press, 1992, p x(preface) 
،6ّ،ّالعدد،ّوزارةّالعالقاتّمعّالبرلمانمجلة الوسيط،ّ«الديمقراطيةّالتشاركية:ّاألسسّواألفاق»ّاألمينّشريط،ّ 7

ّ  39،ّص2008ّالسداسيّالثاني،ّ
8
 Peter BACHRACH,Aryeh BOTWINICK, opcit, p x(preface) 
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ّّ  SAUL Alinskyألينسكي  ّفيّسبيلّالنضالّالحضريّفيّأحياء ّفريقه ّمدينة شيكاغوبمعية
Chicagoّّّوفيّسنة1ّاألقلياتّالمستبعدةّودعمّالطبقاتّالوسطىّإشراك،ّوالتيّكانتّتهدفّإلى 

عبرّبيانهّّاألمريكيحتجاجّالطالبيّيةّكشعارّمحوريّدعىّإليهّاالكطرحتّالديمقراطيةّالتشاّر1962ّ
شعار من تحتّّ TOM Haydenّتوم هايدنبرئاسةّ  port Huron Declarationالتأسيسيّ

ّفالهدفّالذيّكانّأجل مجتمع ديمقراطي  ّاألمريكيّيظهرّديمقراطيةّغيرّنشطة، ّأنّالنظام بحجة
وذلكّعنّّ،عّاألخالقيّعليهاأيّإضفاءّالطاب2ّينتظرّمنّهذ ّالحركةّيتمثلّفيّأخلقةّالحياةّالعامة

   ّطريقّإدماجّجميعّفئاتّالمجتمعّفيّتدبيرّشؤونّالحكم

ّففيّفرنساّ ّالتشاركيةّفيّجميعّأنحاءّالعالم، ّالديمقراطية ّاستخدمّمفهوم ّنفسها وخاللّالفترة
تّعلىّسبيلّالمثالّبدأّالحديثّعنّالتشاورّوالمشاركةّنتيجةّماّبادرتّبهّالبلدياتّاليساريةّالتيّفتح

ّالشاغلّخلقّالموازنةّأوّ المجالّأمامّمنتدياتّالمناقشةّالتجريبيةّبشأنّاإلدارةّالمحلية،ّفكانّشغلها
ّ 3التوفيقّبينّالقراراتّالرسميةّوتأثيراتّالنخب

ّ QUAKERSومنّالممارساتّالمبكرةّالتيّتشيرّإلىّتمظهراتّالديمقراطيةّالتشاركيةّحركةّ
ّتحت1840ّّ-1830التعاونياتّبدءّمنّّ،ّعمليةّإنشاء4فيّالقرنّالثامنّعشر التيّاكتسبتّزخما

ّالصناعيةّ"اسم ّإلىّ"الديمقراطية ّالدولة ّمن ّالتمثيلية ّللديمقراطية ّكامتداد ّأصبحتّالمشاركة ّولهذا ،
ّالعمل ّصناعي5ّّمكان ّمنشأ ّذات ّأنها ّعلى ّتوصف ّالتشاركية ّالديمقراطية ّمن ّجعل ّالذي األمر

ّاقتصاديّمحض 

ّظ ّسبق، ّما ّإلى ّفيّإضافة ّالنساء ّحق ّاإلعدام، ّعقوبة ّإلغاء ّكحركة ّأخرى هرتّحركات
،ّوفيّأوائلّالقرنّالعشرينّواصلتّالنقاباتّاألوروبيةّوالطبقةّاالنتخابّوالسعيّفيّسبيلّتحريرهن

الكادحةّودعاةّالسالمّالراديكاليينّالدفاعّعنّالدعاوىّالمناشدةّبتعزيزّممارساتّالديمقراطيةّالتشاركيةّ

                                                           
1
 Maryse BRESSON, «la participation des habitants contre la démocratie participative dans les centres 

sociaux associatifs du nord de la France», Déviance et Société, vol28, N°1, 2004, p103. 
2
 Pierre ROSANVALLON, la légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité, France: 

éditions du Seuil, 2008, p p 320-321. 
3
JEAN PIERRE Gaudin, opcit, p15.  

4
 Francesca POLLETTA, « participatory democracy’s moment», Journal of international affaires, vol68, 

N°1, 2014, p81. 
5
Kelty Christopher LM, «participation», Digital Keywords, 2015, p p227-228.  

 ّأعلنّالكاتبّاألمريكيّاألسود1970ّففيّسنةTONI CADE Bambara  فيّدراستهّالمعنونةّبـAnthologie 
the black women ّّخاللهاّألىّضرورةّفتحّحيزّالمشاركةّحتىّتتماشىّمعّالسياسةّاالجتماعيةّوالتيّدعىّمن

 للمزيدّأنظر:ّ).ّ affirmative actionوتصحيحّعدمّالمساواة)ّالتمييزّااليجابيّ
CHRISTINE Larrazet, opcit, p111. 
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الذينّشكلواّالدافعّوراءNew Leftّ1ّّمؤخراّفيّوقتّليسّببعيدّعلىّاليساريينّالجددّليأتيّالدورّ
ضفاءّالطابعّالديمقراطيّعلىّتدبيرّالشأنّالعام  ّإعادةّإحياءّالنهجّالتشاركيّوا 

ّالالتينيةّ ّأمريكا ّفي ّأخرى ّدول ّإلى ّتمتد ّالتجربة ّهذ  ّأخذت ّالمطرد ّالتطور ّهذا ونتيجة
ّالت ّالبرازيل ّفيّوباألخصّفي ّتمثلت ّوالتي ّالتشاركية ّالديمقراطية ّأدوات ّمن ّأداة ّأنجح ّعرفت ي

ّأليغريّ ّلبورتو ّالتشاركية ّشبكةPorto Alegreّّالميزانية ّبه ّتهتدى ّهاما ّوالتيّأضحتّمرجعا ،
ّ 2واسعةّمنّالمؤسساتّالدوليةّفيّمقدمتهاّالبنكّالدولي

ّفيّاالنتش ّالتجربة ّأخذتّهذ  ّالثمانينات، ّإلىّفترة ّفعلىّوبالرجوع ّالبلدانّاألوروبية ّلتعم ار
،ّوفيّألمانياّتمّّ Démocratie Délibérativeسبيلّالمثالّعرفتّفيّانجلتراّبالديمقراطيةّالتداولية

ّ 3االعتمادّعلىّتقنياتّوآلياتّفريدةّمنّنوعهاّباألخصّفيّمدينةّبرلين

ّالت ّالديمقراطية ّمعنى ّنفس ّإلى ّللداللة ّتستعمل ّالتي ّالتسميات ّبخصوص شاركية:ّأما
ّ ّأسماها ّكما ّالحوار ّديمقراطية ّالمباشرة، ّالديمقراطية ّالتداولية، ّأو ّالتشاورية أنطونيو الديمقراطية

  5،ّديمقراطيةّالقرب،ّالديمقراطيةّالمستمرة،ّوغيرهاّمنّالتسمياتّاألخرى4غيدنر

ّ

 تعريف الديمقراطية التشاركية: المطلب الثالث:

ّالديمقّر ّتعريفّدقيقّلمفهوم ّالغموضليستّثمة ّنوعّمن ّحيثّيشوبه ّالتشاركية ّفال6ّاطية ،
وجودّلتعريفّجامعّمانعّنظراّالختالفّزواياّالنظرّوالرؤى،ّإالّأنّهذ ّاألخيرةّتتفقّمعظمهاّعلىّ
أنّالهدفّالرئيسّيتمثلّفيّمحاولةّصياغةّنظريةّللديمقراطيةّيكونّهيكلهاّالمنطقيّمالئماّلمفاهيمّ

ّالتيّيمكنّالدفاعّعنه ّالجانبّيعتقدّالعقالنية ّوالتيّتأتيّمنّضروراتّالترتيبّاألول،ّوفيّهذا ّ ا
بأنّالمشكلةّّ Gérard DELEDALLE و جيرارد ديليدال  CHARLES Frankelشارل فرنكل 

ّالتطويرّ ّغياب ّفي ّالخصوصّتكمن ّوجه ّعلى ّالديمقراطية ّونظرية ّالسياسية ّالنظرية ّفي الرئيسية
                                                           

1
Francesca POLLETTA, opcit, p81.  

2
 JEAN PIERRE Gaudin, «la démocratie participative», informations sociales, vol2, N°158, 2010, p43. 

  3 40األمينّشريط،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ
،ّالمغرب:ّمطبعةّالراشيديةّالديمقراطية التشاركية: بين اإلطار النظري والممارسة الواقعيةبنشريفّ،ّّمواليّمحمد4ّ

ّ  35،ّص2015ّكرافيك،ّ
،2015ّ،ّعمان:ّدارّأمجدّللنشرّوالتوزيع،ّلمواطن في اتخاذ القراراتالديمقراطية: مشاركة امحمدّفخريّراضي،5ّ 
ّ  108ص

6
Brice GAILLARD, "la démocratie participative" in :culture générale : les politiques publiques en 24 

fiches, Paris :ellipses, 2016, 59.  
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1ّوتوثيقّالصلةّبينّالنظريةّوالممارسة ّالتشاركيةّمنّاألدلةّ  ّاألساسّاعتبرتّالديمقراطية فعلىّهذا
ّ Blondiaux ّ2ّالتجريبيةّالدالةّعلىّنشرّروحّجديدةّللفعلّالعموميّعلىّحدّتعبيرّ

فضالّعنّذلكّفقدّظهرتّالديمقراطيةّالتشاركيةّكنقيضّللديمقراطيةّالتمثيليةّبحجةّأنّهذ ّ
ّتنتجّجمهورّغيرّمسيسّإلىّجانبّأنها ّراحّّاألخيرة تؤثرّبشكلّسلبيّعلىّحياتهمّالخاصة،ّلهذا

أنصارّالنهجّالتشاركيّإلىّاعتبارّأنّاإلجراءاتّالديمقراطيةّينبغيّأالّتقتصرّعلىّالمجالّالسياسيّ
،ّعالوةّعلىّذلك3ّفحسب،ّولكنهّالّبدّمنّتوسيعّنطاقهاّلتشملّمؤسساتّرئيسيةّأخرىّمنّالمجتمع

نماّّفإنّالديمقراطيةّالتشاركيةّالّتنحصر فيّالشكلّالتمثيليّعنّطريقّانتخابّممثليّالمواطنين،ّوا 
ترتبطّأساساّبعملياتّالتصميمّمثلّمؤتمراتّتوافقّاآلراءّالتيّيشاركّفيهاّالمواطنينّبشكلّدائمّفيّ

بنشاطّفيّإدارة4ّّالقراراتّالهامة،ّاألمرّالذيّيشجعّاالبتكارّبشكلّخاصّمنّحيثّمشاركةّالمواطنين
ّوالمؤسسا ّاليوميةالهياكل ّحياتهم ّفي ّضرورية ّتعد ّالتي ّتمثل5ّّت ّالتشاركية ّالديمقراطية ّأن بدعوة

فهيّبهذاّتشكلّتوافقّاآلراءّماّيجعلّالقرارّالمتخذّيحظىّبقبولّوتأييد6ّّالضامنّلتعزيزّوحدةّاألفكار
ّجماهيريّضخم 

بأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّتستندّّ GUILLAUME Gourguesقليام قورقيس وعليهّيرىّ
علىّالحوارّالمباشرّبينّالناخبينّوالمنتخبين،ّاألمرّالذيّيقللّمنّإمكانيةّاالنشطارّالمدني،ّويجعلّ

ّالكالسيكية ّتلك ّمع ّمقارنة ّفاعلية ّأكثر ّالسياسات7ّاإلجراءات ّنوعية ّعلى ّيؤكد ّأنه ّعن ّفضال ،
ّللتطبيق ّالقابلة ّالمشتركة ّللمشاكل ّالحلول ّتطوير ّشأنها ّمن ّالتي ّالوسيلة ّفالسياسةّواعتبارها ،

ّالمنطقّ،8ّالديمقراطيةّتشيرّفيّالمقامّاألولّإلىّتعبيرّاختالفّوجهاتّالنظرّوالمصالح ووفقّهذا
ّّ يسميّأنطونيوّغيدنرّالديمقراطيةّالتشاركيةّبديمقراطيةّالحوار
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 Charles Frankel et Gérard Deledalle, « la théorie de la démocratie», les études philosophique, nouvelle 
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2
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3
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591.
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2014, p99. 
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6
 Tom langford, ibid, p91. 
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8
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ّالتشاركيةّعنّالمشاركةّوالتداولّأيّالجمعّبينّأكبرّعددّممكنّأوّأكبرّ تعبرّالديمقراطية
المواطنينّبمعنىّاحتواءّجميعّالفئاتّفيّالمجتمعّبتعددّشرائحه،ّوذلكّبهدفّربطهمّّتنوعّممكنّمن

ّ ّالعمومي ّالفعل ّمراحل ّاألعمالL’action publiqueّّبمختلف ّجداول ّوضع ّمرحلة السيما
ّرأيّ ّالحسبان ّفي ّتأخذ ّالقرار ّصناعة ّعملية ّمن ّيجعل ّالذي ّالشأن ّوالتقييم، ّالقرار )األجندة(،

ّوتطلعات ّبشكل1ّّهمالمواطنين ّالعام ّالشأن ّتدبير ّفي ّالمواطنين ّمشاركة ّمجال ّتوسيع ّيعزز والذي
ّالمستمرة" ّ"الديمقراطية ّبـ ّعليه ّيطلق ّما ّوهو ّودائم، ّالمشاركة2ّّمستمر ّإلى ّينصرفّمعناها والتي

 المستمرةّوالدائمةّفيّالحياةّالعامة 

ّأنّالشعبّبمعنى ّيقصدّبها مجموعةّاألفرادّالذينّّفالديمقراطيةّالتشاركيةّفيّأبسطّمعانيها
يتمتعونّبحقوقهمّالمدنيةّيشاركونّمباشرةّأوّعلىّاألقلّبنشاطّفيّحكومةّالدولة،ّوعليهّفكلّمشاورةّ

 MCماك موالن  ّوقدّأكد3ّبسيطةّفيّإطارّالنهجّالتشاركيّيعدّإجراءاّحتمياّعلىّالسلطاتّالعمومية
Mullen ّالمواطنينّالمراهقينّأيّأولئكّاألفرادّّعلىّذاتّالفكرة،ّلكنهّاعتبرّأنّالمشاركةّتتضمن

البالغينّالسنّالقانونيّويعتبرّأنّعنصرّالرقابةّيمثلّالحلقةّالمفقودةّفيّالنهجّالديمقراطي،ّإالّأنّ
فإنهّيسعىّإلىّتحقيقّهذاّالمعطى،ّوذلكّّ-الديمقراطيةّالتشاركية–هذاّالشكلّمنّأشكالّالديمقراطيةّ

اذّالقراراتّالتيّتجعلهمّيعيدونّالنظرّبشكلّدقيقّفيّالمسائلّمنّخاللّمشاركةّالمواطنينّفيّاتخ
ّالذيّيسمىّبالتدقيقّاالجتماعيّالذيّيقودّإلىّالدفاعّعنّمجتمعهمّمنّجانب،4ّالتيّتهمهم  ّوهذا

ّويمنعّحدوثّالخللّمرةّأخرىّوالذيّقدّيضرّبالمنفعةّالعامةّمنّجانبّأخر 

ّنّمجموعةّمنّاالتجاهاتّوالتيّتتمثلّفي:بناءّعلىّالتعاريفّالمطروحةّيمكنّالتمييزّبي

 االتجا ّاإلجرائيّالمؤسساتي: -1

ّ ّ ّالتخصصاتّّ Sandrine RUIساندرين روي يعرف ّوالمتعدد ّالنقدي ّالقاموس في
ّ أنDictionnaire Critique Et Interdisciplinaire De La Participationّّللمشاركة

ّ ّاإلجراءات ّجميع ّإلى ّتشير ّالتشاركية ّالديمقراطية ّالمباشرةّّواألجهزةواألدوات ّالمشاركة ّتعزز التي
فرصةّالمشاركةّموجهةّّأنللمواطنينّفيّإدارةّالشؤونّالعامة،ّففكرةّالديمقراطيةّالتشاركيةّتستندّعلىّ

إلىّاألفرادّوالجماعاتّاالجتماعية،ّفليسّشرطاّأنّيكونّالمواطنّمنتخباّأوّيحوزّمنصباّمعيناّحتىّ
ّالواسعّفيّعملّالمساهمةّيتسنىّله ّبالمفهوم ّتقر ّالتشاركية ّالديمقراطية ّلذلكّفإن ّالقرار، ياتّصنع

                                                           
1
 Guillame GOURGUES, «D», in Romain PASQUIER et al, Dictionnaire des politiques territoriales, 

opcit, p 591. 
 .109-108، ص ص المرجع السابقمحمد فخري راضي،   2

3
 Brice GAILLARD,opcit , p59. 

4
 W.A.Mc Mullen, censorship and participatory democracy: A paradox, Analysis, vol32,n°6, Jun 1972, p 

208. 
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للمواطنة،ّوالذيّالّيستبعدّأيّفردّأوّفئةّمحرومةّماّعداّاألطفالّواألشخاصّالذينّالّيمتلكواّوثائقّ
ّالتشاركيةّتسعى1ّّقانونية ّبمعنىّأنّالديمقراطية علىّسبيلّالمثالّأولئكّالمهاجرينّغيرّالشرعيين 
ّ 2احتواءّكافةّالقوىّالرسميةّكانتّأوّغيرّالرسميةّالتيّمنّشأنهاّتحقيقّالمنفعةّالعامةإلىّ

ّ ّأن  Aryeh BOTWNICK and Peterأرياح بوتوينك و بيتر باشراش غير
BACHRACH ّّ،يعتقدانّبأنهّحتىّولوّانصرفّالمواطنونّإلىّتحقيقّالمصلحةّالشخصيةّالضيقة

ّإعالمّّفإنّذلكّسيؤديّإلىّرسمّأفضلّسياسة ّيتم ّالمصلحية ّأنهّمنّخاللّالمشاركة عامةّبدعوة
الحكومةّبهذ ّالمصالحّوالضغطّعليها،ّوبهذ ّالطريقةّفإنّالحكومةّتنتجّسياساتّعامةّأكثرّانسجاماّ

ّالتعريف3ّمعّاحتياجاتّالمواطنين،ّوذلكّيعتبرّأحسنّمنّانعدامّالمشاركةّبشكلّنهائي  ّفوفقّهذا
أنهاّتعبرّعنّالمصالحّالضيقة،ّإالّأنهاّتؤديّالوظيفةّالديمقراطيةّالتيّّفإنّالمشاركةّعلىّالرغمّمن

تسمحّللمواطنينّبالمفاضلةّبينّالبدائل،ّوعموماّتبدوّمخرجاتّالسياسةّالعامةّمنسجمةّمعّاحتياجاتّ
ّ ّالرجعية ّالتغدية ّحدوث ّيجنب ّبدور  ّالذي ّالشأن ّويجعلّّ FedBackالمواطنين ّجانب، من

ّالنظامّالمؤسساتّتستجيبّبشك ّوديمومة ّواالستقرار ّالثقة ّيعزز ّما لّنشطّوتلبيّتطلعاتّمواطنيها
 السياسي 

ّ

 االتجا ّالتوافقيّاإلصالحي: -2

إلىّاعتبارّأنّمشاركةّالمواطنينDelba WINTHROPّّ ينصرفّمؤيديّهذاّالتوجهّأمثالّ
فالسماحّللمواطنينّتتيحّإمكانيةّتوفيرّاألمنّالعامّخاصةّإذاّأبانتّالحكومةّعنّعدمّكفاءةّأدائها،ّ

بالمشاركةّيجعلهمّيظهرونّالرضاّعلىّعملّالهيئاتّالحكومية،ّاألمرّالذيّيجبرّهذ ّاألخيرةّعلىّ
ّ 4ّتلبيةّمطالبهمّالموضوعية

بأنّمشاركةّالمواطنينّمنّشأنهاTina NABATCHIّّتينا نباتشي وفيّذاتّالسياق،ّتؤكدّ
تضاربّالقيمّالعامة،ّوهوّاألمرّالذيّيتطلبّمنّّحلّالصراعاتّالسياسية،ّوالتيّترتبطّغالباّبمسألة

                                                           
1
 Sandrine RUI, « Démocratie participative », in CASILLO I, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de 

la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013. 

 http://www.participation-et-democratie.fr/it/dico/democratie-participative 

،ّعمان:ّمركزّالكتابّاألكاديمي،ّإدماج المقاربة التشاركية من خالل اإلصالحات السياسيةعمرّطيبّبوجالل،ّّ 2
ّ 20،ّص2017ّ

3
 Aryeh Botwinick and Peter Bachrach," democracy and scarcity: toward a theory of participatory 

democracy", International Political Science Review, vol4, n°3, 1983, p365. 
4
 Delba Winthrop, «Aristotle on participatory democracy», Polity, vol 11, n°2, 1978, p 152. 

http://www.participation-et-democratie.fr/it/dico/democratie-participative
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ّتوليداّ ّالقائمةّعلىّالمشاركة ّحيثّيعتبرّخلقّالقيم المسؤولينّاالختيارّوالتوفيقّبينّمختلفّالقيم،
ّ ّتعتقد ّكما ّالتعددية، ّأسس ّإرساء ّفي ّيسهم ّمما ّمعياري، ّبشكل ّاآلراء بأنNABATCHIّّلتوافق

ّآلياتّ ّالتيّتواجهها ّالرئيسية ّالمواطنينّفيّمعالجةّالمشكلة ّوالتوافقّهيّتجاهلّدور ّالهوية تحديد
ّالفرديةّ ّالعامة ّالقيم ّمن ّالتحول ّفإن ّوعليه ّوبفعالية  ّمباشرة ّالمواطنين ّفيه ّيشارك الخالفاتّبشكل
ّمنّالتدقيقّاالجتماعيّوالمناقشةّ ّالعامةّاألوسعّللمجتمعّيستدعيّعمليةّمستمرة المتباينةّإلىّالقيم

 ّبمعنىّأنّأزمةّالهويةّالتيّأضحتّتعانيّمنهاّالدولّتعزىّإلى1ّّضاءّالعموميوالحوارّداخلّالف
ّوهوّ ّالسياسي ّاالغتراب ّمن ّنوع ّيولد ّالذي ّاألمر ّالعمومية، ّشؤونهم ّتدبير ّمن ّالمواطنين استبعاد
الشعورّالذيّيجعلّالفردّيحسّوكأنهّليسّفيّموطنهّوالّتربطهّأيةّصلةّبه،ّمماّقدّيؤديّإلىّخلقّ

ّالفردّتضاربّال ّذلكّيجعل ّوبالتاليّفإن ّالخاصة، ّبتحقيقّمصلحته ّفرد ّكل ّالنشغال ّنظرا مصالح
ّاالستقرارّوغيابّ ّالمطافّإلىّعدم ّفيّنهاية ّينجرّعنه ّمما ّعنّالدولة ّبذاتها ّمستقلة يشكلّوحدة

ّاألمنّمنّجانبّويضعفّكيانّالدولةّمنّجانبّآخر 

ّالشأنّالعامّ=ّأزمةّالهويةّ-مشاركةّالمواطن

المصالح+ّاالغترابّالسياسي+ّتغليبّالمصلحةّالشخصية+ّالمواطن=ّغيابّاألمنّتضاربّ
ّواالستقرار

ّاالتجا ّالقيميّاألخالقي: -3

ّ ّالناحيةّّ Lester EMBREEليستر إمبري يعتقد ّمن ّتقييم ّتتطلبّإعادة ّالديمقراطية أن
ّوا ّالمؤتمرات ّفي ّإليها ّواالستماع ّالنظر ّوجهات ّقبول ّعلى ّتركز ّوالتي ّالعامةّاألخالقية للقاءات

ّإعطاءّ ّمن ّبدال ّالمواطنين ّمن ّالنشطة ّالمشاركة ّعلى ّالديمقراطية ّتأسيس ّبهدف ّوذلك المحلية،
 Schutz ّشوتز ألباني،ّلهذاّاعتبر2ّاألولويةّلألصواتّالتيّيدليّبهاّاألغلبيةّالتيّتعدّمجهولة

ALBANYّّعمليّعقالنيّيقومّعلى ّتستندّعلىّمبدأ ّالتشاركية ّالمعرفةّمنّّبأنّالديمقراطية تقييم
حيثّوجودهاّأوّعدمّوجودهاّأوالّثمّالبحثّفيّنوعيةّالعالقاتّالقائمةّبينّالمواطنينّثانية،ّكماّيرىّ
بأنّرأيّالمواطنّووجهةّنظر ّينبغيّأنّتأخذّعلىّمحملّالجدّواالبتعادّعنّالتعصبّللرأيّالذيّيفقدّ

قيمةّلهاّتأثيرّحاسمّفيّبلورةّالسياساتّالعامةّ ّفهوّبهذاّيؤكدّأنّالمعرفةّك3الحريةّواالنفتاحّقيمتهما
التيّيشركّفيهاّالمواطنينّإلىّجانبّذلكّيضيفّالتعريفّأنّالمعيارّاألخالقيّهوّالذيّيحددّنوعيةّ

                                                           
1
 Tina nabatchi,«putting the public "Back" in public Values Research :Designing participation to identify and 

Respond to Values», public administration Review, vol 72, n°5, sep-oct 2012, p p699-700. 
2
 MICHAEL. D. BARBER, the participating citizen : A Biography of Alfred Schutz, Albany : state 

university of  New York press, 2004, p xii. 

3
 MICHAEL. D. BARBER, op, pp 193-194. 
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العالقاتّالتيّتجمعّبينّالمواطنينّبمعنىّأنّاألخالقّأساسّالحوار،ّالنقاش،ّالتداولّواحترامّالرأيّ
ّاآلخر   

بأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّّ Daniel.C.KRAMER دانيال كرامرتبرّوفيّذاتّالمضمار،ّيع
تعنيّتنميةّالمثلّالعلياّلليسارّالسياسي،ّويضيفّبأنهاّتشيرّإلىّالالمركزيةّاالشتراكيةّأوّاالشتراكيةّ
المناهضةّللبيروقراطية،ّويرىّبأنّالمواطنّالذيّيشاركّفيّالنشاطّالسياسيّيحظىّبمثلّعلياّتمكنهّ

ءّبآرائهّفيماّيتعلقّبشأنّأوّقضيةّسياسيةّالتيّتعتبرّأحدّأسبابّنجاحّالنموذجّالتشاركي،ّمنّاإلدال
لكنّالمنظرينّالسياسيينّفندواّهذاّالزعمّبحجةّأنّمشاركةّالمواطنينّالّتقتصرّعلىّالمجالّالسياسيّ

سيدني  هوّنسخةّعنّماّأطلقّعليهKRAMERّكرامر فحسب،ّويذهبونّإلىّاعتبارّأنّماّطرحهّ
ّ"المشاركةّفيّأمريكا"ّاالتصالJ.NIEّّ وجوزيف ناي S. VERBAيربا ف ّالمعنونةّبـ فيّدراستهما

ّ ّعلىparticularized contactingّّالخاصّ ّتشدد ّالتشاركية ّللديمقراطية ّالسياسية ّفالنظرية  
ّ ّذكر ّكما ّتعني ّال ّالعليا ّفالمثل ّالسياسي، ّوالمجال ّاليومية ّالحياة ّبين KRAMERّكرامر التداخل

نماّيقصدّبهاّالمشاركةّالجماعيةّللمواطنينا ّ 1لمشاركةّالذاتيةّلبعضّاألفرادّفيّبعضّاألحيان،ّوا 

 االتجا ّالتنموي:ّ -4

يجمعّأنصارّهذاّاالتجا ّعلىّأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّتعنيّتنميةّالمواطنّوتدريبهّوتوسيعّ
ّاإلنسا ّتضع ّكونها ّالبشرية، ّللتنمية ّمدخالّأساسيا ّفهيّتعد ّوشغلهاّقدراته، ّاهتماماتها نّفيّمحور

ّمنّالليبراليينّأمثال2ّالشاغل ّمجموعة ّاألساسّيؤكد ّفعلىّهذا  Herbertهربرت ماك كلوسكي  
Mac CLOSKEY  و جيمس بروثروJames PROTHOR  و وليام كورنهاوزرWilliam 
KORNHAUSER ّّعلىّأنّتواجدّنخبةّذكيةّمعّجماهيرّغيرّمتعلمةّسياسياّيفتحّالمجالّلحكم

أنّالتفاوتّفيّّاعتبارإلىBachrachّّّو باشراش  Fermiaفيرميا النخبة ّلهذاّينصرفّكلّمنّ
ّوالجماهير ّللنخب ّالسياسية ّكافيّالثقافة ّّمبرر ّأجل ّمن ّالتشاركي ّالنهج ّوتوسيع ّإتاحةإلصالح

ّ 3الفرصةّلجميعّالمواطنينّللحصولّعلىّتعليمّسياسي

منّهياكلّالسلطةّبأنّتسعىCarole PATEMANّّكارول باتمان وفيّهذاّالسياق،ّيدعوّ
فرصّالمشاركةّللمواطنينّّإتاحةفهوّيرىّبأنهّينبغيّّأخرىإلىّخلقّمجتمعّقائمّعلىّالمشاركةّبعبارةّ

علىّمستوىّأدنى،ّومنّتمّنقلهمّإلىّمستوىّأعلىّللمشاركة،ّوذلكّمنّخاللّتوفرّحيويةّالتدريبّ

                                                           
1
 Carole Pateman, «participatory democracy: developing ideals of the political left by Daniel C.KRAMER», 

The American Political Science Review, vol68, n°3, Sep1974, p p1311-1312. 
 .39عمر طيب بوجالل، المرجع السابق، ص  2

3
 Aryeh Botwinick and Peter Bachrach, opcit, p368. 
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منّإعطاءّالفرصةّلكافةّالمواطنينّللمشاركةّفيّالمسائلّبمعنىّأنهّالّبدّ 1ّللمواطنينّوتعزيزّقدراتهم
ّ ّبالغة ّهذ Micro- participationّّالتيّالّتكتسيّأهمية ّللنتائجّالتيّبلغتها ّيجرىّتقييم ومنّتم

ّ ّمستويات ّفي ّالمشاركة ّدرجة ّمن ّالرفع ّيتم ّذلك ّوبعد ّالمهمةّّأعلىالمشاركة، ّالقضايا ّفي أي
Macro- participationّّيعتقدّأنّالمشاركةّالجزئيةّالضيقةّماّهيّإالّقاعدةّتجريبيةّ،ّفهوّبهذا

ّاختباريةّعلىّأساسهاّيتمّإدماجّالمواطنينّفيّالمسائلّاألكثرّأهمية 

ّ ّيشير ّنفسه، ّاإلطار ّللديمقراطيةDavid HEELDّّديفيد هيلد وفي ّاألساسي ّالمبرر بأن
ّمنّأجلّ ّالوسيلة ّالتربويّالذيّيوفر ّالتوجه ّهو ّأماّّافاإلنصالتشاركية ّالفردية  ّالذاتية فيّالتنمية

يعتقدانّأنّالتنميةّالذاتيةّالفرديةّّ MAC Phersonو ماك فرسون  Pteman باتمان ـبالنسبةّل
نماّتعبرّعنّخطوةّحاسمةّوضروريةّفيّعمليةّ المنصفةّالّتمثلّهدفاّنهائياّللديمقراطيةّالتشاركيةّوا 

  2المساواةّوالتغييرّاالجتماعي

 المبحث الثالث: الديمقراطية التشاركية في التجارب الدولية والتجربة الجزائرية
ّالديمقراطيةّالتشاركيةّبرزتّفيّالعديدّمنّدولّالعالم،ّوذلكّبصورّمتعددةّتحملّالمحتوىّ إن 
ّالبراديغمّالحديثّ ّاالختالفّيكمنّفيّأسلوبّتجسيدهاّوطرقّالتعاملّمعّهذا والهدفّنفسه،ّإالّأن 

لهذاّظهرتّأكثرّمنّتجربة،ّفقدّتحتويهاّالمواثيقّالدوليةّكماّتتضمنهاّاألطرّوالقوانينّالداخليةّّنسبيا،
داريةّتهدفّمنّخاللهاّإلىّتشجيعّ للدول ّفالجزائرّعلىّغرارّهذ ّالدولّتبنتّإصالحاتّسياسيةّوا 

 الديمقراطيةّالتشاركية 

 

ّ

 ة الدوليةالمطلب األّول: مكانة الديمقراطية التشاركية في الشرع

ّالديمقراطيةّالتشاركيةّيعدّمنّالمواضيعّالحديثةّنسبياّالتيّتوصفّعلىّأن هاّ مماّالشكّفيهّأن 
براديغمّقديمّفيّسياقّجديد،ّوهوّماّتؤكد ّالمواثيقّالدوليةّالتيّتناولتّبالدراسةّمشاركةّالمواطنينّ

راطيةّالتشاركيةّأوّباألحرىّاهتمتّفيّتدبيرّالشؤونّالعموميةّبمعنىّأن هاّركزتّعلىّأحدّأبعادّالديمق
ّالتشاركيةّ ّالديمقراطية ّاستخدام ّفي ّتدقق ّولم ّمضامين، ّمن ّيحمله ّوما ّذاته ّحد ّفي بالموضوع

                                                           
1
 Tom langford, opcit, p88. 

2
 Tom langford, ibid, p 88. 
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كمصطلح،ّوالذيّجاءّنتيجةّفشلّصورّالديمقراطية،ّوكذاّالدعوةّالملحةّعلىّتبنيّالنهجّالديمقراطيّ
ّالتشاركيّالذيّأضحىّضرورةّحتمية 

ّ:1948قوقّاإلنسانّاإلعالنّالعالميّلح -ّأ

ّّ ّبتاريخ ّالصادر ّاإلنسان ّلحقوق ّالعالمي ّاإلعالن 10ّّإن  ّأحقية1948ّّديسمبر ّإلى أشار
،ّومنحهّالحقّفيّالمساهمةّفيّاالجتماعاتّوتكوين1ّالمواطنّ)الفرد(ّفيّإدارةّشؤونهّالعموميةّبحرية

،ّفضالّعنّما3ّامّإليها،ّوفيّسبيلّحمايةّمصالحهّفتحّلهّفرصةّإقامةّالنقاباتّواالنضم2الجمعيات
التيّمنّشأنها4ّّسبقّفقدّناشدّاإلعالنّبتعزيزّتنميةّقدراتّاإلنسانّواحترامّحقوقهّوالحرياتّاألساسية

ّضمانّكرامتهّوعدمّالمساسّبها 

وفيّنفسّاإلطار،ّاعتبرّاإلعالنّأنّالحريةّوالحقوقّكفيلةّبضمانّالمساواةّوالكرامة،ّوان هّالّ
ّاألحوا ّمن ّحال ّبأي ّالدين،ّيجوز ّاللغة، ّالجنس، ّأو ّاللون ّأو ّالعنصر ّإلى ّمرد  ّيرجع ّالتمييز ل

ّكلّفردّيتمتعّ االنتماءّالسياسي،ّالمكانةّاالجتماعية،ّالثروة،ّالمولدّأوّأيّسببّآخر،ّومنّتمّفإن 
ّ 5ّّبنفسّالحقوقّوالحريات

 العهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية: -ّب

ّالمثلّالعلياّتتحققّبموجبّإقرارّالحريةّلتمكينّاألفرادّمنّالتمتعّبالحقوقّكافةّاعتبرّالعهدّب أن 
سواءّاالقتصادية،ّاالجتماعية،ّالثقافيةّالمدنيةّوكذاّالسياسية،ّومنّدونّتمييزّأوّإقصاءّيكونّسببهّ

ّا ّالثروة، ّاالجتماعية، ّالمكانة ّالسياسي، ّاالنتماء ّالدين، ّاللغة، ّالجنس، ّاللون، لنسبّوغيرها،ّالعرق،
ّ 6ّوقدّأكدّالعهدّعلىّضمانّالمساواةّبينّالجنسين

ّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسية:ّ-ج

                                                           
كانون10ّّألف،ّالمؤرخّفي217ّّ،ّاعتمدّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّرقم1948ّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّّ 1

ل/ّديسمبرّ ّ 02،ّص1،ّفقرة21ّ،ّالمادة1948ّاألو 
ّ 02لمرجعّنفسه،ّصّ،ا2،ّفقرة20المادةّّ 2
ّ 03،ّالمرجعّنفسه،ّص4ّ،ّفقرة23ّالمادةّّ 3
ّ 03،ّالمرجعّنفسه،ّص2،ّفقرة26المادةّّ 4
ّ 01،ّالمرجعّنفسه،ّص2و1المادةّّ 5
اعتمدتّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية،ّ 6

ل/ّديسمبر16ّّ(ّالمؤرخّفي21ّ-دألفّ)2200ّرقمّ ّ 11-10،ّصّص3ّو2المادةّّ،1966كانونّاألو 
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ّونقلّ ّوتلقي ّالرأي ّعن ّالتعبير ّحق ّوالسياسية ّالمدنية ّبالحقوق ّالخاص ّالدولي ّالعهد منح
ّأو ّالطبع ّكانّذلكّعنّطريقّالكتابة، ّوسيلةّّالمعلوماتّواألفكارّإلىّآخرينّسواء عنّطريقّأية

،ّكماّأعطىّالعهدّأحقيةّاألفرادّفيّممارسةّالعملّالجمعويّوالنقابيّدفاعاّعنّالمصالحّالتي1ّأخرى
،ّفضالّعنّماّسبقّيحقّللمواطنّالمشاركةّفيّتدبيرّشؤونهّالعموميةّمباشرةّأوّبطريقةّغير2ّتهمهم

ّأن ّكذلك ّله ّويحق ّحرية، ّبكل ّعنه ّانتخابّممثلين ّبواسطة ّيترشحّألنّّمباشرة ّأن ُينتخبّبمعنى
ّوالحرية ّبالمساواة ّمشروطا ّالحق ّوهذا ّالسياسي، ّالنشاط ّممارسة ّفي ّيقصي3ّيشارك ّالذي ّاألمر ،

ّأشكالّالتمييزّوالتهميشّويسهمّفيّتجسيدّالمفاضلةّبينّالبدائلّالمتاحةّمنّدونّإكرا ّأوّإجبار 

ّنصري:االتفاقيةّالدوليةّللقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّالعّ-د

ّالتعريفّبالتمييزّالعنصريّالذيّيعنيّ ّاالتفاقية ّ«تمييزّأوّاستثناءّأوّتفضيل»تضمنتّهذ 
مبرر ّالعرق،ّاللون،ّالنسب،ّاألصلّالذيّيعرقلّكلّاعترافّبحقوقّاإلنسانّوحرياتهّاألساسيةّفيّأيّ

ّ 4مجالّكانّسياسي،ّاقتصادي،ّثقافيّعلىّقدمّالمساواة

ّقوقّاإلنسان:ّاالتفاقيةّاألوروبيةّلحّ-هـ

ّالتعبيرّكحقّ ّحيثّأوردتّحرية ّالمواثيقّالسابقة، ّجاءتّبه ّعنّسياقّم ّتخرجّاالتفاقية لم
مكفولّيضمنّتلقيّونقلّالمعلوماتّواألفكارّمنّدونّتدخلّالسلطاتّالعمومية،ّلكنّاالتفاقيةّنصتّ

ّ 5ّعامعلىّضرورةّالتحليّباإلجراءاتّوالتدابيرّالتيّمنّشأنهاّدفعّاإلضرارّباألمنّال

فضالّعنّذلكّفقدّمنحتّاالتفاقيةّالحريةّفيّتكوينّالجمعيات،ّوكذاّحضورّاالجتماعاتّوّ
ّالمجتمعاتّ ّفي ّالضرورية ّالتدابير ّاتخاذ ّإلى ّتشير ّالتي ّالحق ّهذا ّعلى ّالمفروضة ّالقيود رفع

                                                           
،ّنيويوك:ّمنشوراتّالمعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسانمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان،ّّ 1

ّ 32ّ،ّص2ّّ،ّفقرة19،ّالمادة2006ّاألممّالمتحدة،ّ
ّ 33ّ،ّالمرجعّنفسه،ّص1،ّفقرة22المادةّّ 2
ّ 34،ّالمرجعّنفسه،ّص1ّ،ّفقرة25المادةّّ 3
ألف2106ّّاالتفاقيةّالدوليةّللقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّالعنصري،ّاعتمدتّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّرقمّّ 4

ل/ّديسمبر21ّّالمؤرخّفيّ ّ 59ّ،ّص1ّ،ّفقرة1،ّالمادة1965كانونّاألو 
ومتممة14ّّو11ّ،ّالمعدلةّبالبروتوكولين1950ّمبر/تشرينّالثانيّنوف4ّ،اإلنساناالتفاقيةّاألوروبيةّلحقوقّّ 5

ّ 11،ّص2ّ-1،ّفقرة10ّالمادةّ،13-12-7-6-4بالبرتوكولّاإلضافيّوالبرتوكوالتّرقمّ
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التمتعّ،ّإلىّجانبّذلكّمنعتّاالتفاقيةّأيّشكلّمنّأشكالّالتمييز،ّوالذيّيعرقلّعملية1ّالديمقراطية
ّ 2ّبالحقوقّوالحرياتّاألساسيةّأليّفردّكان

ّاالتفاقيةّاألمريكيةّلحقوقّاإلنسان:ّ-و

أعطتّاالتفاقيةّالحقّللمواطنّفيّالمساهمةّفيّإدارةّشؤونّالحكم،ّوذلكّإماّبشكلّمباشرّأوّ
ّوكذ ّكأساسّلالختيار ّالحرية ّمنح ّإلى ّاالتفاقية ّأشارت ّكما ّعنه، ّينوبون ّممثلين ّاختيار اّبواسطة

ّ 3ضمانّالمساواةّبينّالمواطنين

ّاالتفاقيةّاألمريكيةّلحقوقّاإلنسانّهيّاألخرىّاستوحتّأسسهاّ إضافةّغلىّماّسبقّذكر ،ّفإن 
منّالوثائقّالدولية،ّاألمرّالذيّجعلهاّتؤكدّعلىّحقوقّأوردتهاّهذ ّالنصوصّالدوليةّكحريةّالفكرّ

قّالغيرّواالبتعادّعنّاستعمالّالتعسف،ّكماّوالتعبير،ّوقدّشددتّاالتفاقيةّعلىّضرورةّاحترامّحقّو
  4ّّمنحتّالمواطنينّحقّاالجتماعّوالتجمعّألن هماّيشكالنّأهمّالممارساتّفيّالمجتمعاتّالديمقراطية

 

 

 

 

 

ّ

                                                           
ّ 12،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ-1،ّفقرة11ّالمادةّّ 1
ّ 13،ّالمرجعّنفسه،ّص14ّالمادةّّ 2
أعدّالنصّفيّإطارّمنظمةّالدولّاألمريكية،22/11/1969ّّسيهّفيّاالتفاقيةّاألمريكيةّلحقوقّاإلنسان،ّسانّخّوّ 3

ّج للمزيدّأنظر:ّ-ب-،ّفقرة،ّأ23المادةّ
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

،ّوقد2003ّثاني،ّالقاهرة:ّدارّالشروق،ّ،ّالمجلدّالالوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسانبسيونيّمحمودّشريف،ّ
ّنشرتّهذ ّالوثيقةّبتصريحّمنّالمعهدّالدوليّلحقوقّاإلنسانّبجامعةّديّبولّشيكاغو 

ّ،ّالمرجعّنفسه 16-15-13الموادّّ 4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
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ّ:19811الميثاقّاإلفريقيّلحقوقّاإلنسانّوالشعوبّّ-ح
أعطىّالميثاقّالحقّللمواطنينّفيّالمشاركةّبحريةّفيّتدبيرّالشؤونّالعموميةّمباشرةّأوّعنّ

ّلكلّمواطن2ّطريقّممثلين ّالحصولّعلىّالمعلومة ّمنحّأحقية ّعلىّذلكّفقد ّعالوة والتعبيرّعنّ،
ّ،ّبماّيسهمّفيّتحقيقّالشفافيةّكدعامةّفعالةّلتعزيزّالنهجّالديمقراطيّالتشاركي 3آرائه

ّالميثاقّاإلفريقيّهوّاآلخرّحذوّالمواثيقّالسابقةّالذكرّواعتبرّأن هّمنّحقّالمواطنّ فقدّحد
ّالمساسّباأل ّإلى ّأنّيؤديّذلك ّآخرينّمنّدون ّأفراد ّمع ّالتجمع ّوكذا ّالجمعيات، ّالعامّتكوين من

ّ 4ّوالمصلحةّالعامة
ّتبنيّ ّإلى ّالحاجة ّبرزت ّآنفا ّإليها ّاإلشارة ّتم ّالتي ّالدولية ّالتشريعات ّأوردته ّلما وتفعيال

ّالديمقراطيةّالتشاركية،ّوقدّتلقفتهاّالعديدّمنّالبرامجّوالتقاريرّالدولية:
 برنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائي: -1

الديمقراطيةّالتشاركيةّعلىّأن هاّإجراءاتّتسمحّللمواطنينّبرنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّّيعرف
سواءّكانواّأفراداّأوّجماعاتّالمساهمةّفيّتحديدّالقضاياّذاتّاالهتمامّالعام،ّويمكنّأنّتأخذّهذ ّ
المشاركةّأشكاالّمختلفة:ّالمعالجةّالمباشرةّلمشكلةّمعينة،ّالتدخلّلحلّالصعوباتّفيّظلّالمجتمعّ

تّالديمقراطيةّالتمثيلية،ّوجودّآلياتّتضمنّالمساءلةّوتعطيّالمواطنينّصوتاّأوّالتفاعلّمعّمؤسسا
ّالوطنية ّالسياسة ّوصناعة ّالسياسية ّالحوارات ّفي ّوالمشاركة ّالمستدامة ّالمدنية ّالمشاركة ،5ّوتشجع

ّوانعدامّ ّمستقل ّكمتغير ّاالجتماعية ّالمساواة ّبين ّطردية ّعالقة ّثمة ّأن ه ّله ّآخر ّتقرير يضيفّفي
ّتتوقفّعلىّّاالستقرار ّال ّفالديمقراطية ّالمساواة، ّمتغير ّتوافر ّعدم ّعن ّنتيجة ّيمثل ّالذي السياسي

ّتعزيزّهذ ّاألسسّ ّتتعلقّبوضعّاآللياتّالتيّمنّشأنها ن ما اعتمادّمجموعةّمنّالمبادئّفحسب،ّوا 
ّ 6ّالديمقراطية

                                                           
عنّالدورةّالعاديةّالسادسةّعشرّلمؤتمر115ّّالميثاقّاإلفريقيّلحقوقّاإلنسانّوالشعوبّالصادرّبموجبّالقرارّّ 1

فيّمنروفيا1979ّّيوليوّسنة30ّّإلى17ّّرؤساءّدولّوحكوماتّمنظمةّالوحدةّاإلفريقيةّالتيّعقدتّفيّالفترةّمنّ
انّوالشعوبّتمهيداّإلنشاءّأجهزةّللنهوضّبحقوقّاإلنسانّليبيرياّبشأنّإعدادّمشروعّأوليّلميثاقّإفريقيّلحقوقّاإلنس

ّوالشعوبّوحمايتها ّللمزيدّأنظر:
Primena.org/admin/upload/component/___1420837984.pdf  

ّ 05،ّالمرجعّنفسه،ّص13ّالمادة2ّّ
ّ 04،ّالمرجعّنفسه،ّص09المادةّّ 3
ّ 04،ّالمرجعّالسابق،ّص11-10المادتانّّ 4

5
  PNUD, «stratégie du PNUD pour le renforcement de la société civile et de l’engagement civique», 

aout 2009, p08. 
مسارات التحول الديمقراطي: تقرير موجز حول التجارب الدولية والدروس »،برنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّ 6

ّ 20،ّص2011وشركةّطاللّأبوّغزالة،ّجوانّ،ّترجمة:ّمحمدّمحيّالدينّوسامحّرجبّ«المستفادة والطريق قدما
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ّتبنيّالديمقراطيةّالتشاركيةّيجمعّبينّثالثةّأسسّفإن هّيشكلّبناءاّ مؤسسياّقائمّعلىّوعليهّفإن 
أساسّتشاركيّقادراّعلىّالتوزيعّالسلطويّللقيمّفيّالمجتمعّالذيّيضمنّتحقيقّالمساواةّاالجتماعيةّ

ّ،ّاألمرّالذيّمنّشأنهّفتحّالمجالّأمامّاستيعابّجميعّفئاتّالمجتمع 1ويحميّحقوقّاإلنسان
 البنكّالدولي: -2

ّالسياساتّالتشاركيةّتمكنّمنّيرىّالبنكّالدوليّفيّتقريرّنشر ّحولّالتنميةّومحاربةّا لفقرّبأن 
ّبدور ّ ّالذي ّاألمر ّوالمجتمع، ّواالقتصاد ّالسياسية ّلألنظمة ّمتينة ّمؤسسية ّقاعدة ّبناء ّعملية تسهيل
يؤديّإلىّالسماحّللجميعّبالتعبيرّعنّأنفسهمّواالنخراطّفيّاألعمالّذاتّالشأنّالعام،ّفالديمقراطيةّ

ّعلى ّالشأنّالذيّّالتشاركيةّتسعىّإلىّتشجيعّاألفراد ّالنزاعات، ّالحوارّبدلّالعنفّلتسوية استخدام
ّالناتجةّعنّ ّالتقليلّمنّمخاطرّالنزاعاتّالعرقيةّوغيرها يفضيّإلىّضمانّالحقوقّالسياسية،ّوكذا
ّاآللياتّالتشاركيةّمنّشأن هاّإقرارّشرعيةّالحكوماتّ الضعفّاالجتماعيّأوّسياسةّالفقر،ّكذلكّفإن 

ّ 2ّالستقرارّاالجتماعيّوالسياسيّواالقتصاديهذ ّالشرعيةّالتيّتعهدّا
ّالنهجّ ّإلى ّنظر ّالمغرب ّفي ّالتشاركية ّالمقاربة ّحول ّالدولي ّالبنك ّقدمه ّآخر ّتقرير وفي
ّالمؤسساتّالمجتمعيةّ ّخلق ّفكرة ّتقدم ّالتي ّالشعبي ّالدعم ّللحصولّعلى ّطريقة ّأن ه التشاركيّعلى

ّالعامة ّالمرافق ّإدارة ّالتقرير  3لضمان ّهذا ّإطار ّتسعىّّوفي ّالتي ّالرئيسية ّاألهداف ّعرض تم
 :4الديمقراطيةّالتشاركيةّإلىّتحقيقهاّوهي

 تطويرّمساحةّدائمةّللحوارّوالتشاور  -1
 تحسينّقدراتّومهاراتّالفاعلينّالمحليين  -2
 مشاركةّالجهاتّالفاعلةّفيّبلورةّالبرامجّالمحليةّالمتعلقةّبالحدّمنّالفقر  -3
ّإ -4 ّوضع ّخالل ّمن ّالمحلية ّالمبادرات ّالتقيدّدعم ّاقتراح ّمن ّبدال ّالتشاور ّوهياكل جراءات

 بالبرامجّالموضوعةّمسبقا 

وقدّتضمنّتقريرّعنّالتنميةّفيّالشرقّاألوسطّوشمالّإفريقياّأنّالحكمّالجيدّالقائمّعلىّفتحّ
المجالّللمواطنينّباعتبارهمّمستفيدينّمنّالخدماتّالعامةّللتعبيرّعنّحاجاتهمّوتحديدّأولوياتهمّيوفرّ

                                                           
ّ 23المرجعّنفسه،ّصّ 1

2
 La Banque Mondiale, « rapports sur le développement dans le monde 2000/2001: combattre la 

pauvreté», paris : éditions ESKA, 2001, p p133-134.  
3
 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, « approches participatives au Maroc : 

bilan de l’expérience et recommandations pour la mise en œuvre de l’initiative nationale de 

développement humain(INDH)», janvier 2006, p04.  
4
 Ibid, p05. 
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 ّوفي1ّ"الفعالةوالسياساتّغيرّ"المساهمةّفيّإثراءّالحوارّبغرضّاستبعادّهاجسّالمخرجاتّالرديئةّ
ّمشاركةّ ّمن ّتمكن ّفعالة ّمعايير ّالحسبان ّفي ّتضع ّينبغيّأن ّالعملية ّهذ  ّأن  ّاعتبر ذاتّالسياق،

ّوأنّتوفرّ ّاألمرّ«شفافيةّقصوىّعبرّجعلّالمشاوراتّعلنية»المواطنينّفيّاالستشاراتّوالنقاش، ،
العمليةّأنّترفعّمنّالذيّيستدعيّإعالمّقويّومجتمعّمدنيّنشطّيشجعّالمشاركةّحيثّبإمكانّهذ ّ

ّ 2مستوىّالمساءلة
 المطلب الثاني: نماذج عن الديمقراطية التشاركية عبر العالم:

ّالهدفّاألسمىّمنّوراءّتعددتّنماذجّالد يمقراطيةّالتشاركيةّعبرّمختلفّدولّالعالم،ّغيرّأن 
ّذلكّيكمنّفيّإقحامّأصحابّالمصلحةّفيّتدبيرّالشؤونّالعموميةّبشتىّالطرقّوالوسائل:

 : Porto Algreeالميزانية التشاركية في بورتو أليغري  -1

أدواتّالديمقراطيةّالتشاركيةّعقبّغريّكأداةّمنّيفيّبورتوّألّتزامنّظهورّالميزانيةّالتشاركية
ّ ّسنة ّالبلدية ّالديكتاتوري1988االنتخابات ّالنظام ّمن ّالمرحلة ّهذ  ّفي ّالبرازيل ّانتقلت ّفقد نحو3ّّ،

ّ ّبانتهاج ّالسياسي ّالفاعلة4ّّالديمقراطيّالنظاماالنفتاح ّالجهات ّمع ّالسلطة ّتقاسم ّعلى ّيركز الذي
ووضعّالسياساتّوصنعّالقرار،ّفقدّعززتّالبرازيلّّالسياسية،ّوالتيّكانتّمستبعدةّمنّمباشرةّالحكم

،ّوذلكّقصدّاالستجابة5ّالطابعّالديمقراطيّعلىّالحكمّإضفاءانتقالهاّإلىّالحكمّالمدنيّالهادفّإلىّ
قامةّ لمطالبّالجبهةّالشعبيةّالتيّكانتّتناشدّبالتغييرّفيّنموذجّاإلدارة،ّتعظيمّالمشاركةّالشعبيةّوا 

ّالديمانظ ّبين ّيدمج ّحكم ّفيّم ّالنظر ّإعادة ّإلى ّدعت ّكما ّالتشاركية، ّوالديمقراطية ّالتمثيلية قراطية

                                                           
األوسط وشمال إفريقيا، إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق تقرير عن التنمية في الشرق البنكّالدولي،ّّ 1

ّ 44،ّص2004،ّبيروت:ّدارّالساقي،ّاألوسط وشمال إفريقيا: تعزيز التضمينية والمساءلة
ّ 48المرجعّنفسه،ّصّّ 2
 ّّالميزانيةّالتشاركيةّهيّعبارةّعنّميكانيزمّيمكنّالمواطنينّمنّتحديدّأولوياتّميزانيةّمدينتهمّعنّطريقّإقرارّتعيين

ّكلّأوّجزءّمنّالمواردّالمتاحة ّللمزيدّأنظر:
Cabannes Yves, «les budgets participatifs en Amérique Latine ; de Porto Alegre à l’Amérique centrale, en 

passant par la zone andine : tendances, défais et limites», Mouvements, 2006/05,N°47-48, p 128.  
3
 Cabannes Yves, ibid, p128. 

يمقراطي في الخبرة العربية االنتخابات وعملية التحول الدمساعيدّفاطمة،ّ"التحولّالديمقراطيّوآلياتهّ"،ّفي:ّّ 4
ّ 123،ّص2011،ّعمان:ّدارّالرايةّللنشرّوالتوزيع،ّالمعاصرة

5
 TERESA.R. Melgar, «A time of closure? Participatory budgeting in Porto Alegre, Brazil, after the workers 

party Era», Journal of Latin American Studies, vol46, issue1, 2014, p124. 
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ّالمواطنينّفيّ ّتعميقّالمواطنةّمنّخاللّمشاركة ّوالمجتمعّالمدنيّوالتيّمنّشأنها مفهوميّالدولة
ّ 1تحديدّمساراتّالمدينةّوسياساتهاّالعامةّالسيماّاالجتماعيةّمنها

هّاالنتخابيةّبمدينةّبورتوّأليغريّنوعاّجديداّمنّاقترحّحزبّالعمالّفيّحملت1988ّففيّعامّ
سياسيّاقتصاديّيزيدّمنّمشاركةّّالديمقراطيةّاالقتصاديةّوالذيّيتمثلّفيّالميزانيةّالتشاركيةّكابتكار

المواطنينّمباشرةّفيّاتخاذّالقراراتّالعامة،ّوقدّكانّالهدفّمنّوراءّهذاّاالبتكارّهوّإشراكّالفقراءّ
ّ 2لّفعالّفيّاإلدارةّوتنظيمّالمجالسّالشعبيةوالفئاتّالمهمشةّبشك

خاللّفترةّحكم1989ّّوضعتّعمليةّالميزانيةّالتشاركيةّفيّبورتوّأليغري،ّالتيّبدأتّفيّعامّ
ّ ّ  Olivio Dutraأوليفيو دوترا العمدة 1993ّّوتعمقتّسنة ّالعمدة ّحكم ّفترة ّتارسو جنروخالل

Tarso Genroّّوالتخطيطّوا ّآلياتّالمشاركة ّمن ّبونتّجملة ّانتخابّراؤول ّومع ّالشعبية، لرقابة
Raul Pontّّّالنموذجّمنّالحكمّوأصبحتّالميزانيةّالتشاركيةّهيّاألداة1996ّّسنة تمّتعزيزّهذا

ّلليسارّوللقوىّالوطنيةّوالدولية ّوالنموذجّالجديد ّالطابعّالمؤسسي3ّالرئيسة ّالتيّتهدفّإلىّإضفاء ،
حلية،ّفضالّعنّالتقييمّالمستمرّالقائمّعلىّالمشاركة،ّعلىّالمشاركةّالشعبيةّفيّرسمّالسياساتّالم

ّأنّ ّبحكم ّالقرار ّلصنع ّالتشاركية ّعملياته ّفي ّتتمثل ّالنموذج ّهذا ّبها ّيمتاز ّالتي ّالميزة ّعن أما
ّعلىّ ّالمقترحة ّالمشاريع ّترتيب ّعن ّالمسؤولون ّيمثلون ّبل ّفحسب، ّاقتراحات ّيقدموا ّال المشاركين

ظلّهذاّالتصورّيصوتّالمشاركونّعنّطريقّالديمقراطيةّالمباشرةّالمستوىّاإلقليميّ)المحلي( ّففيّ
ّاألساسيّ ّالهيكل ّويشمل ّالبلدية ّإدارة ّبالمفاوضاتّمع ّيهتمون ّبينهم ّمن ّممثلين فيّجلساتّعامة
ّإجراءّعرضّ)تقرير(ّسنويّأوّتعديلّللقواعدّاإلجرائيةّالمتعلقةّبالميزانيةّالتشاركية،ّ للمشاركةّأيضا

ّالسم ّشأنه ّمن ّالمستجدةوهذا ّالظروف ّمع ّبالتكيف ّللجان ّعلى4ّاح ّالمشاركة ّتقتصر ّال ّوعليه ،
نماّيسمحّللمواطنّالعاديّبالمشاركةّفيّإدارةّشؤونهّالعمومية4ّالتصويتّكلّأربع) (ّسنواتّفحسبّوا 

ّ 5التيّتمكنّمنّتجاوزّأزمةّالبيروقراطيةّاالشتراكيةّالتيّظهرتّفيّأورباّالشرقية

فيّبورتوّأليغريّبعدهاّالقانونيّمنّخاللّماّنصتّعليهّالمادةّاألولىّّتجدّالميزانيةّالتشاركية
(1ّ ّالقانون ّمن ّالبلديات-116( ّبعيدةّّ-قانون ّخطة ّوتنفيذ ّالتعريفّوالدعم ّاإلعداد، ّمراحل خالل

                                                           
1
 Silvia Cristina Franco Amaral, «public leisure policies in Porto Alegre, Brasil : from representative 

democracy to participative democracy», Word Leisure Journal, 50/2, 2008, p131. 
2
 Adalmir Marquetti, Carlos E.Schonerwald da Silva et Al Campbell, «participatory economic democracy in 

action: participatory budgeting in Porto Alegre 1989-2004», Review of Radical Political Economics, vol44, 

issue1, 2012, p63.  
3
 Tarso Genro et Ubiratan de Souza, quant les habitants gèrent vraiment leur ville de budget 

participatif : l’expérience de Porto Alegre au Brésil, Paris : éditions Charles Léopold Mayer, 1998, p41. 
4
 Andreas Novy et Bernhard Leubolt,« participatory bdgeting in Porto Alegre : social innovation and the 

dialectical relationship of state and civil society», Urban Studies, vol42, N°11, 2005, p p2027-2028. 
5
Tarso Genro et Ubiratan de Souza,opcit, p41. 
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المدى،ّفإنّمشاركةّالمواطنينّمضمونةّفيّإطارّوضعّالميزانيةّالسنويةّوتوجيهها،ّتتمّهذ ّالمشاركةّ
ّللمنطقةفيّنطاقّالق ّليسّمنّالناحية1ّطاعاتّالجغرافية ّفهيّبذلكّتسعىّإلىّتعميقّالديمقراطية  

اإلجرائيةّفقطّولكنّأيضاّمنّحيثّنتائجّعمليةّصنعّالقرارّالتيّتولدّالحلّالتداوليّأيّوفقاّللمبادئّ
ّ 2التداوليةّبالتركيزّعلىّالمشاركةّمنّالقاعدةّإلىّالقمة

نيةّالتشاركيةّالسيماّتلكّاألدبياتّالتيّتنصبّعلىّمدينةّبورتوّتؤكدّالدراساتّالمتعلقةّبالميزا
أليغريّبأنّالميزانيةّالتشاركيةّتعتبرّابتكاراّمؤسسياّمهماّفيّالديمقراطيةّعلىّاعتبارّأنهاّتؤيدّالمثلّ
ّالحقوقّ ّالمشاركون ّيتعلم ّحيث ّتربوية ّانعكاسات ّلها ّكما ّبأسر ، ّالمجتمع ّفي ّللديمقراطية العليا

ات،ّمماّيزيدّمنّتوسيعّقدراتهم،ّفضالّعنّأنهاّتحسنّاألداءّالماليّللحكوماتّوهوّماّيزيدّوالمسؤولي
منّكفاءةّالمواردّالعموميةّويحدّمنّظاهرةّالفساد،ّوالهدفّالمحوريّالذيّتصبوّإلىّتحقيقهّالميزانيةّ

  3ّّاءّوالفئاتّالمهمشةالتشاركيةّيتمثلّفيّالقدرةّالتوزيعيةّبمعنىّأنهاّتميلّإلىّتحسينّنوعيةّحياةّالفقّر

 اجتماعات المدينة: التجربة األمريكية: -2

ّ ّالمدينة ّاجتماع ّفيّ Town meetingيعد ّالمشارك ّللمواطن ّالذيّيشير ّاألصلي النموذج
المداوالت،ّحالياّيميلّرجالّالسياسةّإلىّتوطيدّالصلةّبينّالمواطنينّوالمؤسساتّالحكوميةّفيّالنظامّ

-1780لىّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّكأولّجمهوريةّديمقراطيةّحديثةّالتداولي،ّفقدّيعزىّظهور ّإ
فيّساحاتّالخطابّالعام،ّوعليهّفإنّولوجّاجتماعاتّالمدينةّكانّضمنّمجموعةّأوسعّمن1790ّّ

ّ 4ممارساتّالمشاركةّالشعبيةّأوّماّيطلقّعليهّبالديمقراطيةّالتشاركية

لمدينةّمكانةّبارزةّفيّالعديدّمنّالمستعمراتّففيّالقرنّالثامنّعشرّاحتلتّتجربةّاجتماعاتّا
ّالشمالية ّأمريكا ّفي 5ّالبريطانية ّمدينة ّفي التيNouvelle Angleterreّّانجلتر الجديدة السيما

اعتبرتّكنموذجّناجحّعنّالحكمّالذاتيّالمحليّوكمكانّللتعلمّيفتحّأبوابهّأمامّأشكالّالمواطنةّاألكثرّ
ّ 6ياّأوّمحليااتساعاّعلىّمستوىّالدولةّسواءّوطن

ّتميلّ ّوالتجانسّالتي ّاالنسجام ّاإلجماع، ّعلى ّالفترة ّهذ  ّفي ّالمدينة ّاستندتّاجتماعات فقد
بالضرورةّإلىّاتخاذّقراراتّفعالة،ّومنهّسادتّفكرةّالرأيّالعامّخدمةّللتوافقّاالجتماعي،ّوعليهّاعتبرّ

                                                           
1
Tarso Genro et Ubiratan de Souza,ibid, p43.  

2
Laurence PIPER, «How participatory institutions deepen democracy through broadening representation : the 

case of participatory budgeting in Porto Alegre, Brasil»,Theoria, issue 139, vol61, N°2, 2014, p p54-57. 
3
 Adalmir Marquetti, Carlos E.Schonerwald da Silva et Al Campbell, opcit, p63. 

4
Robert W.T.Martin, «D’une manière pacifique et ordonnée :Town meeting et assemblées populaires à 

l’époque de la fondation des Etats-Unis», traduction :Camille Salgues, participations,2016/02, N°15, p176.   
5
 Robert W.T.Martin, Ibid, p178. 

6
 Sandra M.Gustafson, «Town meeting et race en Amérique», traduction : Camille Salgues, participations, 

2016/02, N°15, p150. 
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ّتوزيعّالسلطةّوشكالّمنّ ّاالجتماعيةالتضمينّمنّاألساليبّاألكثرّمالئمةّإلعادة ،1ّأشكالّالرقابة
300ّإلى200ّّفاإلجماعّيتطلبّالتشاورّمعّأعضاءّالمجتمعّحيثّكانتّتتشاركّباستمرارّحواليّ

ّ 2أسرةّتمتلكّوعياّمشتركاّبأنّاألجهزةّالسياسيةّقادرةّعلىّاالستجابةّلمطالبهم

ّالت ّاألمريكية ّالدولة ّلبناء ّاألولى ّاللبنة ّتشكل ّالمدينة ّكانتّاجتماعات ّمنّفقد ّإنشاؤها ّتم ي
بدأJohn ADAMSّّجون آدامز األسفلّمنّقبلّالمواطنينّالعاديينّعلىّسبيلّالمثالّفإنّالرئيسّ

،ّفقدّأطلقّعلىّاجتماعاتّالمدينةBraintreeّبرينتري مسار ّالسياسيّكعضوّفيّاجتماعّالمدينةّ
ّ 3يمقراطيةّالتداوليةالتيّأعطتّإضافةّللدّ"الجماهيرّالجديدة"فيّالفكرّالجمهوريّالحديثّمصطلحّ

،ّلكنهّفيّنهايةّالقرن4ّوالجديرّبالذكرّأنّتنظيمّهذ ّاالجتماعاتّكانّيعقدّبشكلّغيرّرسمي
ّ 5ّالثامنّعشرّوفيّسياقّالمناقشاتّالدائرةّحولّاالستقاللّوالثورةّجاءّاإلقرارّالدستوريّلها

ّتحدياتّدفعته ّاألمريكية ّواجهتّالديمقراطية ّالعشرين ّمنتصفّالقرن ّجهودّفي ّتحفيز ّنحو ا
ّاالجتماعيةّ ّالبيئة ّمع ّتكييفه ّخالل ّمن ّالمدينة ّالجتماع ّالسياسي ّالشكل ّفي ّاالستثمار إعادة

وهوّعبارةّّ"اجتماع مدينة أمريكا على الهواء"واإلعالميةّالجديدة ّومنّتبعاتّهذ ّالجهودّأنهّبرزّ
عّعنّوجهاتّالنظرّالذيّكانّيضمّخبراءّللدفا1956ّ-1935عنّبرنامجّإذاعيّوطنيّبثّبينّ

المختلفةّومناقشةّمشاكلّاألسبوع،ّحيثّكانتّتتاحّالفرصةّللمستمعينّإلبداءّرأيهمّوطرحّانشغاالتهمّ
ّ ّ6إلىّأنّأصبحتّفيّوقتّالحقّهذ ّالبرامجّالحواريةّتبثّعلىّشاشةّالتلفزيون

ّبشكلّكبيرّفيّالوال ّالعامة ّمجالّالمشاركة ّوالعشرينّازداد ّفيّالقرنّالواحد ياتّالمتحدةّأما
الرائدةّفيّالتشاور America Speaksّّأمريكا سبيكويرجعّالفضلّإلىّمنظمة1990-2000ّّ

                                                           
1
 Michael Zuckerman, «le mirage démocratique du town meeting Américan», traduction :Xavier Blandin, 

participations, 2016/02, N°15, p p88-90.  
2
 Michael Zuckerman,Ibid, p100. 

3
 Sandra M.Gustafson, opcit, p p153-154. 

4
 Robert W.T.Martin, opcit, p179. 

5
Robert W.T.Martin, Ibid, p199. 

 ّّجددّالرئيسّكلينتون1997ّّ،ّوفي1992ّمثلّاالنتخاباتّالرئاسيةّلسنةClintonّّهذاّالمفهومّعندماّأطلقّ"مبادرة
كلّاجتماعّالرئيس"ّبشأنّالعرقّالتيّشملتّتجمعاتّمنّنوعّاجتماعّالمدينةّوغيرهاّمنّالمبادراتّاألخرى،ّحيثّش
ّالمدينةّالنموذجّاألكثرّإقباالّفيّالوالياتّالمتحدةّلمعالجةّمسائلّالهويةّالعرقيةّوالنزاعات ّللمزيدّأنظر:

 Sandra M.Gustafson, opcit, p p169-170. 
6
 Sandra M.Gustafson, Ibid, p 169. 

 ّّأمريكاّسبيكAmerica Speaksّمواطنينّفيّالوالياتّالمتحدةّهيّمنّالشركاتّالرائدةّفيّمجالّإشراكّال
،ّفقدّسعتّخالل2010ّإلىّغاية2006ّّاألمريكيةّفقدّباشرتّعملهاّفيّكلّمنّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّوكنداّمنّ

هذ ّالفترةّإلىّفهمّآراءّأصحابّالمصلحةّوالمتطوعينّوالنشطاءّفيماّيتعلقّبالمداوالتّالتيّتتمّعلىّمستوىّاجتماعاتّ
ّاجتماعات للمزيدّأنظر:3ّمشاركّفي1000ّّعددّالمشاركينّحواليّأكثرّمنّّالمدينة،ّوقدّبلغ
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والمداوالت،ّوالتيّكانتّتسعىّإلىّاتخاذّالقراراتّبواسطةّاستخدامّاألساليبّالتشاركيةّكبدائلّأصيلةّ
 وعلىّهذاّاألساس1ّذاتّطابعّسياسي،ّوالتيّمنّشأنهاّتوسيعّعمليةّالتمكينّلتضمّالجهاتّالفاعلة

مكنتّاجتماعاتّالمدينةّمنّإعادةّالمشاركةّالسياسيةّإلىّإطارهاّاالجتماعي،ّوذلكّمنّخاللّتقويةّ
ّاحتياجاتّ ّوتلبية ّالقيود ّبفك ّتسمح ّشمولية ّأكثر ّمشاركة ّنحو ّإلثباتّاالتجا  ّاالجتماعي االندماج

أيةّعمليةّصناعةّالقرارّنظراّلكونّ ّوعليهّفإنّاجتماعاتّالمدينةّتجعلّالمواطنينّفيّقلب2ّالقاطنين
أنّهذ ّاآللياتّالتشاركيةّتشكلّوحداتّمحليةّجدّقريبةّمنهم،ّإلىّجانبّذلكّفإنّالمعلومةّفيّإطارّ

ّهذ ّاآلليةّتنتقلّبشكلّسريعّبينّاألفرادّذويّالمصلحة 

تخدامّاجتماعاتّالمدينةّفيّالقرنّالواحدّوالعشرينّشهدتّتطوراتّهائلة،ّوذلكّنظراّلتزايدّاس
ّالمفاتيحّ ّبلوحات ّمجهزة ّمتطورة ّجد ّقاعات ّفي ّتعقد ّاالجتماعات ّهذ  ّأصبحت ّحيث التكنولوجيا

ونظامّللمشاركةّوالسمعّتحويّالقاعاتّكذلكّعلىّشاشاتWifiّّّواي فايالرقميةّالمتصلةّبواسطةّ
تمّتعيينّعاليةّالجودةّوذاتّتقنياتّمتطورةّتعرضّجداولّأعمالّونشراتّوكلّماّيتعلقّباالجتماع،ّي

شخصّفيّمدن800ّّأشخاصّعشوائياّللجلوسّعلىّطاولةّمستديرة،ّيصلّعددّالمشاركينّإلى10ّّ
،ّثمّبعدهاّيطلبّمنّالمشاركينّتقييمّالخياراتّومشاركةّالمواطنينّوتشجيعهمّعلىّالتفكيرّفي3ّأخرى

ّ ّأفضل ّتقدم ّالتي ّللمواطن"الخيارات ّاّ"ضمانات ّذلك ّبعد ّليتم ّعليها ّالتصويت ّيتم لخروجّثم
باالستنتاجاتّالنهائيةّحولّالتشاور،ّويحصلّجميعّالمشاركينّعلىّنسخّعنّالتقريرّالنهائي،ّإضافةّ
ّالنقاشّحتىّيتسنىّلهمّإظهارّأشغالّاجتماعّالمدينةّللمواطنينّ إلىّآلةّتصويرّتحويّفعالياتّهذا

ّ 4اآلخرين

المشاركةّفيّتقديمّاقتراحاتهمّوبالتاليّفإنّاجتماعاتّالمدينةّتشكلّأداةّمهمةّتسمحّللمواطنينّب
ّفيّ ّعلني ّبشكل ّالمواطنين ّمع ّالتواصل ّرئيسية: ّأبعاد ّثالثة ّتحقق ّبذلك ّفهي ّالمدينة، فيّسياسة
ّالحصولّعلىّفرصّللمشاركة ّوكذا ّالمواطنينّفيّاجتماعاتّالمدينة، ّالتماسّمشاركة ،5ّالمجتمع،

ّ ّالمواطنية ّالبديلّلحركاتّالوساطة ّالحل ّهو ّالتيّفاجتماعّالمدينة ّالمدنية وشكلّمنّأشكالّالحياة
تجمعّممثليّجماعاتّالمصالح،ّالناشطينّوالمواطنينّالعاديينّعلىّقدمّالمساواةّفيّصنعّالقراراتّ
ّاالجتماعيةّ ّالمسؤولية ّتصميم عادة ّالطابعّاالحترافيّعلىّالنشاطّوا  ّيعكسّكذلكّإضفاء ّما العامة،

                                                                                                                                                                                
Caroline W.Lee, «les 21st century town meeting dans les années 1990-2000 :assemblées délibérantes et 

marchandisation de l’authenticité politique dans une époque d’austérité» , traduction Laurent Vannini, 

participations, 2016/02, N°15, p63. 
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Caroline W.Lee,Ibid, p51.  

2
 Michael Zuckerman, opcit, p p 86-87. 

3
 Caroline W.Lee,opcit, p p 54-55. 
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 Caroline W.Lee,Ibid, p 58. 

5
 Kerrie RH Farkas, «power and access in the public hearings of city council meetings», Discourse and 

Society, vol24, N°4, 2013, p404. 
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ّالمشترك ّالتعاون ّالم1وتنمية ّاجتماع ّأن ّبمعنى ّللمواطنةّ  ّتجسيدا ّاألكثر ّاإلستراتيجية ّيعتبر دينة
النشطةّالتيّتأخذّفيّعينّاالعتبارّالتركيبةّاالجتماعيةّمماّيضفيّعلىّنشاطهاّالصبغةّاالحترافيةّ
التيّتضمنّالمساواةّبينّمكوناتّهذ ّالتركيبة،ّفهيّبهذاّالشكلّتعيدّالنظرّفيّتوزيعّالسلطةّالتيّ

 تماعي ّتساهمّفيّإدارةّالتغييرّاالج

 مجالس األحياء: التجربة الفرنسية: -3

بأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّتعنىّفيّّ Denise Jodelet et al  دونيز جودالت وآخرونيرىّ
المقامّاألولّبتلبيةّاحتياجاتّوطموحاتّأغلبيةّالمواطنينّوتشجيعهمّعلىّالمشاركةّفيّاللجانّالمحليةّ

ستفسارّحولّالمعلوماتّأوّالتركيزّعلىّالفردّواحتياجاتهّالتيّتأخذّأشكالّمختلفةّإماّلالستجابة،ّلال
ّخاللّ ّمن ّاإلدراكية ّبعضّالسيطرة ّعلى ّالحصول ّمن ّتمكن ّوالتي ّالشخصية، ّواهتماماته النفسية
ّالمؤسساتّتشيرّإلىّمحاولةّ ّبإدارةّشؤونّمدينته،ّوعليهّفإنّالمشاركةّفيّهذ  المعلوماتّالمتعلقة

ّ 2تصالّواالحتكاكّباآلخرين،ّوذلكّمنّشأنهّكسرّالتهميشّواإلقصاءاالندماجّاالجتماعيّوتحقيقّاال

ّالتيّ ّالمؤسسية ّالمشاركة ّاعتمادّنظم ّالتشاركيةّيستلزم ّفإنّتبنيّالمقاربة ّاألساس، وعلىّهذا
تضفيّالشرعيةّعلىّهذاّاالختيارّوالتيّتستهدفّتنظيمّمشاركةّالمواطنينّفيّرسمّسياسةّالمدينةّأوّ

 ّونتيجةّلذلكّاعتبرتّمجالسّاألحياءّإطاراّللتشاورّوالمشاركة،ّتلكّالشراكة3ّضبطّمشاريعّالتخطيط
،ّلهذاّتعدّمجالسّاألحياءّبمثابة4ّالمرتبطةّبالمساواةّفيّالكرامةّوفيّإعدادّومتابعةّالقراراتّالرسمية

ّفهذ ّ ّبالمدينة، ّبالحيّأو ّتتعلق ّقضية ّأو ّمسألة ّمقترحاتّبشأن ّتقديم ّإلى ّتسعى هيئاتّاستشارية
ّمنعّ ّالتيّمنّشأنها المجالسّتشكلّإحدىّاآللياتّللتقربّمنّالساكنةّفيّإطارّالسياساتّالمحلية
ّتسهيلّتطبيقّالقراراتّ ّالبنىّالتحتية، ّإقامة ّأفضلّالخدماتّالعمومية، ّتقديم الصراعّداخلّاإلدارة،

ّّر ّوأحيانا ّالتمثيل ّألزمة ّتشكلّعالجا ّأنها ّكما ّالحلول، ّلتقديم ّالساكنة ّتشجيع ّبينّوكذا ّيجمع ابطا
المنتخبينّوالمواطنينّفضالّعنّأنهاّتشيرّإلىّشكلّمنّأشكالّالتربيةّالسياسيةّالقائمةّعلىّتدريبّ

ّ 5المواطنينّوتنميةّقدراتهم
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 Caroline W.Lee,opcit, p 64. 

2
 Marie Personnaz, «sur la route de louviers il y avant...une enquête-psychosociale sur la participation 

citoyenne dans une ville Française», in : Une approche engagée en psychologie sociale : l’œuvre de Denise 

Jodelet, ERES, hors collection, 2008, p p 235-236.   
3
 Jean-Nicolas BIRCK, opcit, p 27. 

4
 Jean-Pierre Worms et al, « Sur les conseils de quartier à Paris», in :de la démocratie 

participative :expériences, débats, Revue du MAUSS,N° 26, Paris :la découverte , 2005, p161. 
5
 Loic Blondiaux, « Ou en est la démocratie participative locale en France ? Le risque du vide», les cahiers 

du Développement sociale Urbaine, sep 2002, p9.  
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(ّ مجالسّحي(ّفيّالفترةّماّبينّسبتمبر7ّّكانّأولّإنشاءّقانونيّلمجالسّاألحياءّفيّفرنسا
ّ 19961منطقةّإداريةّمعّأواخر19ّّّ،ّثمّتمّتمديدّالتجربةّإلى1996وفبراير1995ّّ

27ّالصادرّفي276ّّ-2002تمّإنشاءّمجالسّاألحياءّبمقتضىّالقانونّرقم2002ّّوفيّسنةّ
والذيّسميّكذلكّنظراvaillantّّأوّكماّيسمىّكذلكّبقانون2ّّالمتعلقّبديمقراطيةّالقرب2002ّفبرايرّ

ّدانيا ّقبل ّمن ّإعداد  ّالقربّتم ّديمقراطية ّقانون ّمشروع ّلكون ّفيلون منتخبDaniel Vaillantّّل
 ّونتيجةّلذلكّأحدثّالقانونّالعام3ّباريسّالذيّأدلىّبإلزاميةّإنشاءّمجالسّاألحياءّفيّجميعّالبلديات

مادةّجديدةّ Code Générale des Collectivités Territoriale( CGCT) للجماعاتّاإلقليميةّ
ّمنL2143-1 )2143ّ-1ل ّاألكثر ّالبلديات ّتجبر ّوالتي ّإقامة000ّّ 80ّ( ّعلىّضرورة نسمة

جراءاتهّالتنظيمية،4ّّمجالسّأحياء ،ّولكلّمقاطعةّمجلسّحيّيحددّالمجلسّالبلديّاسمهّوتكوينهّوا 
منّموظفيّالمجلسّبالنسبةّّ%30ويجوزّلهذاّاألخيرّأنّيتجاوزّالحدّاألقصىّالذيّحدد ّالقانونّبـّ

ّ ّتكونّمسؤولة ّوظائفّمساعدة ّإنشاء ّأجل ّالنوابّمن ّفيّحدودّلعدد ّأكثر ّأو ّمقاطعة ّعن أساسا
ّ L2122-2-1منّالموظفينّالقانونينّفيّالمجلسّالبلديّوذلكّوفقّماّنصتّعليهّالمادة10%ّّ

ّ 5منّالقانونّالعامّللجماعاتّاإلقليمية

ّمقترحاتّ ّبدورها ّوالتيّتقدم ّمجالسّاألحياء، ّاستشارة ّيمكنّلرئيسّالبلدية وفيّذاتّالسياق،
ّيمكنهّفتحّمجالّمشاركةّالمجالسّفيّإعدادّوتنفيذّّبشأنّأيةّمسألةّتتعلق بالحيّأوّبالمدينة،ّكما

،ّفمنّخاللّماّتقدمّيبدوّأن6ّوتقييمّاإلجراءاتّالمتعلقةّبالحي،ّالسيماّماّتعلقّمنهاّبسياسةّالمدينة
ّالمتعلقةّبالشأنّالعمومي،ّ مجالسّاألحياءّتسعىّإلىّضمانّتمثيلّمختلفّالفئاتّوتلبيةّمصالحها

أنّمجالسّاألحياءّتشكلّمكاناّللنضالّمن1984ّّفيّعامStephane Dionّّاعتبرّستيفانّديونّكماّ
ّ 7أجلّالسلطةّوالوصولّإلىّالمواردّالمتاحة،ّفهيّتمثلّإطارّالستيعابّرهاناتّالديمقراطيةّالمحلية

ّ ّالعامةّالمحلية،ّوالذيّيمكنها منّإنّمجالسّاألحياءّتمثلّنظامّللتواصلّوالنقاشّفيّالحياة
شراكّ ّوا  ّلتمكين ّوسيلة ّبمثابة ّتعتبر ّالمجالس ّفهذ  ّالبلدية، ّقرارات ّعلى ّوالتأثير ّالضغط ممارسة

                                                           
1
 Bernard Rullier, «la démocratie à la Parisienne», Pouvoirs, vol3, N°110, 2004, p20. 

2
Jean-Nicolas BIRCK, opcit, p50.  

3
Bernard Rullier, opcit, p22.  

4
 Jean-Nicolas BIRCK, opcit, p50.  

 للمزيدّأنظر:الموقعّالرسميّللجماعاتّاإلقليميةّالفرنسية،ّ 5
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseils-quartier 

ّالمرفقّالعامّالفرنسيّلنشرّالقانونّعبرّالشبكةّااللكترونية،ّللمزيدّأنظر:ّّ 6
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390129&cidTexte=LEGITEXT0

00006070633&dateTexte=20130304&oldAction=rechCodeArticle 
7
 Jean-Nicolas BIRCK, opcit, p53. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseils-quartier
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المواطنينّوالتيّمنّشأنهاّإقامةّعالقاتّاجتماعيةّتفضيّإلىّالتغييرّفيّالعقلياتّمنّخاللّتبادلّ
ّ 1وجهاتّالنظرّالمختلفة

ّللجما ّيعترفّالقانونّالعام ّإلىّمجالسّاألحياء ّالمجلسّالبلديّباإلضافة ّبقدرة عاتّاإلقليمية
علىّإنشاءّلجانّاستشاريةّللنظرّفيّالمشاكلّذاتّاألهميةّالمشتركةّوالتيّتخصّجزءّأوّكلّإقليمّ

ّاللجان2ّالبلدية ّهذ  ّإقامة ّوراء ّالغرضّمن ّوكأن ّمجالسّاألحياء ّمع ّبالموازاة ّاللجان ّهذ  ّتعمل  
ّشأن ّمن ّالتي ّالمشاركة ّنطاق ّتوسيع ّهو ّمجالسّاالستشارية ّفإن ّوبالتالي ّاألفكار، ّوتعدد ّتنويع ها

ّأوّفيّ األحياءّتشكلّاللبنةّاألولىّوالركيزةّالرئيسةّفيّتعميقّالديمقراطيةّالتشاركيةّسواءّفيّفرنسا
ّدولّأخرى ّّّّ

 هيئة المواطنين المحلفين: التجربة األسترالية: -4

فيّألمانيا،ّوالتيّتم1960ّّمّتعزىّالجذورّالتاريخيةّلهيئةّالمواطنينّالمحلفينّإلىّأواخرّعا
أحدثتّأولّهيئةّفي1971ّّأيّخليةّالتخطيط،ّوفيّعامplannungszelleّّاستخدامهاّمعّتقنيةّ

ّ 3الوالياتّالمتحدةّاألمريكية،ّوتسارعتّهذ ّالتقنيةّفيّاالنتشارّحيثّتوسعتّإلىّأوروبا

ّالموا ّدعوة ّمنّخاللها ّيتم ّالمواطنينّالمحلفينّعنّممارسة طنينّالعاديينّلمناقشةّتعبرّهيئة
،ّفهيّتتكونّمنّمجموعةّمنّاألشخاصّالمختارينّبشكلّعشوائي4ّقضاياّالسياسةّذاتّالبعدّالمحلي

عنّطريقّنظامّالحصصّوتشملّالحصصّالديمغرافياتّمثل:ّالسن،ّالجنس،ّالتعليمّوالعرقّقصدّ
هذ ّالعمليةّشبيهةّبخليةّتحقيقّالتوافقّبينّالمواقفّلهذاّفهيّتشيرّإلىّصورةّمصغرةّعنّالمجتمع،ّ

ّ Peter Dienel’sّ5التخطيطّبيترّدنيلزّ

ّاألسترالية ّالتجربة ّللدولةّّففي ّالقضائي ّالنظام ّمن ّيتجزأ ّال ّجزء ّالمحلفين ّهيئة ّنظام يمثل
ّالجميعّ ّتتطلبّتعاون ّمدنية ّمسؤولية ّعلىّعاتقّالهيئة ّفيقع ّالعدل ّتسعىّإلقامة ّالهيئة بمعنىّأن

                                                           
1
 Marie Personnaz, opcit, p p 236-237. 

2
 Marc Thoumelou, collectivités territoriales : Quel avenir ? , 2éditions, France : la documentation 

Française, 2016, p131. 
3
 George Argyrous, Evidence for policy and decision-making: A practical guide, Australia: University of 

New South Wales Press, 2009, p90. 
4
 Jacques Toulemonde, François Mouterde et Jean Marc Bernardin, «calling citizens to deliberate on disputed 

policy issues : Implications for Evaluation», Comparative Policy Evalution, Vol13, 2008, p212. 
5
 Ned Crosby and al, «citizens juries : One solution for difficult environmental questions», in: Fairness and 

Competence in Citizen Participation, An International Series in Rish Analysis, Vol10, 1995, p p 157-158. 


1830ّاستخدمتّهيئةّالمواطنينّالمحلفينّفيّالمحاكماتّالجنائيةّفيّغربّأسترالياّمنذّأولّمستوطنةّانجليزيةّسنةّ  

 : للمزيدّأنظر. Fremantle فيّفريمانتال

The law society of Western Australia: The voice of the legal profession in Western Australia, April 2016, 

p01. 
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ّفيّ ّاألداء ّالديمقراطيةلضمانّجودة ّالقراراتّعلىّمعلومات1ّإطار ّبناء ّالعملية ّهذ  ّحيثّتستلزم ،
ّتدومّ ّما ّجلساتّاالستماعّالتيّعادة ّوذلكّعنّطريقّعقد ّتجمعّبينّوجهاتّنظرّمختلفة، دقيقة

ّ 2أربعةّأوّخمسةّأيامّكاملة،ّوعندّاالنتهاءّتقدمّهيئةّالمحلفينّتقييماّللعمليةّوالخروجّبتوصيات

ّال ّأنّيكونّهؤالء12ّّمحلفينّمنّتتشكلّهيئة ّشريطة ّعشوائية، ّبصفة ّاختيارهم ّيتم شخصا
ّويستثنىّمنّ ّالتشريعية، ّالجمعية ّللتصويتّعلىّأعضاء ّاالنتخابية ّالقائمة ّفي األشخاصّمسجلين

ّ:3عضويةّالهيئةّ)هيئةّالمحلفين(ّاألشخاصّاآلتية

 عاما،75ّالتيّتزيدّأعمارهمّعنّ -
ّهيئاتّا - ّبموجبّقانون ّالمستبعدون ّلعام 1957ّّلمحلفين ّعام ّالقضاة،2011ّّالمعدل مثل

 ضباطّالشرطة،ّوأعضاءّالبرلمان،
 الذينّأدينواّبجريمةّوحكمّعليهمّبالسجنّالمؤبدّأوّبالسجنّلمدةّتزيدّعنّسنتين  -

ّإنشاءّ ّفالغرضّمن ّالتشاركية، ّالديمقراطية ّلتعميق ّكابتكار ّالمحلفين ّهيئات ّإلى ّاللجوء يتم
ّإتا ّهو ّالمحلفين ّالتوازنّهيئات ّتحقيق ّالمختلفة، ّالمشاكل ّلمعالجة ّوالمشاركة ّالتداول ّمجال حة

ّالتصديّللمخاوفّاالجتماعيةّبحجةّ االجتماعيّبحيثّتكونّكلّالفئاتّممثلةّفيّهذ ّالهيئة،ّوكذا
ّ 4أنّالهيئاتّتعملّفيّظلّمنطقّالعملّالجماعي

فوضّاالنتخاباتّبإخطارّمّSheriff’s officeّففيّمارسّمنّكلّسنةّيقومّمكتبّشريف
ّ ّفي ّتبدأ ّالتي ّللسنة ّدائرة ّلكل ّالمحلفين ّهيئة ّخدمة ّعلى ّبالقدرة ّيتمتعون ّالذين ّالمحلفين 1ّبعدد

ّ 5جويلية

ّفيّ ّالحدائقّالوطنية ّالمواطنينّالمحلفينّبشأنّإدارة  Newنيو ساوت ويلزمثالّعلىّلجنة
South Wales :ّكانبيرا نظمتّالجامعةّالوطنيةّاألستراليةّفيCanberraّّلجنة1999ّّفيّعام

ّاختيارّ ّحيثّتم ّالوطنية، ّللمنتزهات ّالمخصصة ّالميزانية ّإدارة ّأنشطة ّلمناقشة ّالمحلفين المواطنين

                                                           
1
 The law society of Western Australia: The voice of the legal profession in Western Australia, Ibid, p01. 

2
Ned Crosby and al, opcit, p 158.  

3
 The law society of Western Australia: The voice of the legal profession in Western Australia, opcit, p p01-

02. 
4
Hugh Ward and al, «Open citizens’ juries and the politics of sustainability», political studies, Vol51, 2003, 

p p283-284.  
 ّّشريفSheriffّمنّّهوّرئيسّالمحكمةّالعليا،ّوهوّضابطّفيّمحكمةّالمقاطعةّومحكمةّالصلح،ّيستمدّسلطاته

مقاطعةّتابعةّللدولة ّللمزيد87ّّتشريعاتّالواليةّواالتحادية،ّولهّعدةّوظائفّمنّضمنهاّإعدادّكتبّالمحلفينّلـّ
ّأنظر:ّ

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/S/sheriff_s_office.aspx?uid=4525-3419-3122-1262 
5
 The law society of Western Australia: The voice of the legal profession in Western Australia, opcit, p 01 

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/S/sheriff_s_office.aspx?uid=4525-3419-3122-1262
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ّ ّساكنة ّمن ّاللجنة ّهذ  ّحيثّّ New South Walesأعضاء ّمن ّجميعا ّممثلة ّالساكنة وكانت
ّالحدائقّواألع ّفيّإدارة ّخبراء ّاستشارة ّتم ّكما ّالسنّومكانّاإلقامة، ّوالسياحةّالجنس، شابّالضارة

ّ 1ّوالترفيهّومراقبةّالحيواناتّالوحشيةّبغيةّاالتفاقّحولّبرامجّإدارةّالحدائقّالرئيسةّالخمسة

 المطلب الثالث: الديمقراطية التشاركية في الجزائر

ّّاعتبر 23ّّدستور ّالديمقراطي1989ّّفبراير ّالعمل ّقواعد ّأرست ّالتي ّاألولى ّاللبنة بمثابة
لظهورّجمهوريةّديمقراطيةّفتيةّّهذاّالدستورّأسسقدّىّمبدأّالتعدديةّالسياسية ّفلالتشاركيّالقائمّع

لألفرادّوالجماعات،ّفقدّبداّتمجيدّالفردّالمواطنّواضحاّفيّّاألساسيةاحترامّالحرياتّّلضمانّتسعى
هّالذيّدللّعلىّالتوجّظلّهذ ّالجمهورية،ّكماّأقرّمبدأّالفصلّبينّالسلطاتّودعاّلالنفتاحّالسياسي

وذلكّنتيجةّتضافرّمجموعةّمنّالعواملّالتيّأدتّإلىّتوسيعّالهوةّّ 2الجديدّالذيّتبنتهّالدولةّآنذاك
بينّالدولةّبمختلفّمؤسساتهاّمعّنظامهاّالسياسيّمنّجانب،ّوبينهاّوبينّأفرادّالمجتمعّمنّجانبّ

وقدّشكلتّأزمةّ،3ّسلطةآخر،ّاألمرّالذيّانجرّعنهّظهورّأزماتّمختلفةّساهمتّفيّإعادةّترتيبّال
المشاركةّالسياسيةّنقطةّتحولّعميقّفيّطبيعةّالعالقةّبينّالدولةّككيانّسياسيّاجتماعيّومواطنيهاّ
ّرفضتّ حيثّفشلتّالمؤسساتّالسياسيةّفيّتعبيرّعنّمصالحّمواطنيها،ّبلّاألكثرّمنّذلكّأن ها

ّ 4،ّومارستّضدهمّاإلقصاءّبدلّاالحتواءإشراكهمّفيّتدبيرّالحياةّالعامة

اإلضافةّإلىّذلك،ّفقدّأتبثتّالدولةّعجزهاّعنّتبنيّمشروعّتنمويّاجتماعيّيسمحّبمشاركةّب
األفرادّفيّبلورةّالمخططاتّالتنمويةّالتيّيكونّلهاّأثرّعلىّالحياةّالعامة،ّالشأنّالذيّدفعّبالتشكيكّ

ّ 5القائمّفيّشرعيةّالنظامّالسياسي

أيّوقتّمضىّللنهجّالليبراليّواضحا،ّفلمّومنّهذاّالمنطلق،ّالحّأمرّتبنيّالجزائرّأكثرّمنّ
 ّومنّتمّأخذت1ّيسبقّللجزائرّأنّشهدتّمثلّظاهرةّتكوينّالجمعياتّبشكلّالفتّوسريعّاالنتشار

                                                           
1
 Bagnoli Philip, Goesch timo et Kovacs Eszter, People and biodiversity policies impacts: issues and 

strategies for policy, OECD, 2008, p159.  
ّ 123عمرّطيبّبوجالل،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ّالقاهرة:ّدارّالكتابّتجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي: دراسة تطبيقية في الجزائرناجيّعبدّالنور،ّّ 3 ،

ّ 62-60،ّصّص2010ّالحديث،ّ
ّ 64المرجعّنفسه،ّصّ 4
،ّعمان:ّلسياسية في الجزائر: دراسة في تطور النصوص التشريعية والممارسة العمليةالحريات ابدرّالدينّشبل،ّّ 5

ّ 141،ّص2016دارّالرايةّللنشرّوالتوزيع،ّ
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مسألةّاالنفتاحّالسياسيّتتضحّمعالمهاّعلىّالمستوىّالكليّلبنيةّالمجتمعّالجزائريّوماّصاحبهّمنّ
ّالتيّمكنتّ ّالسلطةّبينّالدولةّوفواعلّأخرىتغييراتّعلىّصعيدّاألطرّالقانونية ّفقد2ّمنّاقتسام ،

مهدتّهذ ّاإلصالحاتّإلىّإحداثّتغييراتّفيّطبيعةّالنظامّالسياسيّالجزائريّفانتقلتّالشرعيةّمنّ
ّ 3ّّّوالحريةّوالتعدديةّوالمساواة   إلخّاإلنسانشرعيةّثوريةّإلىّشرعيةّدستوريةّتركزّعلىّاحترامّحقوقّ

المشاركةّللمواطنّفيّممارسةّالنشاطّالسياسي،ّّإمكانية1989ّورّوفيّذاتّالسياق،ّمنحّدست
ّ ّالمادة ّخالل ّمن ّالحق ّكرسّهذا 39ّّوقد ّالتعبير، ّبحرية ّللمواطن ّاعترفت الجمعياتّّإنشاءالتي

ّأضافتّالمادتانّ ّكما ّيحقّللمواطنّإنشاءّجمعياتّذاتّطابع41ّّ-40وحضورّاالجتماعات، أنه
ّيحقّلهّالتمتعّبالحقّو ّسبق،ّفقدّجاءتّالمادةّسياسي،ّكما 47ّقّالمدنيةّوالسياسية،ّفضالّعنّما

بضماناتّدستورية1989ّّ،ّوعليهّفقدّجاءّدستور4ّنتخبلتنصّعلىّأنهّيحقّللمواطنّأنّينتخبّويُّ
ّالبوادرّ ّإلى ّتشير ّوهي ّالعامة، ّالحياة ّفي ّالمواطنين ّمساهمة ّالفرصّأمام ّتفتح ّوقانونية وسياسية

ّية األولىّللديمقراطيةّالتشارك

ّالمتفحصّلدستورّ يتراءىّلهّأنّالدولةّالجزائريةّكانتّتقرّباالستفتاءّكأسلوب19765ّّإالّأن 
(7ّمنّأساليبّالديمقراطيةّالتشاركيةّجنباّإلىّجنبّمعّأسلوبّاالنتخاب،ّكماّنصتّالمادةّالسابعةّ)

ّالمجلسّالشعبيّيمثلّالمجالّالذيّيعبرّفيهّالشعبّعنّإرا دته،ّواإلطارّمنّنفسّالدستورّعلىّأن 
ّالشعبّفيّإدارةّ ّوالمكانّالذيّيسمحّبمشاركة ّالالمركزية ّويعبرّعنّقاعدة ّالديمقراطية الذيّيعزز

(ّمنّالدستورّذاتهّعلىّأنّممثليّالشعبّيتوفرّعلى9ّالشؤونّالعمومية،ّوقدّأشارتّالمادةّالتاسعةّ)
ّعنّالغنىّوامتالكّالمال الكفاءة،ّالنزاهةّوااللتزامّبغضّالنظرّ

                                                                                                                                                                                
مقاربةّسوسيوّتاريخيةّلوضعيةّالتنظيماتّاالجتماعيةّالثقافية:ّنموذجّالجمعياتّالتيّتنشطّفيّ»ّأحمدّبوكابوس،ّّ 1

،ّالجزائر:ّمركزّالبحثّفيّاألنثروبولوجيةّفي الجزائر: الواقع واآلفاقالحركة الجمعوية ،ّفي:ّ«ميدانّالشباب
ّ 75،ّص2005ّاالجتماعيةّوالثقافية،ّ

ّ 123عمرّطيبّبوجالل،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ 2
ّ 88-86،ّصّصّالمرجعّالسابقناجيّعبدّالنور،ّّ 3
28ّالموافق1409ّّرجبّعام22ّّفيّّمؤرخ18ّ-89الجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّمرسومّرئاسيّرقمّّ 4

،ّفيّالجريدةّالرسمية1989ّفبرايرّسنة23ّّ،ّيتعلقّبنشرّنصّتعديلّالدستورّالموافقّعليهّفيّاستفتاء1989ّفبرايرّ
مارس1ّّالموافق1409ّّرجب23ّّ،ّالمؤرخةّفي9ّالرسمية،ّالعددّّ،ّالجريدةللجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّ 240-239،ّصّص47ّ-41-40-39،ّالمواد1989ّ
22ّالموافق1396ّّذيّالقعدةّعام30ّّمؤرخّفي97ّّ-76الجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّأمرّرقمّّ 5

،ّالمؤرخة94ّ،ّالجريدةّالرسمية،ّالعدددستورّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةّإصداريتضمن1976ّّنوفمبرّ
ّ 1976نوفمبر24ّّالموافق1396ّّذوّالحجة2ّّفيّ
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ّفيّكم ّواعتبارّاإلنسانّمحورّاهتمام ّاالجتماعية، ّإلىّنشرّالعدالة ّتضمنّالدستورّاإلشارة ا
(ّأنّالدولةّديمقراطية27ّسبيلّترقيتهّوتطويرّشخصيتهّوالسعيّنحوّتحقيقّازدهار ،ّواعتبرتّالمادةّ)

ّوالثقافية ّاالجتماعية ّاالقتصادية، ّللشعبّفيّتحقيقّالتنمية ّويعملّتهدفّإلىّفتحّمجالّالمشاركة ،
الشعبّعلىّتدبيرّشؤونّاإلدارةّوالقيامّبمهمةّمراقبةّالدولة ّوتأكيداّعلىّذاتّالفكرة،ّجاءتّالمادةّ

ّالدولةّفيّتنظيمهاّتعتمد34ّ) (ّمنّنفسّالدستورّمشيرةّإلىّالطابعّالتشاركي،ّحيثّنصتّعلىّأن 
لىّالمساهمةّالفعليةّللمواطنينّعلىّمبدأّالالمركزيةّالذيّيبرهنّعلىّانتهاجّالنهجّالديمقراطيّالقائمّع

ّفيّتدبيرّالحياةّالعمومية 

ّدستورّ ليسّهوّالدستورّالذيّأقرّاإلصالحاتّالتشاركية،ّعلىّالرغمّمنّأن ه1989ّّوعليهّفإن 
ّدستورّ ّبأحقيةّالمواطنّفي1976ّّهوّالتشريعّاألساسيّالذيّأتىّبالتعددية،ّإالّأن  تضمنّاعترافا

ريسّحقّالمساواة،ّالمشاركةّالفعلية،ّالجنسية،ّحريةّالتعبيرّواالجتماع،ّممارسةّمواطنيتهّمنّخاللّتك
ّمنّالحقوقّاألخرى،ّوقدّخصّالدستورّفيّفصلهّالخامسّ حريةّإنشاءّالجمعياتّوالنقاباتّوغيرها

ّ ّالمواطن"المعنون ّجميعّ"واجبات ّوعلى ّالمجاالت ّكافة ّفي ّالتنمية ّتحقيق ّبواجب ّالمواطن ،
ّالمستويات 

تعرضّفيّأحكامّمواد ّإلىّالمبادئّواألسسّالتيّتقومّعليها1976ّّنّأنّدستورّعلىّالرغمّم
ّفيّالبناءّ ّالتيّتعتبرّأهمّركيزة ّالتعددية ّأن هّأغفلّمبدأ ّيعابّعليه ّولكنهّما ّالتشاركية، الديمقراطية

هذاّملّعلىّاعتبارّأن هاّتقومّعلىّضرورةّاحترامّالرأيّاآلخرّواحترامّالتنوع،ّّوّالديمقراطيّالتشاركي
لمّيكنّمعترفّبهّفيّظلّنظامّالحزبّالواحد،ّفضالّعنّذلكّفقدّأهملّعنصرّالمعارضةّالذيّيدللّ

ّعلىّصحةّالنظامّالسياسيّوسالمته 

،ّوبذلكّفقد1976ّجاءّلتداركّالجوانبّالتيّلمّيتمّالتطرقّإليهاّفيّدستور1989ّّفدستورّ
ّعدديةّالسياسية ّسعىّإلىّتعميقّالحسّالتشاركيّمنّخاللّإقرارّمبدأّالت

ّالديمقراطيةّوماّتحملهّمنّمبادئّكـ العدالة،ّالمساواة،ّالمشاركةّالجماعيةّ"والجديرّبالذكر،ّأن 
ّ ّالقراراتّوحقوق ّاتخاذ ّأحداثّّ"اإلنسانفي 5ّّليستّوليدة ّمن1988ّأكتوبر ّتمخضّعنها ّوما ،

ّ ّدستور ّع1989صدور ّوذلك ّالجزائري، ّالتاريخ ّفي ّضاربة ّجذور ّلها ن ما ّوا  ّالحركةّ، ّمطالب بر
ّ 1أثناءهاّوحتىّبعدّاالستقاللّالوطنيةّقبلّالثورة

                                                           
،ّص2009ّ،بيروت:ّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،2ّ،ّطمستقبل الديمقراطية في الجزائرقيرةّوآخرون،ّّإسماعيلّ 1
35 ّ
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أماّعلىّالمستوىّالمحلي،ّفقدّطرحّالمشرعّالجزائريّبعضّاآللياتّالتيّمنّشأنهاّفتحّمجالّ
والوالية90/08ّّالمشاركةّللمواطنينّفيّتدبيرّالشؤونّالمحلية،ّوذلكّمنّخاللّاعتمادّقانونيّالبلديةّ

وضعّمجموعةّمنّالشروطّالتيّشكلتّعائقاّأمامّمشاركةّالمواطنينّبشكلّحرّّ،ّغيرّأنه90/09ّ
اقتصرتّإمكانيةّمشاركةّالمواطنينّفيّمداوالتّالمجالسّالمنتخبةّ»فيّتدبيرّالشؤونّالمحلية،ّحيثّ

ّاستعانةّ ّإلىّإمكانية ّباإلضافة ّالتقديرية، ّلسلطته ّرئيسّالمجلسّووفقا ّوتحتّرقابة بشروطّمحددة،
ّال ّطابعهاّاللجان ّإلى ّبالنظر ّبآرائهم ّلالهتداء ّالخبرة ّبذوي ّالمنتخبة ّللمجالس ّالتابعة محلية
ّ 1ّ«االستشاري

كلّمنهماّالّيتماشىّمعّمرحلةّالتطورّواإلصالحّالتيّشهدهاّالعالمّّاإالّأنّهذينّالقانونينّبات
لشؤونّالمحليةّنتيجةّعواملّومتغيراتّدوليةّشكلتّالدافعّوراءّإعادةّالنظرّبخصوصّمسألةّإدارةّا

ّبتراجعّدورّالدولةّومناشدةّ ّالعولمةّمنّمستجداتّتعلقتّأساسا ّأصبحتّتحمله ّفيّظلّما السيما
2011ّالمنظماتّالدوليةّبضرورةّإشراكّالمواطنينّفيّتسييرّالحياةّالعامة،ّلهذاّحدتّالجزائرّعامّ

ّالمحليةّمنّخاللّإقرارّقانونّالبلديةّ ّاإلدارة لذيّكرسّبشكلّواضحّوا11/10ّنحوّإصالحّنظام
ّحيثّ ّالمحلي، ّالعمومي ّالتسيير ّفي ّالتشاركية ّالديمقراطية ّتبني ّعلى ّالقائم ّللدولة ّالجديد التوجه

ّخصصّلهّباباّكامالّمعنوناّبـمشاركةّالمواطنينّفيّتسييرّشؤونّالبلدية 

نّالبلديةّوالجديرّبالذكر،ّأنّهذ ّالمسألةّمنّاألمورّالتيّاستحدثهاّقانونّالبلدية،ّحيثّاعتبرّأ
ممارسةّالمواطنة،ّفضالّعنّأنهاّتشكلّالفضاءّالذيّمنّخاللهّعدةّاإلقليميةّلالمركزيةّومكانّلالقا

ّالعمومية ّشؤونهم ّتسيير ّفي ّالمواطنين 2ّيشارك ّتمثل ّبذلك ّفهي ّلمباشرةّّاإلطار  المؤسساتي
ّالمحل ّوتالديمقراطية ّالجواري، ّوالتسيير ّالمجلسّّتمية ّعنّطريقّاتخاذ الشعبيّالبلديّكلّالمشاركة

التدابيرّإلعالمّالمواطنينّبكافةّالشؤونّالتيّتهمهمّمعّإمكانيةّاستشارتهمّفيّبعضّالمسائلّالمحلية،ّ
والسعيّنحوّإشراكهمّفيّتحديدّالخياراتّواألولوياتّالتيّتتعلقّبالتهيئةّاإلقليميةّوالتنميةّاالقتصاديةّ

رئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّإذاّاستدعتّالضرورةّ ّوفيّهذاّاإلطار،ّيمكنّل3واالجتماعيةّوالثقافية
ّمعتمدةّ ّمحلية ّمحليةّوكلّخبيرّو/أوّكلّممثلّجمعية ّمنّكلّشخصية ذلكّأنّيطلبّاالستشارة

                                                           
،6ّ،2016ّ،ّالعددمجلة القانون،ّ«الديمقراطيةّالتشاركيةّفيّالمجالسّالمنتخبةّالمحليةّبالجزائر»مولودّعقبوبي،1ّّ

ّ  209-208صّصّ
يونيو22ّّالموافق1432ّّرجب20ّّالمؤرخّفي11/10ّّائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّقانونّرقمّالجمهوريةّالجّزّ 2

،ّالمادتان2011ّيوليو3ّّالموافق1432ّّشعبان1ّّ،ّالمؤرخةّفي37ّ،ّيتعلقّبالبلدية،ّالجريدةّالرسمية،ّالعدد2011ّ
ّ 07،ّص1-2ّّ
ّ 08،ّالمرجعّنفسه،ّص10ّ-11منّقانون11ّّالمادةّّ 3
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قانونا،ّالذينّمنّشأنهمّإثراءّأشغالّالمجلسّولجانه،ّعنّطريقّتقديمّمقترحاتّوأفكارّوبدائلّحقيقيةّ
ّ 1وريةّلتسييرّالشؤونّالبلديةلماّيتمتعّبهّهؤالءّمنّخبرةّومؤهالتّضّر

ّللمبادراتّالمحليةّ ّمالئم ّإطار ّالبلديّعلىّوضع ّالمجلسّالشعبي ّيسهر ّذاتّالسياق، وفي
ّتهمهم،ّ ّالتي ّوالمسائل ّالقضايا ّحول ّلاللتفاف ّوحثهم ّالمواطنين ّحفز ّإلى ّتهدف ّمناسبة وظروف

ّ 2ّوالعملّعلىّتسويتهاّوالبثّفيهاّفيّسبيلّتحسينّظروفّمعيشتهم

المتعلقّبالواليةّ،ّغيرّأنّهذاّالقانونّلمّيأتي12/07ّّاعتمدتّالجزائرّقانون2012ّّسنةّوفيّ
منهّإلىّأن12ّّفيّالمادةّّباإلشارةبشيءّجديدّفيماّيخصّمسألةّمشاركةّالمواطنين،ّسوىّأنهّاكتفىّ

كةّهناّ،ّفشكلّالمشاّر3للواليةّمجلساّمنتخباّعنّطريقّاالقتراعّالعامّيدعىّالمجلسّالشعبيّالوالئي
ّيقومّعلىّوسيلةّاالنتخابّالتيّتعدّأسلوباّمنّأساليبّالمشاركة 

ليدعمّالديمقراطيةّالتشاركيةّكمعطىّدستوريّأيّأنه16/014ّّجاءّدستور2016ّّوفيّسنةّ
منهّعلىّأنّالدولةّالجزائرية15ّّساّدستورياّلهذاّالشكلّمنّالديمقراطيةّ،ّحيثّنصتّالمادةّامنحّأس

ّالدي ّأشارتّإلىّأنّتعملّعلىّتشجيع ّأنها ّكما ّالتشاركيةّعلىّمستوىّالجماعاتّالمحلية، مقراطية
5ّالدولةّتركزّعلىّتعزيزّقيمّالديمقراطيةّوالعدالةّاالجتماعيةّوكذاّالسعيّنحوّالفصلّبينّالسلطات

ّلمنعّتضاربّالمصالحّوتداخلّالسلطات ّ

هيئاتّاستشاريةّإلى16/01ّّوفيّذاتّالمجالّ،ّوقصدّتدعيمّالمقاربةّالتشاركيةّأحدثّدستورّ
تلكّالتيّكانتّقائمةّيتعلقّاألمرّبالمجلسّالوطنيّلحقوقّاإلنسانّوالذيّيتمتعّباالستقالليةّاإلداريةّ
ّمنعّ ّعلى ّيعمل ّكما ّاإلنسان، ّحقوق ّاحترام ّمجال ّفي ّاإلعالم ّالتحسيس، ّالمراقبة، ّمهمته والمالية

                                                           
ّ 08،ّالمرجعّنسه،ّص10ّ-11منّقانون13ّّالمادةّّ 1
ّ 08،ّالمرجعّنفسه،ّص10ّ-11منّقانون12ّّالمادةّّ 2
فبراير21ّّالموافق1433ّّربيعّاألول28ّّالمؤرخّفي12/07ّّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّقانونّرقمّّ 3

،2012ّفبراير29ّّالموافق1433ّّبيعّالثانيّّر07ّ،ّالمؤرخةّفي12ّ،ّيتعلقّبالوالية،ّالجريدةّالرسمية،ّالعدد2012ّ
ّ 10،ّص12ّالمادةّ

06ّالموافق1437ّّجمادىّاألولى26ّّالمؤرخّفي16/01ّّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّقانونّرقم4ّّ
افقّالمّو1437ّجمادىّاألولى27ّّ،ّالمؤرخةّفي14ّ،ّيتضمنّالتعديلّالدستوري،ّالجريدةّالرسمية،ّالعدد2016ّمارسّ
ّ 2016مارس07ّّ
ّ 08،ّالمرجعّنفسه،ّص16/01ّّمنّقانون15ّّالمادةّّ 5
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قديمّآراءّومقترحاتّمنّشأنهاّترقيةّحقوقّاالنتهاكاتّالممارسةّفيّحقّاإلنسانّ،ّكماّيسعىّإلىّت
ّ 1اإلنسان

ّ ّالمادتين ّأحكام ّبموجب ّالدستور ّأنشأ ّسبق، ّما ّإلى ّأعلى201ّّ-200إضافة ّمجلسا منه
للشبابّّمنّخاللهّيتمّإشراكّهذ ّالفئةّفيّالتعبيرّعنّتطلعاتهاّواحتياجاتهاّفيّالمجاالتّاالقتصاديةّ

ّ ّوغيرها، ّالرياضية ّالثقافية ّفئةّاالجتماعية ّبين ّالوطنية ّالروح ّتقوية ّالمجلسّإلى ّهذا ّكذلك يسعى
ّ 2الشبابّوتنميةّالحسّالمدنيّوترقيةّقيمّالتضامنّوالتكافلّاالجتماعيين

علىّاعتبارّأنّالديمقراطيةّالتشاركيةّتتمّعنّطريقّالتفاعلّالنشطّبينّالهيئاتّالرسميةّوغيرّ
معّالمدنيّوالقطاعّالخاصّفيّعينّاالعتبار،ّأخذّمسألةّمشاركةّالمجت16/01ّالرسميةّفإنّالدستورّ

حيثّأقرّبإقامةّمجلسّوطنيّاقتصاديّواجتماعيّيضمّّممثليّهيئاتّالمجتمعّالمدنيّإلىّجانبّ
الشركاءّاالقتصاديينّويتولىّهذاّالمجلسّضمانّالتشاورّوالحوار،ّكماّيسهرّعلىّإبداءّوطرحّالرؤىّ

ّ 3اديةّاالجتماعيةّالتربويةّالتعليميةّوغيرهاواألفكارّالتيّتتعلقّبمختلفّالمجاالتّاالقتص

ونتيجةّتناميّاألصواتّالمناديةّبضرورةّإشراكّالنخبةّفيّتدبيرّالحياةّالعامة،ّكانّلزاماّعلىّ
ّاألمرّالذيّجعلّالمشرعّالجزائريّينصّفيّالمادتينّ ّالمطلب، ّالرضوخّلتحقيقّهذا -206الدولة

تكنولوجيا،ّمنّأجلّإشراكهّفيّتقديمّاقتراحاتّمنّعلىّإقامةّمجلسّوطنيّللبحثّالعلميّوال207ّ
ّال ّمختلف ّترقية ّشأنها ّبتنميةّّوالمساهمةمجاالت، ّالعناية ّوكذا ّواالبتكار ّاإلبداع ّوتشجيع ّدعم في

ّ 4ّّّّّالقدراتّالوطنية

ّوبينّوفيّاإلطارّذاتهّاتجهتّالجزائرّنحوّإقامةّشراكةّثالثيةّتجمعّبين االتحادّاألوروبيّها
ّاأل ّالمحليةّوبرنامج ّالتنمية ّوتحقيق ّالتشاركية ّالديمقراطية ّتشجيع ّسبيل ّفي ّاإلنمائي ّالمتحدة مم

ّكابدالبالجزائر ّتسمية ّعليه ّأطلق ّوالذي ، capDEL  ّّّالحكومة ّتعمل ّالبرنامج ّهذا ّإطار ففي
ّوتنشيطّّاإلصالحاتالجزائريةّعلىّانتهاجّجملةّمنّ ّالجماعاتّالمحلية ّبحوكمة التيّتتعلقّأساسا

دّالمحلي،ّوذلكّتحتّإشرافّوزارةّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّوالتهيئةّالعمرانيةّوبمساهمةّاالقتصا
 ّفيّحينّيساهمّكلّمنّاالتحادّاألوروبيّوبرنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّفيّوزارةّالشؤونّالخارجية

                                                           
ّ 35،ّالمرجعّنفسه،ّص16/01ّمنّقانون199ّّ-198المادتانّّ 1
ّ 35،ّالمرجعّنفسه،ّص16/01ّمنّقانون201ّّ-200المادتانّّ 2
ّ 36-35،ّالمرجعّنفسه،ّصّص16/01ّمنّقانون205ّّ-204المادتانّّ 3
ّ 36،ّالمرجعّنفسه،ّص16/01ّمنّقانون207ّّ-206المادتانّّ 4
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اّالبرنامجّإلىّتقديمّيهدفّهذّ 1نقلّالخبرةّوالتجربةّفيماّيخصّترقيةّالتنميةّالمحليةّوالحوكمةّالرشيدة
ّأفضلّخدمةّعموميةّللمواطنينّعلىّالمستوىّالمحلي 

ّ ماليينّيوروّتمّتمويلهاّمنّقبل10ّّمليونّدوالرّأيّماّيعادل11ّّقدرّمبلغّهذاّالمشروعّبـ
ّ:2ّالشركاءّالثالثّعلىّالنحوّالتالي

 مليونّيورو 5ّ 2مليونّدوالرّأيّماّيقارب9ّّ 2الحكومةّالجزائريةّبـّّ -1
 مليونّيورو 7ّ 7مليونّدوالرّأيّماّيقارب5ّّ 8تحادّاألوروبيّبـّلاال -2
 يورو 000ّ 170ماليينّدوالرّأيّماّيقارب2ّّبرنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّبـّ -3

كعينةّّنموذجيةّ(ّبلديات10انتقتّوزارةّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّوالتهيئةّالعمرانيةّعشرّ)
ّالتميزّأوّالخصوصيةّالتيّتمثيليةّتعبرّفعالّعنّالتنوعّالثق ينفردّبهاّافي،ّالطبيعي،ّالجغرافيّوكذا

ّ:3كلّإقليمّعنّغير ّمنّحيثّالجانبّاالقتصادي،ّوتتمثلّهذ ّالبلدياتّفي

 الغزواتّ)واليةّتلمسان(  -1
 أوالدّبنّعبدّالقادرّ)واليةّالشلف(  -2
 تيغزيرتّ)واليةّتيزيّوزو(  -3
 جميلةّ)واليةّسطيف(  -4
  بنيّمعوشّ)واليةّبجاية( -5
 الخروبّ)واليةّقسنطينة(  -6
 بابارّ)ّواليةّخنشلة(  -7
 مسعدّ)واليةّالجلفة(  -8
 تيميمونّ)واليةّأدرار(  -9

ّجانتّ)واليةّإليزي(  -10

                                                           
كابدال:ّبرنامجّدعمّ»الجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّوزارةّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّوالتهيئةّالعمرانية،ّّ 1

ّ ّللمزيدّأنظر:«قدراتّالفاعلينّالمحليينّفيّالتنمية
http://www.interieur.gov.dz/images/Fiche-Infos-ARABE.pdf 

2 La République Algérienne Démocratique Populaire et PNUD, «document de projet : 
développement local et démocratie participative (CapDEL)», p02. 
https://www.undp.org/content/dam/algeria/docs/gouvernance/prodoc%20capdel%20sign%C3%A9.pdf 

كابدال:ّبرنامجّدعمّ»ية،ّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبية،ّوزارةّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّوالتهيئةّالعمران 3
ّ،ّالمرجعّالسابق «قدراتّالفاعلينّالمحليينّفيّالتنمية

http://www.interieur.gov.dz/images/Fiche-Infos-ARABE.pdf
https://www.undp.org/content/dam/algeria/docs/gouvernance/prodoc%20capdel%20sign%C3%A9.pdf
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ّالديمقراطيةّالتشاركيةبناءّعلىّماّسبقّذكر  تعدّبراديغمّأوّمقاربةّقديمةّفيّّ،ّيمكنّالقولّبأن 
ّالتصحيحّالسياسي ّجاءتّنتيجة   فيّخطاباتّاليسارّالجديدpolitically correctّ سياقّجديد،

New Leftّ–ّفضالّ-الراديكاليونّاألمريكيون،ّاليساريونّاألوروبيونّوالحركاتّاالجتماعيةّالمختلفة،
ّمنّ ّجملة ّتتبنى ّالعالم ّفي ّالدول ّمن ّالكثير ّجعل ّمما ّالتمثيلية، ّالديمقراطية ّفتور ّإثبات عن

ّال ّالتيّتمخضتّعنّعملياتّالتحول ّإلىّجانبّتراكماتّالعولمةّاإلصالحاتّالسياسية ديمقراطي،
ّوتأثيراتّالنيوليبرالية 

ّفيّ ّالنظر ّتؤسسّإلعادة ّجديدة ّنماذج ّاعتماد ّإلى ّوالدول ّالدولية ّالمؤسسات ّانصرفت لهذا
ّالشرعية،ّ ّفيّتقوية ّتساهم ّرصينة ّعبرّمؤسساتّدستورية ّالمشاركة ّومأسسة ّالسلطة، ّتوزيع مسألة

ضفاءّالبعدّاألخالقيّمنّخاللّأخ ّلقةّالحياةّالعامة وا 

ّأمرّتبنيّهذ ّاإلصالحاتّتمايزّمنّدولةّألخرىّومنّمنطقةّجغرافيةّإلىّمنطقةّفيّ إالّأن 
ّفيّ ّاجتماعاتّالمدينة ّأليغري(، ّفيّالبرازيلّ)بورتو ّالتشاركية ّظهرتّالميزانية ّومنّتم ذاتّالدولة،

ّاليا مجالسّاألحياءّفيّفرنساّوهيئةّالمواطنينّالمحلفينّفيّأستّرأمريكا،ّ

ّاألنساقّ ّمجموعة ّمست ّالتي ّواإلصالح ّالتغيير ّموجات ّمن ّاألخرى ّهي ّالجزائر ّتسلم لم
ّمنّ ّجملة ّوتنتهج ّسابقتها ّحدو ّتحدو ّجعلها ّالذي ّالشأن ّواإلداري، ّالسياسي ّللنظام الُمشكلة
اإلصالحاتّالسياسيةّوّاإلداريةّعلىّالمستويينّالوطنيّوالمحلي،ّوذلكّبغرضّتحقيقّهدفّأسمىّ

 ّفيّبلوغّغاياتّالتنميةّالمحلية ّّيتمثلّ



  

  

  

  

  
  

التنمیة المحلیة، : الفصل الثاني
السیاق النظري والواقع الممارساتي في 

  ظل الشراكة المجتمعیة
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ظهر مفهوم التنمیة استجابة الحتیاجات الدول سواء كهیئات أو مواطنین بهدف تحسین الظروف 
المعیشیة التي خلفتها الوحدات االستعماریة، وثمة نقاط مشتركة فیما بین هذا المفهوم ومفاهیم أخرى 

هذه الدول  فالجزائر على غرار. كالنمو، التطور، التقدم، والتحدیث وغیرها من المفاهیم ذات الصلة
التي لطالما عانت من والیات االستعمار هي األخرى كانت بحاجة إلى تحقیق التنمیة وراح هذا 
المفهوم في التوسع لیشمل على التنمیة المحلیة التي أصبحت أولویة یتم بواسطتها بلوغ التنمیة الوطنیة 

  . یر الشأن المحليفواعل غیر دوالتیة في تسی إقحامالشاملة، لكن األمر یبدو مختلفا مع 

  ماهیة التنمیة: المبحث األول
ظهر مفهوم التنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وذلك بهدف إعادة إعمار وترتیب ما خلفته هذه 
ل مجال برز في كنفه هذا المفهوم ثم بدأ هذا  ّ الحرب من دمار وخراب، فقد كان المجال االقتصادي أو

وهو الشأن الذي جعل الكثیر من . اسیة اجتماعیة، اداریة وغیرهااألخیر یتنقل إلى مجاالت أخرى سی
  . الباحثین والدارسین یقیمون التفرقة بین هذا المفهوم ومفاهیم أخرى ذات العالقة

  تطور التنمیة كمفهوم: المطلب األول

لقد برز مفهوم التنمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة نتیجة جملة من التراكمات والمتغیرات 
والذي استخدم المفهوم  1949سنة  هاري ترومانالدولیة كانت بدایاتها مع خطاب الرئیس األمریكي 

أن ، معنى ذلك 1جنوب/ في سبیل إعادة إحیاء العالقات االجتماعیة، حیث ربطه بمنطق شمال
  .مصطلح التنمیة ظهر إلعادة العالقة بین دول الشمال ودول الجنوب

إضافة إلى ما سبق، فقد ارتبط مفهوم التنمیة في الولوج مع حصول دول العالم الثالث استقاللها 
، كما عرفت هذه الفترة 3، فضال عن زیادة ذروة التوجه نحو النهج االشتراكي2واسترداد سیادتها الوطنیة

لتجاوز المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة الناتجة " مراحل النمو االقتصادي"ج تحت مسمى بروز نموذ

                                                             
1 Patrick Menchi et jean-françois mignard, le développement  social local contre le repli ethnique, France : 
éditions ERES, 2008, p105. 

  .21، ص 2009مصر العربیة للنشر والتوزیع، : ، القاهرةعلم اجتماع العولمةشحاتة صیام،   2
دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزیع، : ، طنطاالمفاهیم والقضایا: علم اجتماع التنمیةمحمد یاسر الخواجة،   3

  .25، ص 2009
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عن قصور استراتیجیات التصنیع الساعیة إلى تحقیق معدالت نمو اقتصادیة متسارعة، والذي قدمه 
  .1والذي حاول من خالله دراسة عملیة التنمیة في المجتمعات المختلفة W.Rostow والت روستو

خضم هذه المستجدات الدولیة سعت الدول المتقدمة نحو فرض نسقها االقتصادي ففي 
واالجتماعي واإلیدیولوجي والحضاري، في حین كانت الدول المتخلفة تتجه إلى البحث عن الوسائل 

  .   2األساسیة والبدائل المناسبة لتحقیق تقدمها من خالل إشباع الحاجات األساسیة ألفراد مجتمعاتها

ذا األساس، فإنه تم اعتبار أن التنمیة تتلخص في البعد االقتصادي فحسب دونما األخذ وعلى ه
في االعتبار كافة األبعاد األخرى، لهذا كانت أولى إرهاصاتها في أدبیات علم االقتصاد لیشیر إلى 

الذاتي  مجموع التغییرات الجذریة التي تطرأ على المجتمعات اإلنسانیة، والتي تصبو إلى تحقیق التطور
بعبارة أخرى فإن التنمیة تنصرف إلى . 3الكفیل بتحسین نوعیة الحیاة بشكل مستمر ومتزاید لكافة األفراد

نها تضع الفرد في محور أولویاتها، وذلك من خالل السعي نحو تلبیة حاجاته الضروریة والتي من  ّ كو
  .ب آخرشأنها تحقیق االكتفاء الذاتي من جانب وتحسین نوعیة الحیاة من جان

وفي ستینیات القرن العشرین ولج المفهوم إلى مجال علم السیاسة كعلم قائم بذاته یركز على 
، وفي النصف األخیر من العقد السابع من القرن 4تعزیز الدیمقراطیة في المناطق غیر األوروبیة

كیفیة معالجة العشرین انتشر المفهوم لیشمل البعد االجتماعي، وفي هذا السیاق انصب االهتمام حول 
وعلیه أضحى تنظیم عملیة التنمیة االقتصادیة ونجاحها . 5ظاهرة الفقر والبطالة والالمساواة في التوزیع

األمر الذي مهد لظهور مفهوم التنمیة . 6مرهون بإحداث تغیر على مستوى البنى االجتماعیة الداخلیة
ة والثقافیة وغیرها، لكنها أخفقت في تحقیق الشاملة التي تهتم بالجوانب االقتصادیة االجتماعیة السیاسی

األهداف المتوخاة منها، وذلك نظرا ألنها كانت تعالج كل جانب على حد وأغفلت أن كل جانب من 
  .7)التنمیة المتكاملة(هذه الجوانب تكمل بعضها 

                                                             
دار : ، عمانفلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها: التنمیة المستدیمةعثمان محمد غنیم وماجدة أبوزنط،   1

  .20-19صفاء للنشر والتوزیع، ص ص 
  .13، ص 2013، العدد األول، مجلة أكادیمیا، »نظرة في المفاهیم والنظریات: التنمیة السیاسیة«صالح بلحاج،   2
، 2013، العدد األول، مجلة أكادیمیا، »إشكالیة العالقة بین التنمیة السیاسیة والتحول السیاسي«عیاد محمد سمیر،   3

  .98ص 
  .98عیاد محمد سمیر، المرجع نفسه، ص   4
  .20عثمان محمد غنیم، المرجع السابق، ص   5
  .28محمد یاسر الخواجة، المرجع السابق، ص   6
  .21عثمان  محمد غنیم، المرجع السابق، ص   7
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لم یتوقف المفهوم عند هذا الحد بل استمر في تقدیم مضمون آخر ال یقل أهمیة عن المضامین 
لسابقة أال وهو مفهوم التنمیة البشریة كمفهوم یتضمن توسیع القدرات اإلنسانیة في جمیع المجاالت ا

، حیث 1لتشمل المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل فعال وایجابي، والتي من شأنها بلوغ أهداف التنمیة
امة لألمم المتحدة أن التي تبنت الجمعیة الع 1970ورد في دیباجة اإلستراتیجیة الدولیة للتنمیة سنة 

الهدف األسمى للتنمیة یتمثل في تحقیق رفاهیة األفراد والسعي نحو تلبیة الحاجات الضروریة لهم، 
جاء مؤتمر ستوكهولم لیؤكد على الجانب البیئي للتنمیة، وذلك نتیجة المخاطر التي  1972وفي سنة 

 .2أضحت تهدد كوكب األرض وتمس باألمن البیئي

 webster  ویبستر، بینما حسب قاموس 3لغوي لكلمة تنمیة إلى النماء والزیادةینصرف القصد ال
عملیة النمو « فهي تتضمن معنى التطور الذي یكون وفق مراحل متتالیة أو بمعنى آخر أنه یعبر عن 

، ومن هذا المنظور تعرف التنمیة على أنها عملیة 4التي تحدث في مراحل متتالیة متتابعة» الطبیعي
دینامیكیة ناتجة عن تفاعل حجم الموارد المتاحة ونوعیتها مع متطلبات المجتمع الذي بدوره یسهم في 

بعبارة . 5إحداث تغیرات بنائیة وظیفیة هادفة إلى تحسین المستوى المعیشي لألفراد في مجتمع معین
ق والتوحید التي تطرأ أخرى فإن التنمیة تشیر إلى تلك العملیة التي تركز على ثالثیة التخطیط، التنسی

حراز التقدم  ٕ على عالقة أفراد المجتمع بالهیئات الحكومیة التي تهدف إلى تغییر البناء االجتماعي وا
على كافة المستویات وفي شتى المجاالت عن طریق االستغالل العقالني للموارد المتاحة في 

  .6المجتمع

تغالل العقالني والرشید للموارد وعلى هذا األساس، فالتنمیة تتوقف على مدى تحقیق االس
المتاحة من خالل بلوغ أكثر قدر مستطاع من المنفعة بأقل جهد مادي ومعنوي بناء على اعتماد خطة 

                                                             
  .29-28محمد یاسر الخواجة، المرجع السابق، ص ص   1
دجلة ناشرون وموزعون،  دار: ، األردنالعولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربيرعد سامي التمیمي،   2

  .50، ص 2013
، ص 2015دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : ، عمانمحاضرات في نظریة الحوكمةغضبان حسام الدین،   3

219.  
دار المعرفة : ، مصراتجاهات نظریة وبحوث تطبیقیة: التنمیة والعشوائیات الحضاریةمحمد عباس إبراهیم،   4

  .108، ص 2000الجامعیة، 
دار : ، مصررؤى نظریة وتجارب إنسانیة: علم اجتماع التنمیةعلي عبد الرزاق جبلي وهاني خمیس أحمد عبده،   5

  .15، ص 2009المعرفة الجامعیة، طبعة تجریبیة، 
الدور : ، في»المنظور اإلسالمي التكاملي لدور المرأة المسلمة في التنمیة اإلداریة«ساجدة عبد األمیر علي،   6

  .40، ص 2012المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، :، القاهرةلمرأة العربیة في التنمیة اإلداریةالریادي ل
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وعلیه فإن األمر یتطلب تغلیب . 1إستراتیجیة معدة مسبقا من قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع
ى استنزاف الثروة من جهة وضیاع ثروة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي قد تؤدي إل

األجیال القادمة من جهة أخرى، والتي ینجر عنها في نهایة المطاف خلق الالعدالة في توزیع الثروة 
  .والالاستقرار في المجتمع

فضال عن ما سبق، فإن التنمیة تعرف على أنها الهدف الذي تسعى اإلستراتیجیة إلى بلوغه، 
ل سیاسیا، اقتصادیا واجتماعیا یسعى إلى تحقیق التطور وفقا للفرص فهي تشیر إلى نظام متكام
بأن التنمیة تعبر عن  علي خلیفة الكواريوفي هذا اإلطار یؤكد . 2المتاحة ولطموحات المجتمع

حداث  sustainedعملیة واعیة « ٕ موجهة وفق إرادة وطنیة مستقلة من أجل إیجاد تحوالت هیكلیة وا
اقتصادیة تسمح بتحقیق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسین تغیرات سیاسیة اجتماعیة 

بمعنى آخر فإن التنمیة عملیة هادفة واعیة تسعى إلى إدخال التغییر على . 3»مستمر لنوعیة الحیاة
الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وذلك باالعتماد على سیاسات وبرامج وطنیة والتي من 

رات المجتمع وتحسین المستوى المعیشي ألفراده، وهذا األمر ال یتأتى إال في ظل شأنها مضاعفة قد
 . التعاون، التنسیق التخطیط والتوجیه

  :التنمیة والمفاهیم ذات الصلة: المطلب الثاني

في كثیر من األحیان یقع خلطا بین مفهوم التنمیة ومفاهیم أخرى كالنمو، التطور، التقدم 
اللبس یحتم إظهار طبیعة العالقة التي تجمع بین التنمیة كمفهوم والمفاهیم  والتحدیث وغیرها، هذا

  :األنف ذكرها وذلك من خالل

 :التنمیة والنمو - 1

بمعنى " نّمى"من " التنمیة "یشتق لفظ « یتجلى التباین بین المفهومین من حیث االشتقاق، حیث 
، 1، فالنماء یشیر إلى الزیادة التلقائیة المطردة»...ینمو نماء" نما"من " النمو"الزیادة واالنتشار، أما لفظ 

                                                             
  .16علي عبد الرزاق جبلي وهاني خمیس أحمد عبده، المرجع السابق، ص   1

2 Anthony payen et Nicola phillips, Development, Great Britian : polity press, 2010, 05. 
مصر العربیة للنشر : ، مصربین الرؤیة النظریة والتحلیل الواقعي: علم االجتماع الحضريمحمد یاسر الخواجة،   3

  .199، ص 2010والتوزیع، 
  للمزید أنظر. إن المنظور االقتصادي للتنمیة جعل من هذه األخیرة ترادف مصطلح النمو االقتصادي:  

مدخل تكاملي لمفاهیم االستدامة وتطبیقاتها مع التركیز على : المستدامة التنمیةعبد اهللا بن عبد الرحمن البریدي، 
  .36، ص 2015العبیكان، : ، الریاضالعالم العربي
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 J. Schompiter جوزیف شومبیترأما من حیث المعنى االصطالحي فإن النمو یعني وفق تعریف 
 زیادة نصیب الفرد من الناتج الوطني خالل فترة زمنیة معینة، كما یعتبر أن النمو یمثل نموا اقتصادیا

 economics growth  2 . المجال یؤكد البعض بأن هذه الفترة الزمنیة عادة ما تحدد بعام وفي هذا
، فضال عن ما سبق، فإن النمو ال یصاحبه تغیرات هیكلیة بنائیة وهو الشأن الذي أكدت علیه 3واحد

" النمو بدون تنمیة"التي عنونت بـ  Robert Clawer 1966روبارت كالور دراسة االقتصادي 
Growth Without Development  واعتبر بأن النمو ال یستدیم لمدة طویلة، كما أنه ال یمس كافة

  .4قطاعات االقتصاد

بینما تعتبر التنمیة تلك العملیة التي تمكن من زیادة الدخل الوطني للنظام االقتصادي، وذلك في 
سات ، كما أنها وبخالف النمو االقتصادي تتضمن تولیفة من اإلجراءات والسیا5فترة زمنیة طویلة نسبیا

الهادفة إلى إحداث تغییرات هیكلیة في االقتصاد الوطني برمته، والتي من شأنها تحقیق ارتفاع في 
  .6متوسط دخل الفرد الحقیقي وینتج عن هذه العملیة تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین كافة

تصادي أحد وبناء على ما سبق، فإن التنمیة تشیر إلى تلك العملیة المركبة التي یعد النمو االق
أهم عناصرها والتي تستدعي أن یوافقه إحداث تغییرات على مستوى الهیاكل المختلفة سیاسیا اجتماعیا 

ووفق هذا المنظور فإن النمو متغیر تابع للمتغیر المستقل التنمیة، األمر . 7اقتصادیا ثقافیا وغیرها
نها الهدف والوسیلة في آن واحد ّ ا فإن التنمیة تشیر إلى تغیر نوعي ، وبهذ8الذي یجعل من التنمیة كو

  .9أما النمو فهو یعبر عن تغیر كمي

                                                                                                                                                                                         
  .23، ص 2009دار الشروق للنشر والتوزیع، : ، عمانمدخل إلى علم التنمیةجمال حالوة وعلي صالح،   1
األهالي للطباعة والنشر : ، سوریةعلم اجتماع التنمیةجهینة سلطان العیسي خضر زكریا وكلثم علي الغانم،   2

  .37، ص 1999والتوزیع، 
، ص 2015دار الرایة للنشر والتوزیع، : ، عماندراسات ومفهوم شامل: التنمیة االقتصادیةسهیلة فرید النباتي،   3

98.  
  .39-38، ص ص 2009دار إثراء للنشر والتوزیع، : ، عمانعلم اقتصاد التنمیةمحمد صالح القریشي،   4
  .98سهیلة فرید النباتي، المرجع السابق، ص   5
، ص 2012دار الرایة للنشر والتوزیع، : ، عمانتشجیع االستثمار وأثره على التنمیة االقتصادیةمنصوري الزین،   6

82.  
  .31جمال حالوة وعلي صالح، المرجع السابق، ص   7
  .45لغانم، المرجع السابق، ص جهینة سلطان العیسي خضر زكریا وكلثم علي ا  8
  .21، ص 2007دار الشروق للنشر والتوزیع، : ، عمانإشكالیة التنمیة في الوطن العربيسهیر أحمد حامد،   9
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وفي هذا السیاق، یجدر اإلشارة إلى أنه یمكن أن یحدث نمو اقتصادي دون أن تتحقق التنمیة، 
فهذا األمر قابل للحدوث في حال رافق النمو االقتصادي تقویض لمشاركة المواطنین في بلورة القرار 

االجتماعي واالقتصادي ووضع قیود تكبل األفراد وتقید الحریات وتنتهك الحقوق المدنیة السیاسي، 
للمواطنین، بینما تحقیق التنمیة یتوقف على إسقاط المسببات السابقة الذكر وفتح مجال المشاركة في 

  .1صیاغة القرارات

 :التنمیة والتطور والتقدم - 2

المفاهیم التي ال یزال یشوبها الخلط واللبس، وذلك نتیجة تعد ثالثیة التنمیة والتطور والتقدم من 
» الحدیث عن التنمیة یختلط دائما بالحدیث عن التقدم«انعدام التحدید العلمي الدقیق لها، لهذا فإن 

- الذي یعتبر هدفا لسابقه، بینما یشیر المفهوم األول أي التنمیة إلى عملیة إقامة البناء االجتماعي
هذا اإلطار، فإن التقدم كعملیة یتضمن إحداث تغیر هادف إلى السیر نحو األمام وفي . 2االقتصادي
التحسین الذي یطرأ على المجتمع اإلنساني في انتقاله من «بأنه  David Hume دافید هیومإذ یعرف 

وعلیه البد من التمییز بین مفهومي التقدم والتطور الذي یعني . 3»حالة الفطرة إلى حالة أعظم كمال
، كما أن التطور ال یأخذ 4النتقال من وضع آلخر یكون ذلك عن طریق تسلسل موضوعي وزمنيا«

دائما االتجاه التصاعدي أو التقدمي األمامي، فقد یحمل االتجاه المعاكس بمعنى حدوث تطور إلى 
 .اللذان یأخذان دائما السیر إلى األمام"التنمیة والتقدم"وهذا ما یمیزه عن مفهومي  5الخلف

  

                                                             
  .32-31جمال حالوة وعلي صالح، المرجع السابق، ص   1
دار الطلیعة : ، بیروت2ط، للتخلف والتقدم والنظام االقتصادي العالمي: بحث في االقتصاد السیاسيعارف دلیلة،   2

  .72، ص 1987للطباعة والنشر، 
المكتب الجامعي : ، اإلسكندریةتطور النظم االجتماعیة وأثرها على الفرد والمجتمعحسین عبد الحمید أحمد رشوان،   3

  .28، ص 1993الحدیث، 
دار زهران للنشر والتوزیع، : عمان، األسس النظریات التطبیقات العلمیة: إدارة التنمیةنائل عبد الحافظ العوالمة،   4

  .34، ص 2010
  .28حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص   5
   حسب االتجاه الذي یتبناه دیفید باريBury » أن التنمیة والتقدم في واقعهما مسألة عقیدة أو مذهب ال یمكن

  :للمزید أنظر.»...اخضاعها للتفسیر العلمي، فهي فكرة تتكون من الماضي والتطلع إلى المستقبل
دار الكتاب : ، اإلمارات وبیروتمدخل تفكیكي تحلیلي مقارن: قضایا وسیاسات مغاربیةمیالد مفتاح الحراثي، 

  .151-150، ص ص 2016الجامعي، 
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 :لتنمیة والتحدیثا - 3

یعتبر مصطلح التحدیث من المصطلحات الحدیثة نسبیا، ومن المصطلحات التي تستخدم بكثرة 
في مجال التنمیة، ومن التعاریف األكثر انتشارا تلك التي تعتبر أن التحدیث یشیر إلى تبني المنهج 

غریب بمعنى جعل ، ووفق هذا المنظور فإن التنمیة والتحدیث تشیر إلى احد صور الت1الغربي
المجتمعات اإلنسانیة تحدو حدو المجتمع الغربي الحدیث، ویصبح تطور هذه المجتمعات مرهون بمدى 

، فالتحدیث كمفهوم یدل على مسایرة المستجدات والتطورات شریطة األخذ 2انتهاج هذا النموذج الغربي
ه أو أي مجال من المجاالت في في عین االعتبار الظروف والمعاییر التي یحتكم إلیها المجتمع برمت

ّ الذي كان محظورا سابقا في فترة زمنیة مضت یمكن أن یكون مقبوال في فترة 3فترة زمنیة معینة ، ألن
  .زمنیة الحقة وذلك بحسب الظروف والمعاییر التي تسود في مجتمع من المجتمعات البشریة

ه وعلى هذا األساس، فإن التحدیث یشمل على تحقیق قصد ایجابي د اخل المجتمع بمعنى أنّ
ه في ظل التحدیث یصعب  4یستوجب تغیر إیدیولوجي حضاري ثقافي جدید على الرغم من ذلك فإنّ

ن أنه عادة ما تمثل القیم والمعتقدات » االنتقال من النموذج التقلیدي إلى النموذج الحدیث« ّ نظرا لكو
ل المؤسسات التقلیدیة وما تحمله من قیم القدیمة شیئا مقدسا ال یمكن االستغناء عنه، األمر الذي یجع

  .5تعیق عملیة التنمیة

وفي مجمل القول، وبعد طرح هذا التمایز بین التنمیة والمفاهیم السابقة الذكر یظهر جلیا أن 
 ّ التنمیة تجمع بین مجموعة من الخصائص التي یمكن إیجادها في المفاهیم المتصلة بها، لهذا فإن

مجموعة من التغییرات المجتمعیة، فقد یكون التغییر في شكل مادي یهدف إلى التنمیة تتضمن إحداث 
الرفع من المستوى االقتصادي والتكنولوجي للمجتمع أو معنوي یفرض إحداث تغییر على مستوى 

كما أنها تنطوي على عملیات مقصودة واعیة مضبوطة بالزمان والمكان . الذهنیات، التقالید وغیر ذلك
  .6"السیاسات والممارسات والمواقف"ق التغییر االیجابي الذي یكون له انعكاس على تسعى إلى تحقی

                                                             
دیوان المطبوعات : ، الجزائر1980-1962التنمیة االجتماعیة ونظام التعلیم الرسمي في الجزائر مصطفى زاید،   1

  .57، ص 1986الجامعیة، 
، دراسة في المفاهیم األدوات المناهج واالقترابات: في منهجیة تحلیل النظم السیاسیة األساسبومدین طاشمة،   2

  .212، ص 2013األمة للطباعة والنشر والتوزیع،  دار: الجزائر
  .34، المرجع السابق، ص إدارة التنمیةنائل عبد الحافظ العوالمة،   3
  .57المرجع السابق، ص  مصطفى زاید،  4
  .20المرجع السابق، ص  سهیر أحمد حامد،  5
  .62، ص 2014للنشر والتوزیع، دار أمجد : ، عمانالعولمة والتنمیة االقتصادیةطارق عثمان الحسون،   6
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  مجاالت التنمیة : المطلب الثالث

بعد الحرب العالمیة الثانیة، أخذ موضوع التنمیة حیزا مهما في الحقل األكادیمي والعملي، وذلك 
التحرر الوطني وخروج الدول من وطأة نتیجة لعاملین هامین ال ثالث لهما، األول یتعلق بتزاید حركات 

االستعمار بینما یتمثل السبب الثاني في اكتساب قضایا التنمیة الصبغة الدولیة من خالل تبنیها من 
  .1قبل األمم المتحدة والمؤتمرات الدولیة المختلفة

ید هذه المعطیات فرضت إمعان النظر في مسألة التنمیة، واتجه التوسع المعرفي نحو اعتماد مز 
من التخصص، السیما مع المستجدات والظروف التي طرحتها البیئة المجتمعیة، بحیث أصبح األمر 
مرفوضا في حال تناول التنمیة من منطلق عام وشمولي، الشأن الذي أدى إلى البحث عن آلیات 

خراجها من إطارها النظري 2ومقاربات جدیدة تمكن من تفعیل التنمیة على الواقع الممارساتي ٕ إلى  وا
إطارها العملي، فهذه المحاوالت نتج عنها ظهور مجاالت عدیدة لها وانصرفت الدراسات إلى تناولها 
من وجهات نظر متباینة كان للتخصص األثر الواضح فیها، وعلى هذا األساس، برزت التنمیة 

جاالت األخرى، لیس االقتصادیة، التنمیة السیاسیة، التنمیة االجتماعیة، التنمیة اإلداریة وغیرها من الم
  .ملة أو الوطنیة والتنمیة المحلیةهذا فحسب، فقد راح الحدیث كذلك عن مفهوم التنمیة الشا

 :التنمیة االقتصادیة - 1

تعتبر التنمیة االقتصادیة الشغل الشاغل لكثیر من الدارسین والباحثین في الحقل التنموي، وذلك 
، فضال عن كونها تعبر عن حالة 3المسألة التنمویة نظرا للوفرة في النظریات التي تناولت بالدراسة

  . اقتصاد الدول الذي یعتبر مؤشرا داال على تقدم هذه الدول أو تخلفها

                                                             
  . 37جمال حالوة وعلي صالح، المرجع السابق، ص  1
  .61-60طارق عثمان الحسون، المرجع السابق، ص ص  2
حسب الروس فإن التنمیة وفق المنظور االقتصادي تعبر عن  التطویر النوعي الدائم لعوامل االقتصاد الوظیفیة الذي

المجتمعات النامیة أو المجتمعات السائرة في هم هذا التعریف في ظهور مصطلحي ، فقد سایؤدي إلى نمو المجتمع
لإلشارة إلى تلك الدول التي هي مستبعدة من التصنیف الرأسمالي أو االشتراكي بمعنى أنها ال تعبر عن  طریق النمو

نما هي خارجة عن التصنیفین ٕ   :رللمزید أنظ. كونها دوال رأسمالیة وال اشتراكیة كذلك وا
  .73، ص 2014، 08، تلمسان، العدد مجلة الفكر المتوسطي، »العلوم االجتماعیة والمسألة التنمویة«سیكوك قویدر، 

مجلة الدراسات القانونیة ، »النظریات االستراتیجیات واألطراف الفاعلة لتحقیقها... التنمیة المحلیة«حجاب عبد اهللا، 3
  . 356، ص 2017، 06، الجزائر، العدد والسیاسیة
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تعرف التنمیة االقتصادیة على أنها مجموع السیاسات واإلجراءات الساعیة لتحقیق النمو 
لى على تفاعل القوى، مما یترتب االقتصادي في فترة زمنیة طویلة نوعا ما، والتي تعتمد بالدرجة األو 

عنها إحداث تغیرات جذریة على مستوى االقتصاد الوطني، مما یسهم في الرفع من الدخل القومي 
  .1الحقیقي لالقتصاد

وعلى ضوء هذا التعریف، فإن سیاسات التنمیة االقتصادیة تستهدف الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة 
موارد المادیة والمعنویة المتاحة وتحسین المستوى المعیشي واالستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج وال

  .2لشرائح عریضة من المجتمع السیما تلك التي تعاني اإلقصاء والتهمیش والحرمان

غیر أنه ونتیجة التطور التكنولوجي وانتشار األفكار والرؤى وتعالي الدعاوى المنادیة بتمجید 
لحدیث عن التنمیة االقتصادیة یرافق الرفع من دور اإلنسان وظهور اقتصاد المعرفة، أضحى ا

مستویات اإلنتاج باستخدام أسالیب إنتاجیة حدیثة وبناء القدرات البشریة وتنمیة مهاراتها فضال عن 
الرفع من وثیرة تراكم رأسمال في المجتمع بشكل سریع ودائم، وعلى هذا األساس باتت التنمیة 

تماعیة وهیكلیة وتنظیمیة تسیر جنبا إلى جنب مع تغیرات االقتصادیة تشتمل على إحداث تغیرات اج
  .3اقتصادیة

 :التنمیة السیاسیة - 2

یشوب مفهوم التنمیة السیاسیة نوع من الضبابیة، وهذا راجع لعدة عوامل أولها صعوبة التمییز 
ا بینه وبین مفاهیم أخرى كالتحدیث، االنفتاح، اإلصالح، االنتقال، التحول والدیمقراطیة، لیس هذ

نما كذلك فإن المفهوم یحوي على مفاهیم هي األخرى تتسم بالتعقید واللبس كالعدل، المساواة  ٕ فحسب، وا
والقدرة فضال عن مفاهیم فرعیة أخرى، بینما یتمثل العامل الثالث الذي یعد أهم سبب واألكثر تفسیرا 

                                                             
، ص 2011، شتاء 08، السنة 11، العدد مجلة البحوث والدراسات، »التربیة والتنمیة االقتصادیة«سعیدة نیس،  1

233.  
  .144، ص 2010دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، : ، عمانعلم اجتماع التنمیةمحمد محمود الجوهري،  2
دار حمیثرا : ، مصروأثره على التنمیة االقتصادیة للدول العربیةاالقتصاد المعرفي محمد عبد اهللا شاهین محمد،  3

  .25، ص 2018للنشر والترجمة، 
  كما سبق اإلشارة إلیه في المطلب األول من هذا المبحث أن التنمیة السیاسیة كمفهوم في فترة الخمسینیات والستینیات

الساعیة إلى تحدید المفهوم والبحث في  من القرن الماضي مضى بقوة وبرزت العدید من األبحاث والدراسات
  :میكانیزمات تطبیقه على الواقع الممارساتي باالعتماد على تحدید دور بعض األجهزة والمؤسسات، للمزید أنظر

  .10، المرجع السابق، ص دراسة تطبیقیة في الجزائر: تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطيناجي عبد النور، 
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، باإلضافة 1میة السیاسیةلغموض المفهوم في كثرة التعریف التي تناولت بالدراسة والبحث مفهوم التن
إلى ما سبق یعتبر العامل الجغرافي هو أحد أبرز المظاهر الدالة على غموض المفهوم بمعنى أن 
مفهوم التنمیة السیاسیة الذي تتبناه دول الشمال لیس هو نفس الذي تعتمده دول الجنوب فمثال في 

ي على تحقیق االستقرار السیاسي، غیر أنه الدول النامیة قد تعني التنمیة السیاسیة قدرة النظام السیاس
في الدول المتقدمة تعدى الحدیث عن القدرة واتجه نحو البحث عن آلیات جدیدة إلشراك المواطنین في 

  .تدبیر الشؤون السیاسیة كآلیة الدیمقراطیة التشاركیة على سبیل المثال ال الحصر

» عقلنة السلطة« اسیة تنطوي على أن التنمیة السی صموئیل هنتكتونوفي هذا السیاق، یرى 
واستبدال السلطات والمؤسسات التقلیدیة بأخرى تتسم بالحداثة والتي تضمن للفرد نصیب من الحكم، 

التمییز بین الوظائف السیاسیة الجدیدة وتطویر بنى كما تشتمل التنمیة في المجال السیاسي على 
دارة شؤون ، كما یعتبر أن متخصصة لتنفیذ هذه الوظائف ٕ المشاركة الموسعة في النشاط السیاسي وا

الحكم إلى جانب رشادة السلطة واعتماد بنى متخصصة هو الذي یمیز بین أنظمة حكم دیمقراطیة عن 
  .2أخرى استبدادیة

صاموئیل في نفس االتجاه الذي سلكه  كولمانو غابلایر ألموندوفي ذات اإلطار ذهب 
السیاسیة تشیر إلى تطویر الهیاكل التنظیمیة المتخصصة التي من  حیث اعتبرا أن التنمیة هانتجتون

شأنها خلق نظام سیاسي دیمقراطي حدیث، والذي یسهم بدوره في تحدید العالقة التي تربط بین مختلف 
النظم الفرعیة للنظام السیاسي من جانب، وبین هذا األخیر والمجتمع من جانب آخر، فاألنظمة 

ز على درجة عالیة نسبیا من التعقید، حیث تسعى الهیاكل والبنى المختلفة السیاسیة الحدیثة تتمی
الهیئات التشریعیة، السلطة التنفیذیة، البیروقراطیة، المحاكم، النظم االنتخابیة، األحزاب، جماعات (

  .3إلى أداء دور تنظیمي داخل النظام السیاسي ككل) المصالح، ووسائل اإلعالم

یعتبر أول مهتم بدراسة مفهوم التنمیة السیاسیة  Lucien Byeان باي لوسیوالجدیر بالذكر أن 
، 4وطرح بخصوصه وجهة نظر مؤداها أنه ینبغي جعل األنماط القدیمة تتوائم مع المدخالت الجدیدة

                                                             
  .14صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  1
، ص 1993دار الساقي، : ، ترجمة سمیة فلة عبود، بیروتالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةصموئیل هانجتون، 2

48.  
3  Gabriel Abraham Almond et James Smoot Coleman, the politics of the developing Areas, Princeton: 
Princeton university press, 1960, p18. 

  .49، ص 2011الذاكرة للنشر والتوزیع، : ، العراقالعالم الثالث: التنمیة السیاسیة والتحدیثحمید السعدون،   4
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فضال عن ذلك فقد قدم مجموعة من التعریفات المتمایزة بشأن مفهوم التنمیة السیاسیة یمكن اختصارها 
  :1في

 .التنمیة السیاسیة الركیزة األساس التي تسهم في تحقیق التنمیة االقتصادیةتعتبر  - 1
 ".السیاسة كما تمتاز بها المجتمعات الصناعیة"تشكل التنمیة السیاسیة  - 2
 .التنمیة السیاسیة مرادفة للتحدیث السیاسي ولصیقة الصلة به - 3
والعملیة السیاسیة بشكل تعبر التنمیة السیاسیة على مدى قدرة إدارة النظام السیاسي  - 4

 .مركزي موحد
 .التنمیة السیاسیة تنطوي على تحقیق تنمیة إداریة وقانونیة - 5
التنمیة السیاسیة تشیر إلى التعبئة السیاسیة قصد تأطیر المواطنین للمشاركة في  - 6

 .العملیة السیاسیة
7 -  ٕ قامة التنمیة السیاسیة تعبر عن قدرة النظام السیاسي على دعم النهج الدیمقراطي وا

 .المؤسسات الدیمقراطیة التي من شأنها تقویض أداء البنى والهیاكل التقلیدیة
التنمیة السیاسیة تمثل تلك التغیرات االجتماعیة المخطط لها والمنظمة التي بمقتضاها  - 8

 .یمكن تحقیق االستقرار السیاسي واالجتماعي
فاعلیة حتى یتمكن من التنمیة السیاسیة تسعى إلى بناء نظام سیاسي یمتاز بالقوة وال - 9

 .تعبئة كافة الموارد في سبیل تحقیق التنمیة
التنمیة السیاسیة ما هي إال وجه من أوجه التغییر االجتماعي ذو األبعاد المتعددة،  -10

 .والذي ال یجد ضالته إال في ظل إحداث تغیرات على مستوى عناصر الثقافة برمتها

مجاالت التنمیة الشاملة التي تعني العملیة التي وعموما فإن التنمیة السیاسیة تمثل مجاال من 
بمقتضاها یمكن إحداث تغییر على مستوى القیم، اإلیدیولوجیة، البنى واألنظمة التي من شأنها خلق 

من جهة، وتكسب النظام 2ثقافة سیاسیة جدیدة تمكن من تحقیق مزیدا من التكامل للنسق السیاسي
لمشكالت المجتمعیة التي تحد من أدائه الشأن الذي یبرهن على السیاسي المرونة والقدرة على تجاوز ا

  .3فعالیته من جهة أخرى

                                                             
دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة : النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامةثامر كامل محمد الخزرجي،   1

  .138، ص 2004والتوزیع، دار مجدالوي للنشر : ، األردنالسلطة
  .51حمید السعدون، المرجع السابق، ص   2
  .99عیاد محمد سمیر، المرجع السابق، ص   3
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 :التنمیة االجتماعیة - 3

لم یسلم مفهوم التنمیة االجتماعیة هو اآلخر من اتصافه بالغموض واإلبهام، وذلك راجع ألكثر 
یة المجتمع المحلي من سبب یتعلق األول بالخلط الذي یقع بین هذا المفهوم ومفاهیم أخرى مثل تنم

لكن من الباحثین من یعتبر أمر التماثل والتطابق بین تنمیة . وتنظیم المجتمع 1والتنمیة المجتمعیة
المجتمع وتنظیم المجتمع ال أساس له من الصحة كون أن مفهومي تنظیم المجتمع وتنمیة المجتمع 

هو نفس األمر الذي یجعل من مفهوم یرتبط بالجهود اإلصالحیة التي باشرتها المجتمعات الرأسمالیة، و 
  .2تنمیة المجتمع یختلف عن التنمیة االجتماعیة

برز مفهوم التنمیة االجتماعیة ألول مرة في اإلسهامات العملیة التي شرعت فیها هیئة األمم 
، ومنذ ذلك الحین زاولت نشاطها في هذا المجال وراحت تتبنى برامج تنمویة 1950المتحدة رسمیا عام 

وض بالدول النامیة كإرسال الخبراء لالستفادة من تجاربهم، إقامة الملتقیات والمؤتمرات، نشر للنه
، وعلى ضوء هذه المعطیات برزت فكرة مؤداها أن التنمیة ال تتحقق 3البحوث والدراسات ذات الصلة

یة تحرر إال إذا تم األخذ بالجوانب االجتماعیة والسلوكیة في الحسبان وانصرف إلى اعتبارها عمل
  .4إنساني تشمل على تلبیة الحاجات األساسیة لألفراد وتتیح لهم الفرصة في صناعة القرار بفعالیة

ینطوي مفهوم التنمیة االجتماعیة على حقن معدالت رفاه األفراد عن طریق توفیر فرص الشغل 
األمن واحترام وتأمین الخدمات االجتماعیة كالرعایة الصحیة، التعلیم فضال عن الرفع من مؤشرات 

حقوق اإلنسان إلى جانب تعظیم التنوع والتعدد، وكذا الحرص على إشراك المواطنین في صناعة 
، ووفق هذا المنظور فإن التنمیة االجتماعیة تستهدف تثمین القدرات والطاقات البشریة التي 5القرارات

ن التنمیة والوسیلة التي من من شأنها المساهمة في تحقیق البرامج التنمویة، وبهذا تشكل الغایة م
  .خاللها یمكن بلوغ أهداف التنمیة

                                                             
دار یافا العلمیة  :، األردنفي ضوء التجربة األردنیة: أبعاد التنمیة االجتماعیة العربیةفیصل محمود الغرایبة،   1

  .64، ص 2010للنشر والتوزیع، 
  .58مصطفى زاید، المرجع السابق، ص   2
  .63فیصل محمود الغریبة، المرجع السابق، ص   3
دار الخلدونیة : ، الجزائرالرشوة والفساد اإلداري وأثرهما على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةنور الدین أعزیز،   4

  .42، ص 2015للنشر والتوزیع، 
، 2014الدار الجامعیة، : ، اإلسكندریة-ا على تحقیق التنمیة المستدامةأثره-التنمیة البشریةعبیر عبد الخالق،   5

  .101ص 
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غیر أن االتجاه الشمولي للمفهوم اعتبر بأن التنمیة االجتماعیة ال تتوقف على إشباع الحاجات 
نما تشیر إلى عملیة تغییر اجتماعي شامل یمس كافة البناء  ٕ وتوفیر الخدمات االجتماعیة، وا

وبالتالي فهي عملیة موجهة توجیها مخططا یسعى للموازنة والتوفیق بین االجتماعي باختالف میادینه، 
الموارد والحاجات بشكل دیمقراطي یضمن مشاركة المواطنین في صناعة القرار في كنف مجتمع 

  .1یسوده المساواة والحریة

م، وتأسیسا على ما سبق، فإن التنمیة االجتماعیة تسعى إلى تنمیة طاقات األفراد وتثمین جهوده
كما أنها تشجع التفاعالت المجتمعیة بین هؤالء األفراد على اختالف قیمهم، عاداتهم، اتجاهاتهم، فهي 

إلى جانب ذلك فإن التنمیة في بعدها االجتماعي ال یمكن .2تتجه نحو تحقیق التوافق االجتماعي
 تقتصر على حصرها في حیز جغرافي معین بمعنى التنمیة االجتماعیة تمس كافة المجتمع، فهي ال

  . المجتمع المحلي فضال عن أنها تركز على اإلنسان كمحور للتنمیة

 :التنمیة اإلداریة - 4

قبل الخوض في التركیز على التنمیة اإلداریة وعرض تطورات هذا المفهوم، یستدعي األمر 
األول فیقصد به التفرقة بین مفهومي إدارة التنمیة والتنمیة اإلداریة، ألنهما ال یحمالن نفس المعنى، أما 

إنجاح مخططات التنمیة الشاملة باالعتماد على جهاز إداري كفؤ وفعال یستوعب كافة الجهود 
والمطالب والمدخالت التنمویة، بینما التنمیة اإلداریة فهي تعد جزءا من التنمیة الشاملة وحتى یتسنى 

ویر أداء الجهاز اإلداري والرفع إنجاح برامج هذه األخیرة یتطلب األمر مجموع الجهود الهادفة إلى تط
، معنى ذلك أنه ثمة عالقة طردیة موجبة قائمة على التأثیر المتبادل بین 3من كفاءته وفاعلیته

  .المفهومین

انتهت الحرب العالمیة الثانیة واستقر تركیز الدارسین والمهتمین بالشأن التنموي على دراسة 
م یولى الجانب اإلداري للتنمیة أیة أهمیة، على الرغم مسألة التنمیة في شقها االقتصادي المحض، ول

، لكنه لم "دور الرائد أو المنظم"تناول في دراسة له عن ) 1950-1883( جوزیف شومبیترمن أن 
، حیث "micro"یشر إلى دور اإلدارة في تحقیق التنمیة بل راح یفسر هذه الظاهرة من منظور جزئي

                                                             
، أكتوبر 17، العدد دراسات اقتصادیة، »أنواع التنمیة وأهمیتها بالنسبة للمجتمعات خاصة المتخلفة«دحماني علي،   1

  .106، ص 2010
: ، األردنقتصاد العربي بین النفط واالستثمارمستقبل اال: ، في»البحث العلمي ودوره في التنمیة«أنور البطیخي،   2

  .176-175، ص ص2008مؤسسة عبد الحمید شومان والمؤسسة العربیة، 
  .21نائل عبد الحافظ العواملة، المرجع السابق، ص   3
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مدخالت العملیة اإلنتاجیة وعنصر محوري یهتم بجمع عناصر اعتبر أن المنظم یعد أحد أبرز 
وحصر ) اإلدارة(وعلیه اكتفى في تحلیله بهذا الحد وكأن المنظم وحدة مستقلة عن الوحدة األم .1اإلنتاج

التنمیة في زاویة ضیقة فهذا إن دل على شيء فإنه یدل على النزعة االقتصادیة في تفسیر الظواهر 
  .ة أو المحیط الخارجي دونما األخذ بعین االعتبار الجوانب األخرىالتي تطرأ على البیئ

غیر أنه ومع مرور الزمن سرعان ما برزت أهمیة التنمیة اإلداریة السیما مع التطور السریع 
والضخم لألجهزة اإلداریة أبان عن نقص الكفاءات المؤهلة الذي ظهر نتیجة انتشار مبدأ التخصص 

، فضال عن ذلك فإن المتتبع لتاریخ الفكر االقتصادي 2یكون نقطة ایجابیةالذي أضحى عائقا بدل أن 
یرى بأنه كثیر من الدول على الرغم من أنها تتوفر على موارد طبیعیة هائلة، إال أنها كانت تواجه 
مظاهر التخلف االقتصادي الشأن الذي یرجع إلى سبب رئیس یتمثل في غیاب إدارة رشیدة كفؤة 

، وفي خضم هذه 3طویر وتنمیة الموارد البشریة التي من شأنها تحریك عملیة التنمیةومؤهلة تعتني بت
المعطیات بات أمر االهتمام بالجانب اإلداري للتنمیة ضرورة ملحة فرضتها جملة هذه المشاكل لهذا 

  .انتهى المهتمین بقضایا التنمیة إلى اعتبار أن التنمیة اإلداریة مهمة لتحقیق التنمیة الشاملة

بأن التنمیة اإلداریة ال تعني اتساع  Bernard Gournayبرنار غورنیه وفي هذا الصدد یرى 
مسؤولیات ومهام الجهاز اإلداري للدولة، كما ال یمكن اعتبار كثرة عدد اإلدارات العمومیة دلیال على 

نما یقصد بهذه األخیرة مدى قدرة اإلدارة على تبني إستراتیجیة 4التنمیة اإلداریة ٕ عمل منظمة وهادفة ، وا
تمكن من تعزیز األداء التنظیمي وتثمین وتنمیة القدرات والكفاءات البشریة، مما یزید استیعابها 

  .5للتحدیات ومجابهة المتغیرات البیئیة سواء الداخلیة أو الخارجیة

لكنه ثمة وجهات نظر متمایزة تعتقد عكس ذلك األولى ترى بأن تحقیق التنمیة اإلداریة یتوقف 
على مدى موائمة النظام اإلداري للنظام السیاسي سواء الحالي أو المستقبلي، أما الثانیة فتربط التنمیة 

                                                             
ادیمیون األك: ، األردننظریا وتطبیقیا: أساسیات التنمیة اإلداریة واالقتصادیة في العالم العربيأحمد یوسف دودین،   1

  .14، ص 2011للنشر والتوزیع، 
الدار الجامعیة : ، اإلسكندریةإدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیةصالح الدین محمد عبد الباقي،   2

  .240-239، ص ص 2000- 1999توزیع، -نشر -طبع
  .15-14أحمد یوسف دودین، المرجع السابق، ص ص   3
معهد : ، لیبیامدخل عام: اإلدارة التنمویة للوطن العربيخلیل النقیب وحسن الحلبي وفریق الدراسات اإلداریة،   4

  .16- 15، ص ص 1978اإلنماء العربي، 
  .19، ص 2012دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، األردناألدوات والمعوقات: التنمیة اإلداریةباسم محمد الحمیري،   5
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جهة النظر األخیرة تشیر اإلداریة بطبیعة العالقة التي تجمع بین النظامین اإلداري واالقتصادي، بینما و 
  .1إلى تنمیة اإلدارة وتحقیق أهدافها یتصل بمواكبتها للنظام االجتماعي

وعموما فإن التنمیة اإلداریة تتوقف على قدرة الجهاز اإلداري على االستجابة إلى المدخالت 
، كما تشمل على البیئیة كیفما كانت طبیعتها سواء السیاسیة، االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة وغیرها

  .تنمیة العنصر البشري وخلق ثقافة تنظیمیة جدیدة كلما استدعت الضرورة ذلك

وتتمة لما سبق ذكره في هذا السیاق، فإن مجاالت التنمیة تصنف من حیث طبیعة المجال إلى 
لكن من حیث معیار الحیز الجغرافي أو حجم . تنمیة سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، إداریة وغیرها

  . ألهداف أو اإلمكانات المتاحة یمكن التفرقة بین مجالین التنمیة الوطنیة الشاملة والتنمیة المحلیةا

أما التنمیة الوطنیة فتعرف على أنها العملیة التي تتطلب استغالل كافة الموارد البشریة والمادیة 
لتنسیق بین وحدات والوسائل المتاحة وبتضافر جمیع القطاعات مع مراعاة توفر عنصري التخصص وا

ضخمة تضم كافة القطاعات وتمتد إلى كل " وجود شبكة إنتاجیة"العملیة اإلنتاجیة التي تشتمل على 
  .2المناطق اإلقلیمیة المتواجدة على مستوى التراب الوطني

نما یمثل هذا األخیر مجاال  ٕ إال أن التنمیة الوطنیة ال تقتصر على الجانب االقتصادي فحسب، وا
د من المجاالت األخرى، وعلیه فهي تعني مالمسة كافة الجوانب التي تستدعي إمكانات من بین عد

عملیة تشترك فیها كافة المتغیرات والمؤشرات التي «ومتطلبات هائلة وضخمة، األمر الذي جعلها تعتبر
 .3»یتكون منها المجتمع

تتولى السلطات المركزیة وبصفة عامة فإن التنمیة الوطنیة تعني تلك العملیة التي بمقتضاها 
تحدید أهداف التنمیة وترتیب األولویات وضبط آلیات وطرق تجسیدها، ما یجعلها توصف بأنها تنمیة 

  .4شمولیة مركزیة

                                                             
  .17-16، حسن الحلبي وفریق الدراسات اإلداریة، المرجع السابق، ص ص خلیل النقیب  1
دار األمة للطباعة : ، الجزائرالخدمة العمومیة المحلیة كمؤشر للتنمیة المستدامةنور الدین حاروش وآخرون،   2

  .51، ص 2017والنشر والتوزیع، 
  .66-65جمال حالوة وعلي صالح، المرجع السابق، ص ص   3
مكتبة : ، الكتاب األول، مصرقضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمعلة، علي لی  4

  .210، ص 2015األنجلو المصریة، 
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بعدما كانت مسألة التنمیة  وفي إطار هذا المعیار، تراءت التنمیة المحلیة مطلع الثمانینات
ارها الوطني نتیجة ارتفاع الوعي بالمفارقات ألزید من ثالثة عقود ونصف تعالج وتطرح في إط

اإلقلیمیة المترتبة عن وجود مناطق إقلیمیة غنیة من حیث الموارد الطبیعیة وأخرى تفتقر لهذه 
، هذا فضال عن تنامي 1اإلمكانات الضروریة التي تؤمن لها أدنى مستوى من الحاجات األساسیة

لمحلیة التي تنعكس باإلیجاب على بلوغ أهداف من تحقیق التنمیة ا نصیب المجتمعات المحلیة
 .  2التنمیة الشاملة على المستوى الوطني

  التنمیة المحلیة بین النظریة والواقع:المبحث الثاني

یعد مفهوم التنمیة المحلیة من المفاهیم األكثر استخداما في كافة المجاالت، لما لهذا المفهوم 
ن أن ا ّ لتنمیة المحلیة تدفع بتحقیق غایات التنمیة الشاملة، وذلك من تبعات على جمیع األصعدة، كو

فالجزائر كبقیة دول العالم . من خالل توافر مجموعة من العناصر كالشمول، التوازن، االستدامة غیرها
، وأصبحت تعكف جاهدة نحو تبني برامج أضحت تهتم أكثر من أي وقت مضى بالتنمیة المحلیة

 .تنمویة متعددة

 

 

  

                                                             
   في األحیاء الحضریة، وهذا راجع إلى األزمة التي شهدها العالم والتي تتعلق  1980ظهرت التنمیة المحلیة بدایة

بتدهور نظام اإلنتاج الذي أدى إلى أزمة عمالة، األمر الذي دفع بتنامي الحركات واالحتجاجات الداعیة إلى إعادة 
ت المحلیة، وكذا إضفاء البعد االجتماعي والدیمقراطي على العمل النظر في دور األحیاء في الرفع من حجم االستثمارا

  :للمزید أنظر. السیاسي المحلي
Jean-Marc FONTAN et autre, «le développement local dans un contexte métropolitain», politique et 
sociétés, vol25, n°1, 2006, pp 101-102. 

، العراق، 17، العددمجلة المخطط والتنمیة، »ر الالمركزیة على التنمیة اإلقلیمیةأث«مصطفى جلیل إبراهیم شمع،   1
  .96، ص2007

   تنبع أهمیة المجتمعات المحلیة أو الوحدات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة كون أنها قادرة على إدراك طبیعة
واطن المحلي، كما یعتبر دعما قویا لتعبئة الموارد الظروف والمتغیرات، وهذا اإلدراك یجعلها تلبي مطالب وتطلعات الم

  :للمزید أنظر. سواء البشریة أو المادیة مما یمكنها من أن تكون واقعا ملموسا بإمكانه تنفیذ السیاسات الوطنیة
  .30غازي سلطان فالح القبالن، المرجع السابق، ص

  .52-51نور الدین حاروش وآخرون، المرجع السابق، ص ص   2
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  مفهوم التنمیة المحلیة: األولالمطلب 

إلى تراكمات جمة كانت أهمها إقامة المخطط الخماسي للهند  یعزى بروز مفهوم التنمیة المحلیة
، فقد كان هذا المخطط بمثابة نقطة التحول على الصعید 1950في إطار برامج األمم المتحدة عام 

دول استقاللها بتنامي حركات التحرر الدولي، وقد تزامنت هذه المرحلة كذلك مع استرداد بعض ال
شرع االهتمام بموضوع التنمیة المحلیة بشكل متقدم من قبل نفس الهیئة  1953وفي سنة . الوطني

التي أدرجت عملیات التنسیق والتكامل فیما بین الوكاالت التابعة لها في سبیل العمل على تنمیة 
للمناداة  Ashridgeأشردج دت جاء مؤتمر ، ومن سلسلة المؤتمرات التي عق1المجتمعات المحلیة

تمركز حول اعتبارها  2بضرورة تنمیة المجتمعات المحلیة، كما أنه شارك في تقدیم تعریف لهذا المفهوم
حركة تستهدف رفع المستوى المعیشي من خالل تشجیع المشاركة االیجابیة ألفراد المجتمع عن طریق 

واصلت هیئة األمم  1955وفي سنة . 3االستعانة باألسالیب المنهجیة الضامنة لتفعیل هذه الحركة
یرا مفصال حول أسالیب ممارسة المتحدة مزاولة نشاطها في هذا المجال حیث قدمت أمانة الهیئة تقر 

التنمیة بهدف إحداث التقدم االجتماعي في الدول النامیة، وفي هذا السیاق قامت الهیئة بعقد المؤتمرات 
التي تعالج في خضمها مسألة التنمیة المحلیة، كما سعت إلى منح المعونات والمساعدات للدول 

  .4اربهم في هذا المجالالنامیة وتسخیر الخبراء المختصین لالستفادة من تج

مجموعة من » قدمت األمم المتحدة تعریف للتنمیة المحلیة ینطوي على 1956وفي عام 
المداخل واألسالیب الفنیة التي تعتمد على المجتمعات المحلیة المنظمة بشكل یوجه محلیا لمحاولة 

  .5»إلحداث التغییر إستثارة المبادأة والقیادة في المجتمع المحلي باعتبارها األداة الرئیسیة

                                                             
   لكن مصطلح التنمیة 1944التنمیة المحلیة كان یطلق علیها في البدایة مصطلح تنمیة المجتمع السیما عام ،

والجدیر بالذكر أن محتوى المفهومین یحمالن نفس المعنى یبقى فقط . المحلیة لم یبرز إال مع أواخر القرن العشرین
  : للمزید أنظر. اختالف في التسمیة

  .14، ص 2001الدار الجامعیة، : د، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، اإلسكندریةعبد المطلب عبد الحمی
، أسس نظریة ونماذج تطبیقیة: االتجاهات التنمویة في ممارسة الخدمة االجتماعیةمحمد عبد الفتاح محمد،   1

  .32، ص 2002المكتب الجامعي الحدیث، : اإلسكندریة
  .14لسابق، ص عبد المطلب عبد الحمید، المرجع ا  2
  .61-60مصطفى زاید، المرجع السابق، ص ص   3
   .33-32محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ص  4

مؤسسة شباب : ، اإلسكندریةالتنمیة اجتماعیا ثقافیا اقتصادیا سیاسیا إداریا بشریاحسین عبد الحمید أحمد رشوان،   5
  .199، ص 2009الجامعة، 
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ووفق هذا التعریف فإن األمم المتحدة تعتبر بأن المجتمعات المحلیة تشیر إلى الوحدة المحلیة 
المنظمة التي تعمل عن طریق اعتماد جملة من األسالیب الفنیة التي تمكن من تطویر الكفاءات 

شكل الوسیلة الرئیسة التي تثیر القیادیة وتسمح بمشاركة المواطنین في تحقیق التنمیة المحلیة والتي ت
  .عملیة التغییر

بأن التنمیة المحلیة تعد أهم إجراء من  1957اعتبرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام 
أضحت التنمیة  1960شأنه تحسین المستوى المعیشي ألفراد المجتمعات الریفیة والحضریة، وفي عام 

دة حیث رأت بأنها تشكل أداة حقیقیة وفعالة لتحقیق التنمیة المحلیة الشغل الشاغل لهیئة األمم المتح
وعلى هذا األساس، قامت . 1االجتماعیة واالقتصادیة في الدول قاطبة سواء النامیة منها أو المتقدمة

بإعطاء تعریف آخر للتنمیة المحلیة على أنها العملیة التي بمقتضاها  1963األمم المتحدة في سنة 
لفعال بین الجهود الرسمیة وجهود المواطنین بهدف تحسین أوضاع المجتمعات یمكن خلق التعاون ا

المحلیة اقتصادیا، اجتماعیا وثقافیا، مما یساهم في تحقیق نوع من االندماج بین هذه المجتمعات 
  .2واألمة برمتها، األمر الذي من شأنه إحراز التقدم على الصعید الوطني

عبارة عن عملیة تتضمن : للوالیات المتحدة األمریكیة على أنها كما عرفتها وكالة التنمیة الدولیة
العمل االجتماعي المشترك بین المواطنین في سبیل رسم الخطط والعمل على تنفیذها مع األخذ في 
الحسبان ترتیب األولویات حسب الحاجات الجماعیة والفردیة، كما یستدعي ذلك تحدید مكامن الفشل 

  .3لول لهاوالمشكالت بهدف تقدیم ح

إلى طرح  PNUDففي العقد التاسع من القرن العشرین باشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
تقریرا حول مستویات ومؤشرات التنمیة التكاملیة والتشاركیة توصل من  16سلسلة من التقاریر بمعدل 

مركزیة، ففي التقریر الذي خاللها إلى اعتبار أن التنمیة المحلیة كعملیة تتطلب التمكین، المشاركة والال
رأى بأنه في سبیل تمكین المواطنین وتفعیل المشاركة في الشؤون العمومیة والرفع  1993قدمه عام 

من مستوى كفاءة األداء یتطلب األمر اعتماد الالمركزیة كأحد أفضل اآللیات التي بمقتضاها یتم توزیع 
  .4كالمناطق، البلدیات أو القرى بعض السلطات بین السلطة المركزیة والوحدات المحلیة

                                                             
 :التكامل بین المجالس الشعبیة المحلیة والتنفیذیة في مواجهة المشكالت البیئیةناصر عبد المولى رشوان البص،   1

  .274، ص 2017دار العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، : ، مصررؤیة لدور أجهزة اإلدارة المحلیة
  .34- 33محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص ص   2
  .358-357، المرجع السابق، ص ص حجاب عبد اهللا  3
  .175، ص2007دار الفارابي،: ، بیروتموضوعات وقضایا خالفیة في تنمیة الموارد العربیةأحمد بعلبكي،   4
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نما برز ) المنظمات الدولیة( لم یبقى مفهوم التنمیة المحلیة حبیس االهتمام المؤسسي الدولي ٕ وا
كذلك في أدبیات األكادیمیین المهتمین بالمجال التنموي أو الشأن العام المحلي وغیرهم باختالف 

  .إلخ...تخصصاتهم، مشاربهم

التنمیة المحلیة على أنها تشیر إلى ذلك النشاط الهادف  Arther Dunhamآرثر دنهام یعرف 
الموجه إلى ترقیة األوضاع المعیشیة للمجتمع وتمكینه من تحقیق الترابط والتماسك بین أجزاء النسق 
االجتماعي وجعله یدیر شؤونه ذاتیا من خالل اعتماد أسلوب عمل یركز على التنسیق، التعاون 

  .1الحصول على الدعم الفني من قبل الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة والتفاعل بین المواطنین بشرط

بأن التنمیة المحلیة تعني العملیة التي من  Xavier Greffغزافي غراف وفي ذات اإلطار یرى 
ثراء األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة في إقلیم ما عن طریق حشد وتنسیق  ٕ خاللها یمكن تنویع وا

بالتالي سیكون ذلك ناتج عن جهود سكانه، كما یضیف بأن أي مشروع تنموي موارده وتعبئة طاقاته، و 
یتطلب األخذ في الحسبان مكونات المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، األمر الذي من شأنه 

  .2أن یوفر مساحة للتواصل والتضامن الفعال

ر أن التنمیة المحلیة تركز بشأن اعتبا Xavierذات الفكرة التي طرحها  زیاد عبود علوشیدعم 
على استغالل كافة الموارد واإلمكانات المتاحة بمجتمع محلي ما بشكل فعال، إال أنه أضاف إلى ما 
سبق أن هذه الموارد والطاقات تشكل نقطة تحول مهم إلحداث عملیات التغییر والمحافظة على كینونة 

د على إستراتیجیة التغییر القاعدي من األسفل المجتمع وبقائه، كما یعتبر بأن التنمیة المحلیة تعتم
من جانب وكقوة دافعة لتحقیق 3الذي یشكل مطلبا ضروریا من شأنه تحقیق التنمیة في المجتمع المحلي

التنمیة الشاملة من جانب آخر، فهي توصف على أنها إستراتیجیة عملیة لتطویر المجتمع المحلي، 
التنمویة التي فشلت الدولة في تحقیقها ودرء التحدیات التي والتي تقوم على إنجاح المخططات 

 .4واجهتها

                                                             
ستراتیجیتهامصطفى الجندي،   1 ٕ : ، اإلسكندریةالجذور التاریخیة، الفلسفة، اإلدارة المحلیة والتنمیة: اإلدارة المحلیة وا

  .132، ص 1987منشأة المعارف، 
2 KHELDI Mokhtar, le développement local, Algérie : office des publications universitaires, 2012, p31.  

، ص 2014دار الفارابي، : ، بیروتأبعاد تنمویة ورؤیة إنسانیة: لبنان التنمیة آفاق وتحدیاتزیاد عبود علوش،   3
54 .  

4 Ministère de l’industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Série : 
politique économique et développement, rapport N°01 : «développement local :concepts, stratégies et 
benchmarking», Septembre 2011, p8. 
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وبناء على ما سبق، فإن التغییر الذي تصبو إلى إحداثه عملیة التنمیة المحلیة یعتقد كل من 
تقدیم (أن یكون بإحدى الطرق إما اإلقناع  D.Jonesودورثي جونس  Alain Edwardsآالن ادوارد 

أو الصراع، كما یرى بأن التغییر یتطلب أن یوجه صوب الوحدة المحلیة برمتها ) اآلراء واالقتراحات
ویكون ذو تأثیر على أفراد المجتمع، كما یشترط أن یكون التغییر بفعل أولئك المنتمین إلى المجتمع 

ر إال أنه وفي هذا السیاق، ینبغي اإلشارة إلى أن المجهودات المبذولة في سبیل إحداث التغیی. 1المحلي
ال تستوجب أن تكون قائمة على الصراع بما یعني أن ذلك قد یؤدي إلى زعزعة استقرار الوحدة 
نما من الضروري أن یدخل  ٕ المحلیة في حین أن التنمیة المحلیة تستهدف استمرار وبقاء هذه الوحدة، وا

  .ادل اآلراءهؤالء القائمین على التغییر في عالقات تشاوریة تشاركیة من شأنها تفعیل الحوار وتب

عملیة التغییر التي تتم في «أما سمیر محمد عبد الوهاب ینظر إلى التنمیة المحلیة على أنها 
، من خالل )ریفیة، حضریة وصحراویة(إطار سیاسة عامة محلیة تعبر عن احتیاجات الوحدة المحلیة 

قناع المواطنین  ٕ المحلیین بالمشاركة الشعبیة، القیادات المحلیة القادرة على استغالل الموارد المحلیة، وا
واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي، وصوال إلى رفع مستوى معیشة المواطن المحلي، 

  .2»ودمج جمیع الوحدات المحلیة في الدولة

إن الفكرة الرئیسیة التي یتمحور حولها هذا التعریف تتعلق أساسا في كون أن التنمیة المحلیة ما 
هي إال ترجمة للسیاسات العامة المحلیة والتي تتضمن مجموع المطالب واالحتیاجات الضروریة التي 

ار أنه یمثل یحتاجها المواطن المحلي، لهذا تعمل القیادات المحلیة على إشراك المواطن على اعتب
المستفید من عملیات التنمیة فضال عن أنه الوسیلة التي بمقتضاها یتم تحقیق التنمیة إلى جانب 
االنتفاع من المساعدات الفنیة التي تمنحها الهیئات الحكومیة في سبیل تحسین األوضاع المعیشیة 

 .  الوحدات المحلیة في الدولةللمواطنین، وكذا دعم قیم التعاون، التنسیق، الدمج والتفاعل بین مختلف 

  :وأهدافها عناصر التنمیة المحلیة: المطلب الثاني

  :عناصر التنمیة المحلیة  -  أ

بناء على ما سبق اإلشارة إلیه فیما یتعلق بمفهوم التنمیة المحلیة یمكن استخالص مجموعة من 
  :العناصر التي تتمثل أساسا في

                                                             
دار المعرفة الجامعیة، : ، اإلسكندریةدراسة انثربولوجیة: التنمیة المستدامة والسیاحةمصطفى،  فاروق أحمد  1

  .69، ص 2011
التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة الحكومات : ، في»الحكم المحلي والتنمیة المحلیة«سمیر محمد عبد الوهاب،   2

  .21، ص 2008ة العربیة للتنمیة اإلداریة، المنظم: ، القاهرةلتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
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 :عنصر الشمول - 1

لى تغطیة كافة المجاالت االقتصادیة االجتماعیة السیاسیة تشتمل برامج التنمیة المحلیة ع
على اعتبار أنها عملیة مركبة متعددة الجوانب تستجیب لكافة احتیاجات وتطلعات  1الثقافیة وغیرها

نما تصبو إلى تسویة أكبر قدر ممكن من  ٕ مواطنیها، كما أنها ال تسعى إلى حل مشكل بذاته وا
، وفي ذات اإلطار فغن عنصر الشمول 2ها أفراد المجتمع المحليالمشكالت المجتمعیة التي یواجه

یتضمن ضرورة استفادة كافة فئات المجتمع من عوائد التنمیة المحلیة، فهي ال تقتصر على فئة أو 
شریحة بعینها بل تعتبر عملیة موجهة لكافة أفراد المجتمع المحلي من منطلق إتاحة تكافؤ الفرص 

، وعلیه فإن عنصر الشمول یحوي نقطتین هامتین األولى تتعلق 3یةوتحقیق العدالة االجتماع
بضرورة مساس برامج التنمیة المحلیة بكافة الجوانب، أما الثانیة فتعنى بمسألة أن البرامج ینبغي 

  .أن تستهدف كل شرائح المجتمع المحلي

 :عنصر التنسیق - 2

الرسمیة بعبارة أخرى  یتضمن هذا العنصر توجیه جهود وعالقات األفراد وجهود الهیئات
العمل على إیجاد نوع من االرتباط واالنسجام بین هذه الجهود في سبیل تحقیق األهداف المنشودة 
والمشتركة، وذلك لمنع التضارب والتداخل واالزدواجیة في األدوار والمهام، والذي من شأنه تحقیق 

، كما یشتمل عنصر التنسیق 4یزةأكبر قدر ممكن من األهداف بأقل تكلفة وجهد وفي مدة زمنیة وج
على شكل آخر من التنسیق البیني أي التنسیق بین الهیئات في حد ذاتها وتجمیع جهودها حتى 
یتمكن المواطن من التعامل مع جهة واحدة توفر له الخدمة المتوخاة، وذلك عن طریق تحمل 

یوفر على المواطن التعامل الهیئات الحكومیة مسؤولیة التنسیق مع الجهات المعنیة، األمر الذي 
 .5مع جهة واحدة بدل تعدد الجهات

  

 :عنصر التوازن - 3
                                                             

  .71فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص   1
  .39محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   2
  . 104، ص 2000الدار المصریة اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع، : ، القاهرةقضایا تربویة ومجتمعیةشبل بدران،   3
التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة : ، في»الفلسفة واألهداف: الالمركزیة في الحكم والتنمیة« سمیر محمد عبد الوهاب،  4

  .16، ص 2008المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : ، القاهرةالحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
  .422، ص 2017دار سما للنشر والتوزیع، : ، الكویتاإلدارة في عصر المعرفة والعولمةعلي السلمي،   5
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یقصد بعنصر التوازن دفع معدالت االستثمار في مجال دون اآلخر، ویتوقف هذا األمر 
فهذا ال . 1على حسب األولویات التي یحتاجها المواطن المحلي بمعنى االنتقال من األهم إلى المهم

ال سقط عنصر الشمول، ولكن یعني یعني التخلي عن جانب  ٕ من جوانب برامج التنمیة المحلیة وا
، ففي المجتمعات الفقیرة 2ضبط معدالت االستثمار بنسب تتالئم واحتیاجات المواطنین المحلیین

مثال تعد المسائل االقتصادیة األولویة األولى وذلك في سبیل رفع اآللة اإلنتاجیة والنهوض بهذه 
، بمعنى درجة االهتمام تتناقص من مجال إلى مجال آخر، وذلك حسب 3فضلالمجتمعات نحو األ

األولویة ولكنها ال تنعدم، فضال عن ذلك فإن الخصوصیة تلعب دورا بارزا فیما یخص عنصر 
التوازن، هذا یعني أن معدالت االستثمار في المنطقة الصناعیة تختلف عن المنطقة الزراعیة 

  .ي أما الثانیة فتركز اهتمامها على المجال الزراعيفاألولى تهتم بالمجال الصناع

بمعنى  4یشتمل عنصر التوازن كذلك تحقیق التوازن بین تنمیة المجتمعات الحضریة والریفیة
  .تحقیق التساوي في االنتفاع بالموارد المتاحة سواء في المدن أو األریاف

التنمیة المحلیة یحتم على باإلضافة إلى ما سبق، فإن دینامیة المفهوم أي مفهوم 
ویحتم كذلك ضرورة  ،المجتمعات والدول مراعاة التمایز في مراحل التطور التي تمس القطاعات

، بعبارة أخرى فإن كل دولة أو مجتمع 5أخذ االختالف في االستراتیجیات واألولویات بعین االعتبار
مر الذي یجعل كل كیان من هذه أو قطاع وله زاویة نظر معینة تخص مفهوم التنمیة المحلیة، األ

الكیانات ینصرف إلى إتباع اإلستراتیجیة والخطة التي یراها مناسبة له ویرتب األولویات كذلك 
 .بحسب منظوره واعتقاده

 

  

 :عنصر التعاون والتبادل والتفاعل النشط - 4

                                                             
  .46محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   1
  .42، ص 2015دار صفاء للنشر والتوزیع، : ، عمانممارسات وفاعلون: التنمیة المحلیةفؤاد بن غضبان،   2
  .46محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   3
دار األسرة ودار : ، اإلمارات واألردناستغالل الموارد الطبیعیة والطاقة المتجددة: یة المستدامةالتنمحمزة الجبالي،   4

  .66، ص 2016عالم الثقافة، 
  .42فؤاد بن غضبان، المرجع السابق، ص   5
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جه صوب تحقیق رفاهیة أفراد  ّ تشیر عملیة التنمیة المحلیة إلى عملیة تفاعل مستمر مو
التعاون، (، حیث یمكن لهذا العنصر المركب 1مجتمع المحلي اقتصادیا، اجتماعیا وسیاسیاال

، ویخلق 2من ترقیة الخدمة العمومیة المحلیة بما یضمن تحقیق الفعالیة والكفاءة) التبادل والتفاعل
بها إذ كذلك نوع من الترابط والتفاعل والتعایش االیجابي بین الجماعات المحلیة والبیئة المحیطة 

وعلیه فإنه من المستحیل أن یقوم المواطن الفرد بإنجاز . "3إدارة التمیز"یعتبر أهم دعامة لخلق 
نما یؤدي ذلك العمل بالتعاون مع اآلخرین، نظرا ألن توحید جهود األفراد  ٕ عملیة واحدة بمفرده، وا

وهو في معزل عن یمثل قوة منتجة ویسمح بالقیام بعملیات أخرى التي عجز الفرد عن انجازها 
  .4الجماعة

 : عنصر االنتماء - 5

إن تحقیق أهداف التنمیة المحلیة وفق لما یتوفر للمجتمع المحلي من إمكانات وموارد 
طبیعیة وغیر طبیعیة وقدرات مؤسساتیة، تنظیمیة، مادیة وبشریة یستوجب الشأن االعتماد على 

احتیاجات ومطالب أفراد المجتمع، فهي  القدرات الذاتیة حتى تكون التنمیة المحلیة تعبر فعال عن
بعبارة أخرى فإن التنمیة المحلیة تستدعي أن یشارك في إدارتها أفرادا . 5تنطلق من داخل المجتمع

منتمین للمجتمع المحلي الذي ستقام فیه برامج هذه التنمیة على اعتبار أنهم أدرى باحتیاجات 

                                                             
  .103شبل بدران، المرجع السابق، ص   1
  .331علي  السلمي، المرجع السابق، ص   2
  هي القدرة على توفیق وتنسیق عناصر المنظمة وتشغیلها في تكامل وترابط لتحقیق أعلى معدالت « : إدارة التمیز

الفاعلیة، والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذي یحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطین 
ت المحلیة أو اإلدارة المحلیة أما أصحاب المصلحة فهم ، ففي هذه الدراسة فإن المنظمة المعنیة هي الجماعا»بالمنظمة

  : للمزید أنظر. شركاء أو فواعل التنمیة المحلیة
  .251علي السلمي، المرجع السابق، ص 

  .252علي السلمي، المرجع نفسه، ص   3
  .48محمد عبد اهللا شاهین، المرجع السابق، ص   4

  :للمزید أنظر
دار : ، األردننظریة في التنمیة االقتصادیة والتنمیة المستدامة: مجتمعیة المستدامةالتنمیة المحمد عبد العزیز ربیع، 

  .2017الیازوري العلمیة، 
-82، ص ص 2010، مصر، مكتبة األنجلو المصریة، الخدمة االجتماعیة الدولیةطلعت مصطفى السروجي،   5

83.  
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وبهذا یكون عنصر االنتماء شرطا ضروریا  مجتمعهم فضال عن أنهم یشكلون المستفیدین منها،
  .إلنجاح مخططات التنمیة المحلیة عبر جمیع مراحلها

 : عنصر االستدامة واالستمراریة - 6

في ظل عالم مستدیم مليء بالمخاطر أضحى عنصر االستدامة أمرا ضروریا حیث یتحقق 
ق استفادة الجیل القادم عنصر االستدامة من خالل إقرار مبدأ العدالة بین األجیال، وذلك عن طری

من الثروات الطبیعیة بنفس المقدار أو یفوق ذلك انتفاع الجیل الحالي، كما ینبغي أن یتوفر 
لألجیال القادمة نفس الفرص التي تمنح للجیل الحالي أو أن یتم رفع مستوى الفرص لألجیال 

یا لتحقیق غایات التنمیة ، عنصر االستدامة واالستمراریة أمرا ضرور 1القادمة مقارنة مع سابقتها
المحلیة وأغراضها على اعتبار أنها عملیة تتمیز بالدیمومة واالستمراریة بمعنى أن حاجات الفرد 
األساسیة في ارتفاع دائم ومتواصل الشأن الذي یجعل من برامج التنمیة المحلیة تتوخى عنصر 

  .االستمراریة

  أهداف التنمیة المحلیة-ب

  :لتحقیق جملة من األهداف والتي یمكن إیجازها فيوجدت التنمیة المحلیة 

استلهم هذا الهدف قواه من نظریة الحاجات : تلبیة الحاجات األساسیة ألفراد المجتمع المحلي - 1
هذا الهدف في  Philippe Engelhardفیلیب انجلهارد  ، وفي هذا اإلطار، یلخصاألساسیة

نما تكمن في الوصول اعتبار أن الثروة الحقیقیة ال تعني الرفع من الن ٕ اتج المحلي اإلجمالي، وا
إلى أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات األساسیة تلبیة الحتیاجات الناس من مواد غذائیة، 

، بالموازاة مع توفیر 2میاه الشرب، العالج، السكن، الكهرباء، النقل، التعلیم، الصحة واالتصال
المحلیة محاربة الفقر األمیة وتمظهرات التخلف، هذه الحاجات األساسیة تستهدف التنمیة 

األمراض، األوبئة، البطالة وغیرها من الظواهر االجتماعیة، وذلك عن طریق توفیر مناصب 
الشغل التي من شأنها خفض معدالت البطالة، والرفع من القدرة الشرائیة للمواطنین، والتخفیف 

                                                             
  .26- 25حمزة الجبالي، المرجع السابق، ص ص   1
  ت األساسیة والتي یطلق علیها باللغة الالثینیة نظریة الحاجا LA théorie des besoins fondamentaux    أو باللغة

، وذلك قصد تحدید قائمة من االحتیاجات 1980-1970، والتي تطورت خالل سنوات  human basic needs االنجلیزیة
  :للمزید أنظر. یتم من خاللها مكافحة الفقر، والتي یتعین الوفاء بها في سبیل تحقیق هذا الهدف المنشود

Omer Kambale Mirembe, echanges transnationaux ; réseaux informels et développement local, 
Belgique : presses universitaires de Louvain, 2005, p 81. 
2 Omer Kambale, Ibid, p81. 
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تمل على المرافق العامة والمؤسسات ، وتطویر البنى الهیكلیة التي تش1من حدة الفقر
إلخ ...االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرها كالمدارس، المساجد، دور الثقافة، المستشفیات

. 2بهدف تحسین نوعیة الحیاة والمستوى المعیشي عن طریق النهوض بنوعیة الخدمات المحلیة
 .فر له شروط العیش الكریمیعتبر هذا الهدف هدفا رئیس یحافظ على كرامة اإلنسان ویو 

ال تنفصل أهداف التنمیة على المستویین المحلي والوطني : المساهمة في تطور وتقدم المجتمع - 2
، وعلیه تسعى التنمیة المحلیة إلى جعل المجتمع 3على اعتبار أنها تشكل حلقتین متشابكتین

فهي . 4ر والتقدم لهالمحلي امتدادا للمجتمع برمته، والعمل على المساهمة في تحقیق التطو 
بذلك تشیر إلى ذلك المنتظم الفرعي بمعنى أن المجتمع المحلي یشكل جزءا من المجتمع الكلي 
فتحقیق أهداف التنمیة المحلیة على المستوى الفرعي ینعكس على تحقیق أهداف التنمیة 

 .الوطنیة الشاملة
خل المحلي في المجتمعات ترتبط زیادة الد: زیادة الدخل المحلي وتحسین المستوى المعیشي - 3

المحلیة والدول النامیة بعاملین األول یتعلق بمعدل الزیادة في السكان أما الثاني فیركز على 
وفي خضم هذا السیاق، تتأسس . اإلمكانات الفنیة والوسائل المادیة المتاحة في ذلك المجتمع

إلى تحقیق نسبة «لدولة فرضیة مؤداها أنه كلما ارتفع معدل الزیادة في السكان كلما سعت ا
أعلى للزیادة في الدخل، وكلما توفرت رؤوس األموال والكفاءات كلما تحققت نسبة أعلى للزیادة 

، وعلیه فإن الشطر الثاني من الفرضیة یبرهن على أن الزیادة في الدخل 5»في الدخل المحلي
ناء القدرات والكفاءات المحلي مرهون بتحقیق التنمیة المحلیة كوفرة في رؤوس األموال وكذا ب

 .المحلیة على اعتبار كما سبق اإلشارة إلیه أن المجتمع المحلي یشكل امتداد للمجتمع الكلي
إن المعدل المالئم للدخل القومي أو الدخل المحلي هو الذي یساهم في الرفع من المستوى 

، بمعنى 6الشرائیةاستنادا إلى القدرة " یستهدف قیاس كفاءة الحیاة " المعیشي، فهذا األخیر
                                                             

  .37فؤاد بن غضبان، المرجع السابق، ص   1
رصد التطورات في عمران أرض مصر في أواخر القرن العشرین واستطالع : العمران المصريأبو زید راجح،   2

  .385، ص 2007المكتبة األكادیمیة، :المجلد األول، مصر، 2020مساراته المستقبلیة حتى عام 
  .95طلعت مصطفى السروجي، المرجع السابق، ص   3
، اإلمارات نموذج أردني مؤسسة نور الحسین: مؤسسات المجتمع المدني الواضح والطموحمحمد زین العابدین،   4

  .45، ص 2018دار األسرة لإلعالم ودار عالم الثقافة للنشر، : واألردن
مجلة ، »قراءة للنهوض بالمقومات وتجاوز العوائق: التنمیة المحلیة في الجزائر«زكیة آكلي وفریدة كافي،   5

  .97، ص 2017، العدد األول، اقتصادیات المال واألعمال
ات التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة الحكوم: ، في»الفقر وأسالیب قیاسه وطرق التغلب علیه«محمد سالمان طایع،   6

  .75، ص 2008المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : ، القاهرةلتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
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نصیب الفرد من الدخل المحلي، وهذا ما یجعل من رفع المستوى المعیشي مرهون بمدى زیادة 
الدخل المحلي، فهناك عالقة طردیة موجبة بین المستوى المعیشي وزیادة الدخل المحلي أي 

 .كلما كان الدخل المحلي مرتفع كلما ارتفع المستوى المعیشي للفرد
وذلك عن طریق تطویر التنمیة االقتصادیة باالعتماد على : قتصاد المحليتنویع وتنشیط اال - 4

األسالیب والوسائل واإلمكانات المتاحة، وكذا تأمین الظروف المالئمة لزیادة اإلنتاج في إطار 
، فضال عن ضرورة تشجیع األنشطة االقتصادیة 1إتباع خطة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

إلخ ودعم ...لثروة كالصناعة، الزراعة، السیاحة، القطاع الخدماتيالتي بإمكانها جلب ا
المقاوالتیة، انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، االهتمام باالقتصاد المنزلي واألسري مع 
توفیر الخدمات بشكل متساو في المناطق الریفیة والحضریة، وذلك من خالل األخذ في 

تاز بها كل إقلیم عن اآلخر والعمل على تشجیعها وتوفیر الحسبان األنشطة االقتصادیة التي یم
 .2اإلمكانات لها

تسعى برامج التنمیة المحلیة إلى خفض : الحد من الفوارق اإلقلیمیة وتحقیق العدالة االجتماعیة - 5
بغرض  3حدة المفارقات اإلقلیمیة بین األقالیم المختلفة أو داخل اإلقلیم الواحد فیما بین البلدیات

لتوازن الجهوي، وذلك عن طریق انتهاج دینامیكیة فعالة للتفاعل والعمل المشترك من تحقیق ا
شأنها الدفع بحركة التنمیة الشاملة من جانب والسعي نحو تحقیق العدالة االجتماعیة بما 

 .4تتضمنه من عدالة في توزیع الثروة من جانب آخر
األمالك العمومیة المحلیة وتنمیة الموارد استغالل الموارد الطبیعیة استغالال عقالنیا وتثمین  - 6

البشریة، وذلك من خالل تركیز االهتمام على المناطق الغنیة بالموارد السیما تلك المناطق التي 
 .5ال تستغل مواردها بالشكل المالئم والكامل

فإن تحقیق ذلك یكون عن  Vachonقاشون ، وحسب 6الرفع من معدالت النمو االقتصادي - 7
إستراتیجیة تعتمد على آلیات الشراكة وخلق بیئة مواتیة للمبادرات المحلیة وتطویر  طریق اعتماد

                                                             
   .161فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص  1

محصلة حتمیة لكرونولوجیا التنمیة في الفكر : التنمیة المحلیة المستدامة«سعد الدین عبد الجبار وشتاتحة عمر،   2
  .124، ص 2016، 1، المجلد الثاني، العددمجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة، »ياالقتصاد

  .124سعد الدین عبد الجبار وشتاتحة عمر، المرجع نفسه، ص   3
  .359حجاب عبد اهللا، المرجع السابق، ص   4
  .39فؤاد بن غضبان، المرجع السابق، ص   5
  .37فؤاد بن غضبان، المرجع نفسه، ص   6
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باإلضافة  .1أنماط جدیدة من التنظیم واإلنتاج مع مراعاة الجانب االجتماعي والثقافي والبیئي
إلى ذلك ینبغي التنویع في مصادر الدخل المحلي من خالل توسیع االستثمارات وتشجیع 

 .2قامة مشاریع مشتركة واعتماد آلیات ووسائل متطورة في التخطیط اإلقلیميالبلدیات على إ

إن األهداف السابقة الذكر تتعلق أساسا بالجوانب المادیة التي ترمي برامج التنمیة المحلیة 
إلى تحقیقها لهذا سمیت باألهداف المادیة أو أهداف تخص اإلنجاز، أما عن األهداف المعنویة 

  .أكثر بالجانب السلوكي للمواطن المحليفهي أهداف تتعلق 

إن األهداف المعنویة تنعكس على سلوك وتصرفات المواطنین الذین ساهموا في بلورة 
المخططات التنمویة، فهي أهداف مخطط لها مسبقا تمس اإلنسان في حد ذاته على اعتبار أنها 

على المستوى البیئي لهذا تغیر سلوكه نحو األفضل لیس كسابقتها التي تهدف إلى إحداث تغییر 
  :3اإلنسان، وتتأتى هذه األهداف بتوافر الشروط التالیة

، والتي تفترض نشر المعارف وتثمین المهارات 4زرع ثقافة القیادة والمبادأة والعمل على تنمیتها - 1
التي بمقتضاها یتم البث وتسویة المشكالت االجتماعیة التي تواجه المجتمع المحلي مع ضرورة 

، والعمل على توعیة كافة أفراد 5ادات محلیة كفاءة مؤهلة لتحقیق أهداف التنمیة المحلیةخلق قی
وعلیه ینبغي تشجیع . 6المجتمع بأن المشاركة في حل المشاكل تعتبر من واجباتهم نحو مجتمعهم

ن اإلبداع واالبتكار وتقدیم تحفیزات مادیة ومعنویة للمواطنین المحلیین حتى یشعروا بأنهم مواطنی
ل علیهم في تحقیق التنمیة الوطنیة والمحلیة ّ  .إیجابیین صالحین یعو

تعمیق مشاركة المواطنین بشكل أكثر تنظیما یمكن من خالله تحدید مواطن الفشل وضبط  - 2
والحد من تفاقمها عن طریق تعزیز الصرح  7األولویات والبحث عن الحلول للمشكالت المستعصیة

هدف منح المواطنین مزیدا من السلطات والصالحیات في عملیة ب 8الدیمقراطي وتبني الالمركزیة
صناعة القرار العام السیما وأن هذه القرارات التي یتم اتخاذها بالمشاركة الواسعة ألفراد المجتمع 

                                                             
1 Fritz Dorvilier, Apprentissage organisationnel et dynamique de développement local en Haiti, 
Belgique : université catholique de Louvain, 2007, p46. 

  .267فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص   2
  .42محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   3
  .390أبو زید راجح، المرجع السابق، ص   4
  .46-45محمد زین العابدین، المرجع السابق، ص ص   5
  .161فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص   6
  .42محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   7
  .390أبو زید راجح، المرجع السابق، ص   8
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، فالهدف الذي ترمي إلیه التنمیة 1المحلي تعبر بشكل أفضل عن مختلف المصالح والتطلعات
حقوق اإلنسان كأولویة ركیزة ضمن سلم األولویات یتمثل في  المحلیة في ظل عالم أضحى یضع

 .ضرورة تبني المقاربة التشاركیة
تلقین الساكنة المحلیین مجموع القیم والمبادئ التي من شأنها الدفع بحركیة التنمیة المحلیة،  - 3

إلى  ، هذا2)العمل كفریق(كاالعتماد على الذات، تحمل المسؤولیة، تنمیة ثقافة العمل الجماعي 
الشأن  3جانب العمل على تطویر مهارات وكفاءات األفراد حتى یتمكنوا من دخول عالم الشغل

الذي یساهم في القضاء على اآلفات االجتماعیة، ویجعل المواطن یتحرر من الضغوط االقتصادیة 
ین ، وكذا تغییر الذهنیات واألفكار التقلیدیة، وذلك حتى یتسنى للمواطن4واالعتقادات الخاطئة

 .5المشاركة في تنمیة المجتمع المحلي بإیجابیة
غلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصیة، مما یمكنه من زیادة تحمل  - 4 ُ جعل المواطن ی

هذا من شأنه تنمیة الوالء للمجتمع، كما یساهم في جعله یتحلى بالروح . 6المسؤولیة االجتماعیة
األخیر المأوى الذي ترعرع فیه وال یجوز ألي كان الوطنیة والدود عن مجتمعه المحلي واعتبار هذا 

 .التعدي على مقوماته
، وتصویب االعوجاج 7األخذ بآراء المواطنین المحلیین حتى یتسنى لهم تقدیم اقتراحات - 5

 .وتصحیح سوء الفهم الذي ینشأ بین المواطنین والهیئات المحلیة
قامة المؤسسات وتع - 6 ٕ میق المشاركة الموسعة من خالل تطویر أداء البلدیات وبناء القدرات وا

عداد الخطط ومحاربة ظاهرة الفقر ٕ عن طریق ترتیب جلسات  8اعتماد أسالیب التدریب المختلفة، وا
النقاش والمشاركة في أشغال اجتماعات المجالس المنتخبة وعمل اللجان قصد القیام بالتقویم 

الفي القصور الحاصل ، الذي بمقتضاه یمكن تشخیص مواطن الضعف وت9الموضوعي والذاتي
 .وتعزیز الجوانب االیجابیة وتحدید مكامن القوة التي تعود بالنفع على التنمیة المحلیة

                                                             
  .3، المرجع السابق، ص »الفلسفة واألهداف: الحكم والتنمیةالالمركزیة في «سمیر محمد عبد الوهاب،   1
  .46محمد زین العابدین، المرجع السابق، ص   2
  .265فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص   3
  .161المرجع نفسه، ص   4
  .283ناصر رشوان، المرجع السابق، ص   5
  .43محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   6
  .46محمد زین العابدین، المرجع السابق، ص   7
  .266فیصل محمود الغرایبة، المرجع السابق، ص  8
  .43محمد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   9
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دعم الترابط واالندماج االجتماعي بغرض العیش المشترك رغم التباین الحاصل في المجتمع  - 7
المنسجم اجتماعیا فالمجتمع «المحلي الواحد بین القوى المختلفة، األمر الذي یشجع ثقافة القبول، 

هو ذلك المجتمع الذي یشعر فیه الجمیع أنهم یمثلون دعامة هامة في المجتمع وأنهم لیسوا 
. 1»مهمشین، وبذلك یصبح ذات قیمة هامة في المجتمع ویشعر بالمساواة والفرص المتساویة

في تغییر  2ویتحقق هذا المطلب من جراء إشراك الفئات الضعیفة والمهمشة إشراكا حقیقیا وفعلیا
 .البناء االجتماعي بما یحویه من قیم، معتقدات، نظم وغیرها

  التنمیة المحلیة في الجزائر: لثالمطلب الثا

إلى إحداث تغییرات هامة مست  1962سارعت الجزائر بعد حصولها على االستقالل سنة 
بمبدأ مركزیة السلطة الذي كافة الجوانب السیاسیة واإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة، وأخذ النظام 

مثله حزب جبهة التحریر الوطني، وذلك بغرض بسط سیطرته من منطلق أنه كان یحوز على 
، ومن تم حاول النظام القائم التحرر من التبعیة االستعماریة وعمل جاهدا على 3الشرعیة الثوریة

، وقد 4غداة االستقالل تصحیح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي ورثتها الجزائر
دارة شؤون المدن المرتكزات األساسیة لتأسیس دولة الرفاه  ٕ شكلت الخیارات السیاسیة وطرق الحكم وا

"L’état providence" 5 ،من خالل  لهذا قامت النخبة الحاكمة آنذاك بإقرار النهج االشتراكي
وكان هذا التوجه كنقطة . 6 1964وكذا میثاق الجزائر  1963سبتمبر  10تكریسه في دستور 

جه من  ّ ، وحاولت 1989إلى  1962انطالق نحو تبني سیاسة تنمویة قائمة على االقتصاد المو
الجزائر من خالل ذلك تحقیق أهدافها التنمویة باالعتماد على ما كان یتوفر لها من إمكانات 

  .7ووسائل آنذاك

                                                             
  .114- 113طلعت مصطفى السروجي، المرجع السابق، ص ص   1
  .46محمد زین العابدین، المرجع السابق، ص   2
  .22، ص2015مركز الكتاب األكادیمي، : ، األردنالسیاسياإلعالم والعنف آمنة قجالي،   3
: ، بیروتدور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربیةعمیروش محند شلغوم،   4

  .218، ص 2012مكتبة حسن العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
5 Ahmed BOUCHTATA, «le développement local en Algérie : importance de la formation aux nouvelles 
approches et à l’utilisation d’outils méthodologiques»,in : acte du colloque international sur les acteurs du 
développement local durable en Algérie, Oran : CRASC, 2003, p171.  

  .22آمنة قجالي،المرجع السابق، ص   6
  .219عمیروش محند شلغوم، المرجع السابق، ص   7
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جه، وفي سبیل تحقیق األهداف التنم ّ ویة الوطنیة منها والمحلیة ففي ظل االقتصاد المو
جدیدة للنهوض والدفع بعجلة التنمیة على  كسیاسة عمدت الجزائر إلى اعتماد التخطیط

المستویین، باعتباره عملیة واعیة وهادفة إلى خلق التوازن من خالل تحقیق األهداف المسطرة 
طیط تعتبر أسلوبا غایة ، بمعنى أن عملیة التخ1باالعتماد على عاملي الزمن واإلمكانات المتاحة

في الدقة العلمیة لما یتیحه من القدرة على تحقیق التوافق أو االنسجام بین المتطلبات والموارد 
المتاحة، السیما وأن الجزائر في تلك المرحلة كانت تحاول إعادة ترتیب أوضاعها بما یتوفر لها 

  .جمیع األصعدةمن إمكانات ووسائل مادیة وبشریة لتحقیق غایات التنمیة على 

 بإستراتیجیةوعلى هذا األساس، سعت الجزائر في سبعینیات القرن الماضي صوب األخذ 
التخطیط من خالل اعتماد عدة مخططات تنمویة التي تضمنت تحدیدا للموارد المالیة، زمن 

  : في  إیجازها، والتي یمكن 2المخطط وكذا وضع األهداف المنشودة

 ).1969-1967( المخطط الثالثي األول - 1
 ).1973- 1970(المخطط الرباعي األول  - 2
 ).1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  - 3
 ).1989-1980(المخطط الخماسي األول والثاني  - 4

                                                             
   یجمع كل من میردالMyrdal  وفریدمانFridemann  وواتسونWaterson  بأن التخطیط یشیر إلى أسلوب عمل

منظم واعي تباشره الدولة في سبیل زیادة معدالت التقدم االقتصادي واالجتماعي، ومحاولة التغلب على المستجدات 
الراهنة التي من شأنها إعاقة السیر الحسن للخطة المنتهجة الساعیة إلى تحقیق مجموعة من األهداف التنمویة 

  :للمزید أنظر.الواضحة
، ص 2017دار المعتز للنشر والتوزیع، : ، األردناإلستراتیجیة الحدیثة في إدارة التخطیط والتطویرزید منیر عبوي، 

16 .  
  ظهرت ألول مرة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ونتیجة للدمار الذي ألحقته الحرب بالبنى «التخطیط كسیاسة

وسیا سعت تلك الدول إلى وضع جملة من المخططات إلصالح ما دمرته التحتیة للدول الغربیة كفرنسا وألمانیا ور 
أ لدول الحلفاء لتهیئة .م.الحرب، وربما أشهرها على اإلطالق مشروع مارشال المتمثل في مساعدات مالیة قدمتها الو

  :للمزید أنظر.»المؤسسات االقتصادیة وتجاوز العجز الذي خلفته الحرب
، 2018دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، : ، األردنالمبادئ واألسس: یط الحضريالتخطعبد الحلیم ماهورباشة، 

  .09ص 
المجموعة العربیة للتدریب : ، القاهرة2، طمقومات التخطیط والتفكیر االستراتیجي المتمیزمدحت محمد أبو النصر،   1

  .27، ص 2015والنشر، 
  .10عبد الحلیم مهورباشة، المرجع نفسه، ص   2
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إال أنه وقبل التعرض لهذه المخططات التنمویة، یستلزم في الوهلة األولى تسلیط الضوء 
في تبني هذه المخططات من فترة على الواقع التنموي للجماعات المحلیة قبل بدء الجزائر 

  .أي خالل المرحلة االنتقالیة) 1962-1967(

 ):1967- 1962(الدور التنموي للبلدیة في المرحلة االنتقالیة   - أ

بلدیة عاجزة تعاني على المستوى التقني المالي  1535حوالي  1962بلغ عدد البلدیات عام 
ة عن تسخیر أعوان إداریین یتحملون وكذا البشري، وفي هذه المرحلة فشلت السلطات العمومی

، وكان السبب وراء ذلك یكمن في رحیل موظفي البلدیات 1مسؤولیة تسییر الشؤون البلدیة
األوروبیین وكذا انسحاب اإلطارات الجزائریة وتعویضها بمسیرین جدد من خالل اعتماد أسلوب 

تقرون إلى الخبرة الالزمة، التعیین، لكن سرعة التعیین هذه أفضت إلى وجود موظفین بلدیین یف
  .2فضال عن ظهور عجز مالي یرجع سببه إلى سوء تقدیر المداخیل والنفقات

بلدیة  676ومن هذا المنطلق باشرت السلطات العمومیة غلى خفض عدد البلدیات إلى 
، القاضي بإعادة تنظیم الحدود اإلقلیمیة للبلدیات 1963ماي  16بموجب المرسوم الصادر في 

  .3"مرحلة التجمیع"میت هذه المرحلة بــ وقد س

  :أما عن الدور التنموي للبلدیة، فقد أنشئت أجهزة للقیام بهذا الغرض

 6التي أسست بموجب األمر الصادر في  C.I.E.Sلجنة التدخل االقتصادي واالجتماعي  - 1
، كانت تتكون من ممثلین عن السكان وأعوان تقنیین من القطاعین العام 1962أوت 

                                                             
دیوان المطبوعات : ، ترجمة محمد عرب صاصیال، الجزائر4، طمحاضرات في المؤسسات اإلداریةأحمد محیو،   1

  .178، ص 1986الجامعیة، 
   السیما مع الفشل الذي مس النشاط االقتصادي، كما لوحظ هذه الفترة زیادة كبیرة في النفقات البلدیة مقابل تسجیل

تمیزت هذه المرحلة بعدم استقرار المداخیل البلدیة الناتجة عن صعوبة تحصیل تراجع في جانب االیرادات، عموما 
  :للمزید أنظر. الضرائب

 1967ینایر  18هـ الموافق  1386شوال عام  7مؤرخ في  24- 67الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم 
، بیان 1967ینایر  18هـ الموافق  1386وال عام ش7، الصادرة 06یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .91األسباب، ص 
  .91المرجع نفسه، ص   2
  للمزید أنظر:  

La république Algérienne Démocratique et populaire, Décret n°63-189 du 16Mai 1963 portant réorganisation 
territoriale des communes, journal officiel, n°35, délivré 3Mai 1963, p449.  

  .109، ص 2012جسور للنشر والتوزیع، : ، الجزائرشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،   3
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ص، تمثلت مهمتها في إبداء آراء حول مشروع المیزانیة، وتقدیم اقتراحات من شأنها والخا
عادة بعث النشاط االقتصادي واالجتماعي على المستوى المحلي ٕ  .1تحقیق التطور وا

والمالحظ أن التنمیة المحلیة في تلك الفترة كانت تقوم على المقاربة التشاركیة بحكم أن 
على مساهمة كل من اإلدارة كهیئة رسمیة، القطاع الخاص والساكنة  عمل هذه اللجنة كان یتوقف

المحلیین، على الرغم من غیاب مبدأ التعددیة على اعتبار أن النظام الحاكم آنذاك كان ینتهج 
  .نظام الحزب الواحد

والذي أحدث بموجب صدور : C.C.A.S.Sالمجلس البلدي لتنشیط القطاع االشتراكي - 2
المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات الشاغرة، وكان المجلس  1963مارس  22المرسوم في 

، ممثال عن الحزب، ممثال عن االتحاد العام للعمال 2یتشكل من رؤوساء لجان التسییر
الجزائریین وممثال عن جیش التحیر الشعبي، وكان الغرض من إحداثه یتمثل في تحقیق 

 .3التسییر الذاتي

لة في سبیل إصالح اإلدارة البلدیة للنهوض بالعملیة على الرغم من هذه الجهود المبذو 
ن أن هذه اإلصالحات واألجهزة برزت في بیئة متأزمة  ّ التنمویة، إال أنها جاءت بالفشل نظرا لكو
تتخللها اضطرابات وفوضى عارمة، فضال عن أن هذه األجهزة عجزت عن مجابهة التحدیات التي 

  .4كانت تعتري المسار التنموي

الظروف بالدولة إلى التدخل بهدف منح مساعدات مالیة تمكن البلدیات من أدت هذه 
كنفقات الموظفین، المساعدات المالیة للمواطنین المتضررین من ( االلتزام بوعودها االجتماعیة 

، ففي ظل هذه األوضاع المزریة سارعت الدولة كذلك إلى ...)الحرب، صعوبة تأمین التجهیزات
وملتقیات لفائدة موظفي البلدیات، كما أنها سعت إلى فرض قیود على  تنظیم دورات تكوینیة

المیزانیة، الشأن الذي جعل البلدیات في تبعیة مالیة دائمة بالدولة، وهذا ما لم یتفق مع نظام 
الالمركزیة المعتمد والقائم على االستقاللیة المالیة اإلداریة االقتصادیة واالجتماعیة من جهة،  ولم 

  .5تحقیق التنمیة االقتصادیة المحلیة من جهة أخرىیسهم في 

                                                             
  .180أحمد محیو، المرجع السابق، ص   1
  .180، ص السابقالمرجع أحمد محیو،   2
  .110عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   3
  .181أحمد محیو، المرجع السابق، ص   4
  .91بیان األسباب، المرجع السابق، ص   5
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ومیثاق الجزائر ومیثاق طرابلس تجلت األهمیة البارزة لمكانة  1963ومن خالل دستور 
، حیث اعتبرت البلدیة بمثابة الخلیة األساسیة 1البلدیة، ومن تم استمدت هذه األخیرة دورها الریادي

الحاجات األساسیة للمواطنین، والتي تسهم كذلك بدورها والقاعدة النموذجیة التي من شأنها تلبیة 
  .2في الدفع بعجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة

وبناء على ما سبق، اعتبرت هذه النصوص بمثابة اإلطار المرجعي فضال عن ما تمخض 
الصادر في  1965عن الفترة االنتقالیة من خبرات وتجارب كان لها األثر الواضح في إقرار بیان 

الذي شكل نقطة االنطالق للشروع في اعتماد قانون  1965یونیو  19الموافق  1385صفر  19
  .19673البلدیة 

عدّ البلدیة األداة  24-67الصادر بموجب األمر  1967على ضوء قانون البلدیة لسنة 
س الرئیس في تحقیق التنمیة السیاسیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستوى الم ّ حلي، حیث كر

هذا القانون دور المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة من خالل منحه لجملة من االختصاصات 
  :4تمثلت أساسا في

 التجهیز واإلنعاش االقتصادي، -
 التنمیة الفالحیة، -
 التنمیة الصناعیة بما في ذلك تنمیة الصناعات التقلیدیة، -
شبكات توزیع المنتوجات وتموینها، مراقبة  تطبیق نظام األسعار، تنظیم(التوزیع والنقل  -

 ،...)األسعار، توفیر وسائل النقل للمسافرین
 التنمیة السیاحیة، -
التنمیة االجتماعیة بما تتضمنه من السكن، تحقیق برامج اإلسكان، تلبیة الحاجات الثقافیة  -

 .والصحیة واالجتماعیة، إنشاء الهیاكل الریاضیة وتنمیة روح التضامن
 ):1969- 1962(تنموي للوالیة الدور ال  -  ب

                                                             
  .110عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   1
  .92-91بیان األسباب، المرجع السابق، ص   2
  .111- 110عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   3
ینایر سنة  18الموافق  1386شوال عام  7ؤرخ في الم 24-67الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، األمر رقم   4

ینایر  18هـ الموافق  1386شوال عام 7، الصادرة في 6یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة، العدد  1967
  .104- 102، ص ص 170إلى  135، المادة من 1967
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ورثت الجزائر غداة االستقالل هیاكل محطمة وجهاز إداري شكل العائق والحاجز أمام إقامة 
دولة دیمقراطیة مبنیة على مؤسسات رصینة وقویة، ففي خضم هذه المرحلة مرت الوالیة بأزمة 

  .1ائریةخانقة لما شهدته من مغادرة ألعضائها األوروبیین وكذا اإلطارات الجز 

ومن هذا المنطلق، سعت السلطات العامة إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر واإلجراءات التي 
، وفي )الوالي(تضمن قدر أدنى من التمثیل للسكان، كما أنها عمقت سلطات ومركز المحافظ 

سبیل تحقیق التنمیة المحلیة وضمانا للتمثیل الشعبي الحقیقي أحدثت لجنة جهویة للتدخل 
 7: عضوا مقسما على النحو التالي 14، وضمت هذه اللجنة C.D.I.E.Sصادي واالجتماعياالقت

ممثلین للدوائر اإلداریة، المالیة االقتصادیة واالجتماعیة وممثال عن المشاریع الخاصة باألشغال 
  .2)الوالي(ممثلین عن السكان المحلیین تحت إشراف ورئاسة المحافظ  5العمومیة و

شكال القاعدة  1967فبرایر  5واالنتخابات البلدیة في  1965یونیو سنة  19إال أن بیان 
المرجعیة نحو التشیید والبناء وتحقیق التنمیة، لهذا انصرفت السلطات العمومیة صوب إعادة 

  .3تنظیم الوالیة التي اعتبرتها بمثابة القناة التي تربط بین البلدیة كوحدة المركزیة والمواطنین

ن أنها كانت ال  1967وعقب االنتخابات البلدیة ففي هذه الفترة  ّ عوضت اللجنة السابقة لكو
یستحوذ على كافة ) عامل العمالة(تضطلع سوى بدور استشاري في المقابل كان الوالي 

االختصاصات، األمر الذي مثل العلة الرئیسة في إحداث مجلس جهوي اقتصادي واجتماعي 
A.D.E.S إلى جانب ثالثة ) الوالیة(المجالس البلدیة بالعمالة  ، والذي كان یتألف من رؤوساء

، وتكمن مهمة هذا 4)أي ممثال عن كل هیئة من هذه الهیئات(ممثلین عن الحزب، النقابة والجیش 
المجلس في بلورة القضایا ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي، والمالحظ أن مهام وصالحیات 

  .5)اللجنةأي (هذا المجلس واسعة مقارنة بسابقته 

                                                             
مایو  23الموافق  1389ربیع األول عام  7المؤرخ في  38-69الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، األمر رقم   1

 23هـ الموافق  1389ربیع األول عام 7، الصادرة في 44یتضمن میثاق الوالیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1969سنة 
  .510، ص 1969مایو 

  .225أحمد محیو، المرجع السابق، ص   2
  .510میثاق الوالیة، المرجع السابق، ص   3
، ص ص 2014دار العلوم للنشر والتوزیع، : ، الجزائرالوالیة في القانون اإلداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي،   4

49-50.  
  .227-226أحمد محیو، المرجع السابق، ص ص   5
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الذي  1والمتضمن قانون الوالیة 38-69وبقي الوضع على حاله إلى غایة إقرار األمر 
اعتبر بأن الوالیة جماعة إقلیمیة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتضطلع 

، 2بمجموعة من االختصاصات على كافة األصعدة السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة
وعلیه منح المشرع الجزائري مجموعة من االختصاصات للمجالس الشعبیة الوالئیة في إطار تحقیق 

  : 3التنمیة المحلیة والتي یمكن إیجازها في

 التجهیز واإلنعاش االقتصادي،  -
 التنمیة الخاصة بالصناعة وتركیز االهتمام على دعم وتشجیع الصناعات التقلیدیة، -
 ،تنشیط التنمیة الفالحیة -
 التنمیة السیاحیة وكذا توجیه مبادرات البلدیات في اإلطار ذاته، -
 توفیر النقل والمنشآت القاعدیة والسكن،  -
 .التنمیة االجتماعیة والثقافیة -

فضال عن ما سبق ذكره فإن المجلس یتولى تسییر الشؤون المالیة من تصویت على 
  . 4اإلجراءات الالزمة في حال حدوث العجزالمیزانیة وسعیا نحو تحقیق توازن المیزانیة واتخاذ 

كما تم ذكره آنفا ، وبالرجوع إلى سیاسة التخطیط التي عمدت الجزائر إلى تبنیها بهدف 
ظهار المكانة التي تتبوأها التنمیة المحلیة  ٕ تحقیق التنمیة، سیتم عرض المخططات التنمویة وا

  :ضمن هذه المخططات

ل  - 1 ّ  ):1969-1967(المخطط الثالثي األو

وضع هذا المخطط التنمیة المحلیة في صلب اهتماماته التنمویة واعتبرها ركیزة ضروریة 
للدفع بظاهرة التخلف على المستویین االجتماعي واالقتصادي التي كان یتخبط في كنفها أفراد 

خاصة،  برامج 8، وبالموازاة مع هذا المخطط أعلنت السلطات العمومیة آنذاك عن تبني 5المجتمع
 8وذلك بغرض تدارك الخلل والنقص الذي حمله هذا المخطط، حیث خصصت هذه البرامج إلى 

                                                             
  .50محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص   1
  .521، المرجع السابق، المادة األولى، ص 38-69األمر رقم   2
  .529-525، ص ص 122- 65 المرجع نفسه، من المادة  3
  .528، المرجع نفسه، ص 2، فقرة 105المادة   4
دراسة تحلیلیة لدور : إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص القانونیة ومتطلبات الواقعجمال زیدان،   5

  .155 ، ص2014دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، : ، الجزائرالبلدیة حسب القانون البلدي الجدید



ظل الشراكة  التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في: الفصل الثاني
 المجتمعیة

 

121 
 

سع عدد الوالیات إلى  1974والیات في الشمال، وبعد التقسیم اإلداري لسنة  ّ والیة،  31الذي و
 10برنامجا نظرا لتفرع  18وفي ظل هذا الوضع تم اضافة برامج أخرى التي وصل عددها إلى 

  .1ات جدیدة عن تلك الوالیات الثمانیة المستفیدة من البرامج السابقةوالی

 ):1973- 1970(المخطط الرباعي األول  - 2

ملیون  600، رصدت 2ملیار دینار جزائري 35خصص لهذا المخطط مبلغ مالي قدر بــ 
على  دینار جزائري في سبیل بناء البنى القاعدیة للمناطق التي تعاني الحرمان والتخلف والتدهور

ّ هذا المخطط تحسین األوضاع المعیشیة للمناطق الریفیة كذلك بما  مختلف المستویات، وقد مس
ملیون دینار بهدف توفیر التجهیزات المتعلقة  1697من المبلغ اإلجمالي أي % 5یقارب نسبته 

  .3بالماء، الكهرباء والمنشآت الصحیة

ّ قطاع الشباب والریاضة باهتما م خاص، حیث رصد له اعتمادات وفي ذات اإلطار، خُص
، وهذا إنّ دل %24ما نسبته   ملیون دینار جزائري أي 8400مالیة ضخمة قدرت بــما یقارب 

على شيء فإنه یدل على سعي الدولة باتجاه تطبیق سیاسة إنماء المخططات للرفع من إدماج 
  .4الشباب السیما في المناطق الریفیة ودفعه عن اآلفات االجتماعیة

 ّ الهدف األسمى الذي كان یصبو إلى تحقیقه هذا المخطط یتمثل في إرساء دعائم إن
میثاق الثورة  1971اقتصادیة قویة مبنیة على تطویر القطاع الزراعي، وعلیه أقرت الدولة سنة 

والجدیر بالذكر أن في ظل هذا المخطط تضاعف االهتمام ببرامج التنمیة المحلیة إلى . 5الزراعیة
  .6)المحافظات(ارات تركت تسییر هذه البرامج لفائدة الوالیات درجة أن الوز 

وفي إطار هذا المخطط تم إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بمقتضى المرسوم 
الذي بدوره أقر إحداث  1973من قانون المالیة لسنة  27الذي تضمن تطبیق المادة  73-134

                                                             
حالة والیة برج -برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ودوره في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر«صیفي زهیر،   1

  .309، ص 2014، 20، العراق، العدد مجلة البحوث الجغرافیة، »بوعریریج
  .220عمیروش محند شلغوم، المرجع السابق، ص   2
  .155جمال زیدان، المرجع السابق، ص   3
  .155جمال زیدان، المرجع نفسه، ص   4
مجلة االقتصاد ، »تطور النفقات العامة في الجزائر منذ االستقالل إلى ما بعد اإلصالحات الهیكلیة«سعیدي بختة،   5

  .72، ص 2011، 16، العددواإلحصاء التطبیقي
  .309صیفي زهیر، المرجع السابق، ص   6
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ركة للجماعات المحلیة الذي أنشئ لضمان هذا الصندوق تحت مسمى مصلحة األموال المشت
  .1التضامن ما بین البلدیات من جهة والوالیات من جهة أخرى وكذا المساهمة في تنمیتها

 ):1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  - 3

، بهدف تغطیة نفقات البرامج 2ملیار دینار جزائري 140رصد لهذا المخطط مبلغ 
مرة حجم االستثمارات في المخطط الثالثي وأربع مرات  12ل وهو ما یعاد«االستثماریة العمومیة 

، فقد سارعت الدولة من خالل هذا المخطط إلى بناء اقتصاد اشتراكي »للمخطط الرباعي األول
، األمر 3مستقل، وذلك عن طریق مضاعفة اإلنتاج وتركیز االهتمام أكثر على التنمیة المحلیة

لعمل المحلي، وهو ما دفع بالتوجه نحو إقرار برامج تنمویة الذي جعل الدولة تولي أهمیة معتبرة ل
محلیة ذات طابع المركزي بمعنى أن الجماعات المحلیة تتكفل بإعداد هذه البرامج 

 PCD Plan Communal De Développementوعلیه ظهرت المخططات البلدیة للتنمیة .4وتسییرها
 PSD، والبرامج القطاعیة للتنمیة PSC Plan Sectoriels Centralisés والبرامج القطاعیة الممركزة

Plan Sectoriels De Développement 5.  

 :PCDالمخططات البلدیة للتنمیة   - أ

رجب  10المؤرخ في  136-73یعود األساس القانوني لهذه المخططات إلى المرسوم رقم 
الخاصة المتعلق بشروط تسییر وتنفیذ مخططات البلدیات  1973غشت سنة  9الموافق  1393

  .19746بالتنمیة، لكن العمل به بدأ في أول ینایر 

المخطط البلدي للتنمیة هو عبارة عن مخطط یسمح للمستویات المحلیة بتولي مسؤولیة إدارة 
بعض البرامج المحلیة وتسییرها على سبیل المثال كالصناعات المحلیة التي تعتبر أیضا منشأ 

                                                             
غشت  9، الموافق 1393رجب  10مؤرخ في  134-73الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم   1

  .1001-1000، ص ص 3-2، المادتان 1973من قانون المالیة لسنة  27یتضمن تطبیق المادة  1973
  .220عمیروش محند شلغوم، المرجع السابق، ص   2
دراسة قیاسیة تطبیقیة لنماذج التنمیة : قتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكومياآلثار االولید عبد الحمید عایب،   3

  .211، ص 2010مكتبة حسن العصریة للطباعة والنشر، : ، بیروتاالقتصادیة
  .248فؤاد بن غضبان، المرجع السابق،   4

5 Ahmed BOUCHETATA, opcit., p 171. 
غشت  9، الموافق 1393رجب  10مؤرخ في  136-73الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم   6

 22، الصادرة في 67، یتعلق بشروط تسییر وتنفیذ مخططات البلدیات الخاصة بالتنمیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1973
  .1004، المادة األولى، ص 1973غشت  21الموافق  1393رجب 
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، إال أن سلطة اتخاذ القرار E.P.L Entreprises Publiques Localesللمؤسسات العمومیة المحلیة 
تعود إلى األجهزة المركزیة التي ال تنطوي على تقاسم االختصاصات كما هو الحال في نظام 

، جاء هذا المخطط قصد تأمین الحاجات األساسیة للمواطنین، تقویة البناء االقتصادي 1الالمركزیة
والفالحیة والتجهیزات المستخدمة في عملیات التنمیة، ُأحدث من خالل توفیر التجهیزات القاعدیة 

  .2"برنامج التجهیز المحلي"هذا المخطط لیحل محل سابقه أي 

 :PSCالبرامج القطاعیة الممركزة   -  ب

هي عبارة عن برامج كبرى ذات طابع وطني أو جهوي تسعى إلى تنمیة اإلقلیم وتهیئته، یتم 
  .3ت والهیئات المختصةتسجیل هذه المشاریع بعنوان الوزارا

  :PSDالبرامج القطاعیة غیر الممركزة  -ج

هي مخططات ذات طابع والئي تشتمل على المشاریع والبرامج التنمویة في جمیع 
المجاالت، تتولى اإلشراف علیها المدیریات الوالئیة التابعة للوزارات، وهي تتضمن مخططات 

المخططات یقع على عاتق میزانیة الدولة، ، كان تمویل هذه 4سنویة ومخططات متوسطة المدى
فعملیة صیاغة المشاریع كانت تخضع لدراسات الجدوى من قبل مكاتب لألبحاث والدراسات 
الوطنیة والوالئیة، تم یتم تنفیذها من طرف المؤسسات الوطنیة أو الوالئیة أو البلدیة المختصة في 

، استمر هذا الوضع حتى أواخر ...)والزراعةاألشغال العمومیة، المباني، الري (مختلف القطاعات 
 .5 1980سنة 

 

 

 
                                                             

1 Nachida BOUZIDI, «la problématique du développement en Algérie : le rapport Etat-collectivités locales», 
revue IDARA, N°26,2003, p112. 

، جوان 9، العددمجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، »المخطط البلدي للتنمیة ودوره في تنمیة البالد«لیندة أونیسي،   2
  .229- 228، ص ص 2016

دراسة میدانیة على مجالس بلدیات والیة : مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة"محمد خشمون،   3
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع التنمیة، قسم علم االجتماع، كلیة العلوم "قسنطینة

  . 206-205، ص ص 2011- 2010اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .70جمال زیدان، المرجع السابق، ص   4

5 Ahmed BOUCHETATA, opcit., p171. 
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 :المخططان الخماسیان األول والثاني - 4

یندرج المخططان ضمن التصحیح الهیكلي الثاني الذي باشرته الدولة الجزائریة بهدف إعادة 
ل سنة 1تنظیم االقتصاد الوطني ّ إلى غایة  1980، حیث شرع في تنفیذ المخطط الخماسي األو

وركز هذا المخطط على فكرة مبناها أن نجاح التنمیة المحلیة مرهون بمدى انتهاج النظام ، 1984
الالمركزي، وأشاد هذا المخطط بالدور المحوري الذي یقع على عاتق الجماعات المحلیة في ظل 

  .2ما تمنح الدولة من مساعدات مالیة في سبیل تحسین الظروف االجتماعیة واألوضاع االقتصادیة

الذي یحدد صالحیات البلدیة  380-81طار هذا المخطط تم إقرار المرسوم رقم وفي إ
والوالیة واختصاصاتهما في قطاع التخطیط والتهیئة العمرانیة، حیث تقوم الجماعات المحلیة 

بإعداد المخطط الوطني للتنمیة إلى جانب المخطط البلدي والوالئي بما یتماشى ) البلدیة والوالیة(
  :3مخطط الوطني للتنمیة وبدورها تقوم بمباشرة المهام التالیةمع أهداف ال

 .تحدید الحاجات األساسیة للمواطنین -
 .حصر الموارد البشریة والمادیة لتحقیق التنمیة المحلیة -
 .ترتیب المشاریع حسب األولویات -
بداء االقتراحات بخصوص مصادر تمویلها - ٕ  .تقیم أشغال المشاریع وا

الذي باء بالفشل ) 1989- 1985(إقرار المخطط الخماسي الثاني  وفي الفترة الموالیة تم
نتیجة الصعوبات التي ضربت باالقتصاد الجزائري وضعف مؤشرات التوازن االقتصادي، وذلك 

                                                             
، سبتمبر 8، العددمجلة العلوم اإلنسانیة، »نظرة عامة على التحوالت االقتصادیة في الجزائر«كربالي بغداد،  1

  .56، ص 2005
  .156جمال زیدان، المرجع السابق، ص   2
   بالموازاة مع هذا المرسوم تم إقرار مراسیم أخرى تتعلق بتحدید صالحیات البلدیة والوالیة في تحقیق التنمیة المحلیة

في مختلف القطاعات الشباب والریاضة، السیاحة، الفالحة والثورة الزراعیة، الصحة، النقل، الصید البحري، العمل 
  :للمزید أنظر.إلخ...المیاه، الحمایة والترقیة االجتماعیة، الثقافة والتكوین المهني، التربیة، الصناعة والطاقة،

إلى غایة  371-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المراسیم المتعلقة بوزارة الداخلیة، من المرسوم رقم 
 29هـ الموافق  1402ربیع األول عام  2، المؤرخة في 52على التوالي، الجریدة الرسمیة، العدد 387- 81المرسوم 
  .1900- 1854، ص ص 1981دیسمبر 

دیسمبر  26الموافق  1402صفر  29مؤرخ في  380-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  3
، یحدد صالحیات البلدیة والوالیة واختصاصاتهما في قطاع التخطیط والتهیئة العمرانیة، الجریدة الرسمیة، 1981
  . 1883-1882، ص ص 5المادة  ،1981دیسمبر  29هـ الموافق  1402ربیع األول عام  2المؤرخة في ، 52العدد
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ّ االقتصاد الجزائري یقوم على الریع البترولي في سنة . 1بفعل انخفاض أسعار البترول السیما وأن
لى مستوى المیزانیة الناتج عن زیادة حجم االستثمارات في على الرغم من تسجیل فائض ع 1986

ل یتمثل في  ّ القطاع الصناعي، إال أن الجزائر في تلك الفترة دخلت أزمة خانقة نظرا لعاملین األو
تضاعف حجم النفقات العمومیة بینما یتمثل العامل الثاني في سوء التسییر الذي یعود سببه إلى 

  .2انعدام قاعدة متكاملة

مام هذه العراقیل والصعوبات التي أوقفت سیر البرامج التنمویة، عمدت الجزائر سنة وأ
، لكن هذا القانون لم یضف أمرا جدیدا 3والذي یتضمن التخطیط 02-88إلى إقرار قانون  1988

ا، وهذا راجع إلى اإلبقاء على مبدأ سیادة  َ بل بقیت األوضاع على حالها أو باألحرى ازدادت سوء
لى كافة المجاالت ما أدى إلى استحواذ القطاع العام على البرامج التنمویة وتفشي ظاهرة الدولة ع

 02-88من القانون  2والذي یؤكد على وجهة النظر هذه المادة . 4البیروقراطیة بمنظورها السلبي
ّ المخططات التنمویة تخضع لتوجهات الحزب الحاكم ، لكنه وعلى الرغم من ذلك 5التي تضمنت أن

دور في تحقیق التنمیة المحلیة التي كانت تتحمل مسؤولیة تحقیق التنمیة  للجماعات المحلیة كان
الوطنیة كذلك، فقد كانت تقوم بإعداد مخطط التنمیة متوسط المدى وتصادق علیه دون أن 

  .6یتعارض ذلك مع التوجهات التي یتضمنها المخطط الوطني المتوسط المدى وأهدافه

                                                             
  .225عمیروش محند شلغوم، المرجع السابق، ص   1
  .73-72سعیدي بختة، المرجع السابق، ص ص   2
ینایر  12الموافق  1408جمادى األولى  22مؤرخ في  02-88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   3

ینایر،  13الموافق  1408جمادى األولى  23، الصادرة في 2، یتعلق بالتخطیط، الجریدة الرسمیة، العدد 1988
1988.  

  .226عمیروش محند شلغوم، المرجع السابق، ص   4
  .39، ص 2، المرجع السابق، المادة 02-88انون ق  5
   عدادها بما في ذلك مخطط الجماعة  02-88من القانون  31بناء على المادة ٕ یتراءى بأن تحضیر المخططات وا

ن أنه قضت المادة بضرورة تجسید  ّ المحلیة متوسط األمد كان یتم في ظل ما یطلق علیه بالمقاربة التشاركیة نظرا لكو
لمسؤولیات أي هیئات الحزب، الدولة بمختلف المشاركة الفعلیة ألصحاب المصلحة دون تجاوز للصالحیات وا

لكن ما یعاب على هذا األمر أن المشرع أغفل دور المواطن في عملیة التخطیط التي . مؤسساتها واألعوان المعنیین
  : للمزید أنظر. تستدعي تثمین جهود الساكنة المحلیین

  . 44-43، ص ص 33- 31المادتان
  .40مرجع نفسه، ص ، ال02- 88من قانون  20-19المادتان   6
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لة بشأن تحقیق البرامج والمخططات التنمویة إال أن التفاوت الجهوي، رغم الجهود المبذو 
عدم التوازن اإلقلیمي والمفارقات االجتماعیة ظلت قائمة، وذلك راجع إلى استفادت بعض 

  .الجماعات المحلیة دون غیرها

في منتصف الثمانینات بدایة التسعینیات أدخلت الجزائر تعدیالت هیكلیة شملت جمیع 
حیاة وأحدثت القطیعة مع النظام االشتراكي واالنتقال إلى مرحلة جدیدة مبنیة على اقتصاد نواحي ال

  : السوق، تمثلت هذه اإلصالحات الهیكلیة في

 .19821إعادة هیكلة المؤسسات االقتصادیة سنة  - 1
، وعلیه 1984فبرایر  4المؤرخ في  09-84اعتماد تقسیم إداري جدید بموجب المرسوم رقم  - 2

ضافة  31والیة بعدما كانت  48الوالیات إلى ارتفع عدد  ٕ بلدیة لیصبح عدد  837والیة، وا
 .2بلدیة 1541البلدیات 

 ،1986اعتماد نظام المستثمرات الفالحیة للنهوض بالقطاع الفالحي سنة  - 3
 .19893إقرار قانون یتعلق باستقاللیة المؤسسات العمومیة االقتصادیة سنة  - 4

 1989فبرایر  23وتمثل أهم إصالح عرفته الجزائر في تلك المرحلة في إقرار دستور 
، هذا اإلصالح الذي أدخل 4 1989فبرایر  28المؤرخ في  18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

منه أن  15الجزائر مرحلة جدیدة في تاریخها واعتماد النهج التعددي حیث أشار في المادة 
ة للدولة هي البلدیة والوالیة واعتبر أن المجلس المنتخب یمثل قاعدة لالمركزیة الجماعات اإلقلیمی

  .5ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

                                                             
، أكتوبر 4، العددمجلة البحوث والدراسات العلمیة، »أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر«غریبي أحمد،   1

  .57، ص 2010
 4الموافق  1404جمادى األولى عام  2المؤرخ في  09-84الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   2

 1404جمادى األولى عام  5، الصادرة 06یتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد، الجریدة الرسمیة، العدد  1984فبرایر سنة 
  .140، ص  3، المادة 1984فبرایر  7الموافق 

  .57غریبي أحمد، المرجع السابق، ص   3
 28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  18-89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم   4

في الجریدة  1989فبرایر سنة  23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  1989فبرایر سنة 
  .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .237من نفس المرسوم الرئاسي، ص  16-15المادتان   5
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وبناء على ما سبق، وفي سبیل دعم ركائز التنمیة المحلیة، سعت الجزائر نحو إقرار قانون 
تنمیة البالد تبدأ من األسفل، وكذا فإن  ، على اعتبار أن09-90وقانون الوالیة  08-90البلدیة 

المرحلة الجدیدة كانت تفترض إعادة النظر في الدور التنموي للجماعات المحلیة، فقد بد واضحا 
أن المشرع منح للبلدیة  08-90من خالل الباب الثالث المتعلق بصالحیات البلدیة من قانون 

  :تصاصاتمكانة هامة في مجال التنمیة المحلیة ومن بین االخ

 :1المسندة للبلدیة في هذا اإلطار هي  - أ
 .إعداد المخطط البلدي للتنمیة والمصادقة علیه وتنفیذه -
 المساهمة في عملیات تهیئة اإلقلیم  -
 .التكفل بالفئات االجتماعیة التي تعاني الحرمان -
 .تنشیط االقتصاد المحلي -
 .توفیر التجهیزات والهیاكل األساسیة -
 .الطبیعیة والتاریخیة وحمایة الطابع الجمالي والمعماريالمحافظة على المواقع  -
 .توفیر النقل المدرسي وتشجیع التعلیم ما قبل المدرسي -
التكفل بإنجاز المراكز الصحیة وقاعات العالج والمراكز الثقافیة والریاضیة والترفیهیة والمدارس  -

 .القرآنیة
 .تشجیع السیاسة وجلب المتعاملین في هذا المجال -
 .البرامج السكنیةترقیة  -
 .حفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومیة -
 .توزیع المیاه الصالحة للشرب -
 .مكافحة التلوث وحمایة البیئة والعمل على إنشاء المساحات الخضراء -
 : 2المسندة للوالیة   -  ب

                                                             
أبریل  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  08-90قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1

أبریل 11الموافق  1410رمضان عام  16، المؤرخة في 15یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1990سنة 
  .497-495، ص ص 110إلى  86، المواد من 1990

أبریل  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   2
أبریل 11الموافق  1410رمضان عام  16، المؤرخة في 15یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1990سنة 

  .511-509، ص ص 82إلى  60، المواد من 1990
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تتولى الوالیة إعداد مخطط للتنمیة متوسط المدى یتضمن البرامج والوسائل واألهداف المحددة  -
صفة تعاقدیة بین الجماعات المحلیة والدولة لضمان تحقیق التنمیة االقتصادیة االجتماعیة ب

 .والثقافیة على المستوى الوالئي، فضال عن أنها تتولى كذلك المصادقة علیه
 .یساهم المجلس الشعبي الوالئي في تنفیذ إجراءات التهیئة العمرانیة -
 .نمیة منسجمة ومتوازنةترقیة االستثمارات التي من شأنها تحقیق ت -
 .دعم التنمیة الفالحیة وترقیة األراضي الفالحیة وتنمیة األمالك الغابیة وحمایتها -
 .تهیئة الطرق الوالئیة وصیانتها -
 .توفیر اإلنارة وفك العزلة التي من شأنها تنمیة الریف -
 .إنشاء مؤسسات التعلیم الثانوي، التقني والتكوین المهني -
 .للقضاء على ظاهرة البطالة بین أواسط الشباب ترقیة برامج التشغیل -
 .تحسین الصحة العمومیة وبناء الهیاكل الصحیة والوقایة من األوبئة -
تقدیم المساعدات للطفولة، المعوقین، المسنین، المعوزین وكذا التكفل بالمتشردین والمرضى  -

 .عقلیا
 .البلدیاتبناء المنشآت الریاضیة والثقافیة والترفیهیة بالتشاور مع  -
 .ترقیة التراث الثقافي ونشره والمحافظة علیه -
 .تشجیع االستثمار في قطاع السیاحة -
 .ترقیة البرامج وتنمیة الحركة التعاونیة في میدان السكن -

ومن بین المخططات التي تندرج ضمن المخططات البلدیة للتنمیة، والتي ظهرت في هذه الفترة 
  :ثمة

  P.D.A.Uالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  - 1
جمادى األولى عام  14مؤرخ في  29-90أنشئ هذا المخطط بموجب القانون رقم 

ل دیسمبر سنة  1411 ّ منه  16یتعلق بالتهیئة والتعمیر، وقد عرفته المادة  1990الموافق ألو
ات األساسیة للتهیئة هو أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیه«على أنه 

العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین االعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة 
فهو یشكل أداة من أدوات التعمیر، كما . 1»ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل األراضي

یمكن أن یضم مجموعة من البلدیات التي تشارك في نفس الخصوصیات االقتصادیة 

                                                             
  .1654، ص 29-90من القانون  16المادة   1
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یتم إعداد مشروع هذا المخطط بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت . 1واالجتماعیة
 . 2على كل بلدیة إعداد مخططا لها 24مسؤولیته، حیث تلزم المادة 

 :P.O.Sمخطط شغل األراضي  - 2
یقوم هذا المخطط بتحدید حقوق استخدام األراضي والبناء بشكل مفصل في إطار 

كتحدید الشكل الحضري، التنظیم وحقوق البناء (توجیهي للتهیئة والتعمیر توجیهات المخطط ال
واستعمال األراضي، یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات، یتولى تحدید 
المساحات العمومیة والمساحات الخضراء، ومواقع المنشآت العمومیة، یحدد األحیاء والشوارع 

  .3)إلخ...ع األراضي الفالحیة الواجب وقایتها وحمایتهاوالنصب التذكاریة، یعین مواق
یحضر مشروع مخطط شغل األراضي بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت 

  .4مسؤولیته، كما ینبغي أن تغطى كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل األراضي
ریة سواء وبناء على ما سبق ذكره، فإن المخططات المعتمدة من قبل الدولة الجزائ

البلدیة أو الوالئیة كانت تهدف إلى تحدید الموارد المادیة والبشریة والطبیعیة التي من شأنها 
تنمیة المناطق الحضریة والریفیة، وكذلك العمل على تحقیق التنمیة العمرانیة للبلدیات والدوائر 

تغالال عقالنیا یمكن ، إلى جانب السعي وراء تثمین هذه الموارد واستغاللها اس5في تلك المرحلة
من تحقیق التوازن اإلقلیمي ویقضي على المفارقات المحلیة والتفاوت ما بین المناطق الریفیة 
والحضریة أو ما بین أجزاء اإلقلیم الواحد، وكان السبب یكمن في تحقیق تنمیة محلیة متكاملة 

ي نفس المرحلة باشرت غیر أن الوضع ظل متأزما لعدة اعتبارات وتراكمات، لهذا وف. ومتوازنة

                                                             
  .1654ص من نفس القانون،  12-10المادتان  1

  .1655من نفس القانون، ص  24المادة   2
  لیحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة  177-91وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم

  :للمزید أنظر. علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

الموافق  1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  177-91الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم 
، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق 1991مایو سنة  28

، ص 1991الموافق أول یونیو سنة  1411ذو القعدة عام  18، المؤرخة في 26المتعلقة به، الجریدة الرسمیة، العدد
  .978-974ص 

  .1656، ص 29-90من القانون  31المادة   3
  .1656، ص 29-90من القانون  34المادة   4
  .28عبد الحلیم مهورباشة، المرجع السابق، ص   5
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، 1995-1994" مرحلة التثبیت الهیكلي"الجزائر مجموعة من اإلصالحات االقتصادیة منها 
  .19981-1995"مرحلة التصحیح الهیكلي"ثم ثلثها 

واصلت الجزائر مسیرتها التنمویة وأكدت على المكانة التي تتبوأها التنمیة المحلیة من خالل 
  : نمویة تمثلت فيمباشرة سلسلة من البرامج الت

 ):2004-2001(برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أو المخطط الثالثي  - 1
، فهو عبارة عن مخطط دعم قصیر ومتوسط 2004إلى 2001یمتد هذا البرنامج من 

المدى یرمي إلى تقویة االقتصاد الوطني من خالل تشجیع األنشطة المنتجة للقیمة المضافة 
بالتركیز على تنمیة القطاع الفالحي وتنشیط االقتصاد  والتي توفر مناصب الشغل، وذلك

المحلي عن طریق تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محلیا، توفیر الهیاكل القاعدیة، 
ترقیة لخدمات العمومیة والرفع من مستوى الظروف المعیشیة وتنمیة الموارد البشریة بما 

المبذولة إلى مكافحة ظاهرة الفقر، خلق یضمن تحقیق التنمیة المحلیة، وتهدف هذه الجهود 
عادة بعث النشاطات اإلقلیمیة ٕ   .2التوازن الجهوي وا

صد لهذا البرنامج مبلغ مالي قدره  ُ مالییر دوالر  7، أي ما یعادل 3ملیار دینار 525ر
ملیار دوالر، أي بعد  16ملیار دینار ما یعادل  1.216لیصل بعد ذلك المبلغ النهائي له إلى 

ضافة أخرى جدیدةإجراء  ٕ   .4تقییمات للمشاریع المبرمجة سابقا وا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .57غریبي أحمد، المرجع السابق، ص   1
  :، للمزید أنظر2001أبریل  25رئاسة الجمهوریة، بیان اجتماع مجلس الوزراء، األربعاء   2

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm 
  .المرجع نفسه  3
شر والتوزیع، دار الحامد للن: ، عمانالجزائر أنموذجا: السیاسة العامة بین التخطیط والتنفیذعطا اهللا خالد،   4

  .166، ص 2018
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  )2004-2001(تخصیصات برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة ) 1(الجدول رقم 
ملیار (القیمة المخصصة   القطاعات

  )دینار جزائري
  %النسبة 

  8.95  47  اإلصالحاتدعم 
  12.38  65  الفالحة والصید البحري

  21.52  113  التنمیة المحلیة
  40  210  األشغال الكبرى
  17.14  90  الموارد البشریة

  100  525  اإلجمالي
  .1ولید عبد الحمید عایب: المصدر

 
من خالل الجدول یتراءى بأن التنمیة المحلیة أخذت حصة معتبرة أي بعد األشغال 

، أي أن %21.52الكبرى وقد بلغت نسبتها من المبلغ اإلجمالي المخصص لهذا البرنامج ب 
المخصصة لها تعادل قیمة قطاعي دعم اإلصالحات والفالحة والصید البحري، مما  القیمة

یدلل على األهمیة البارزة التي احتلتها المشاریع التنمویة للنهوض بالتنمیة المحلیة في إطار 
 .هذا البرنامج

إضافة إلى ما سبق، والذي یبرهن على سعي الدولة نحو النهوض بالبرامج التنمویة 
ملیون دینار لتغطیة نفقات قطاع الفالحة  374هو تخصیصها إلعتمادات تقدر بــ المحلیة 

والري والمنشآت األساسیة االقتصادیة اإلداریة االجتماعیة والثقافیة، حیث بلغت قیمة المنشآت 
من إجمالي المبلغ المخصص % 64.17ملیون دینار أي ما نسبته 240األساسیة لوحدها 

  : 2موضح في الجدول أدناهلكافة القطاعات كما هو 
 
 
 

                                                             
  .230ولید عبد الحمید عایب، المرجع السابق، ص   1
الموافق  1422رمضان عام  10مؤرخ في  374-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم   2

ل توزیع نفقات میزانیة الدولة للتجهیز لسنة 2001نوفمبر سنة  25 حسب كل قطاع، الجریدة الرسمیة،  2001، یعدّ
  . 4-3، ص ص 2001فمبر سنة نو  28هـ الموافق  1422رمضان عام  13، المؤرخة في 72العدد 
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إعتمادات تغطیة نفقات قطاع الفالحة والري والمنشآت األساسیة ) 2(الجدول رقم 
  االقتصادیة اإلداریة االجتماعیة والثقافیة

  %النسبة   )ملیون دینار(القیمة المخصصة   القطاعات
  35.83  134  الفالحة والري

المنشآت األساسیة االقتصادیة 
  واإلداریة

30  8.02  

  56.15  210  المنشآت األساسیة االجتماعیة والثقافیة
  100  374  المجموع

  .2001مساهمات نهائیة بعنوان رخصة برنامج لسنة : 1المصدر
 

 ُ الدولة عملت على االهتمام بالشباب والفئات  الحظ بأنّ ومن خالل الجدول كذلك ی
االجتماعیة المحرومة، وذلك یتضح من جراء تركیزها على إنشاء الهیاكل القاعدیة ذات الطابع 
االجتماعي الثقافي بهدف الحفاظ على التراث الوطني، المحافظة على الموروث الثقافي، 

  .هاإدماج الفئات، تطویر وترقیة التنمیة االجتماعیة وغیر 
، واشتمل على أربعة 2004إلى  2001كما تم ذكره سابقا، فإن البرنامج امتد من 

وهو ما  ،مشروع 16023قطاعات، وقد بلغ عدد المشاریع المسطرة في ظل هذا البرنامج 
 :2سیتم توضیحه في الجدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .4-3ص ص المرجع نفسه،   1
، فبرایر 19، العددمجلة العلوم اإلنسانیة، »برامج التنمیة بین األهداف المنشودة والنتائج المحدودة«فوزیة خلوط،   2

  .100، ص 2013
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في إطار برنامج دعم  2004إلى سنة 2001رخص البرامج من سنة  )3(الجدول رقم 
  اإلنعاش االقتصادي

مجموع   رخص البرامج بملیار دینار جزائري  القطاعات
رخص 
  %البرامج 

2001  2002  2003  2004  2001 -
2004  

دعم 
  اإلصالحات

30  15  0  0  45  8.6  

الفالحة 
والصید 
البحري 

  والري

10.6  20.3  22.5  12  65  12.4  

التنمیة 
المحلیة 
  والبشریة

71.8  72.8  53.1  6.5  204.2  38.9  

األشغال 
  الكبرى

93  77.8  37.6  2  210.4  40.1  

  100  525  20.5  113.2  185.9  205.4  المجموع
  1فوزیة خلوط: المصدر

یرجع اهتمام الدولة بالتنمیة المحلیة والبشریة إلى األهمیة التي تحتلها التنمیة المحلیة 
في تحقیق النهوض باالقتصاد الوطني وخلق القیمة المضافة، أما فیما یخص حرصها على 
تحقیق التنمیة البشریة، فیعود إلى إدراكها بأن التنمیة المحلیة ال تتحقق إال بتضافر جهود 

البشریة الرسمیة وغیر الرسمیة، وكذا دور هذه الموارد في خلق المیزة التنافسیة الموارد 
  .وتحسین الظروف المعیشیة للساكنة المحلیین

ل  - 2 ّ  ):2009- 2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو أو المخطط الخماسي األو
خصص لهذا یعتبر هذا البرنامج تتمة لإلصالحات االقتصادیة التي باشرتها الجزائر، حیث 

ملیار دوالر أي بقیمة إجمالیة تزید عن  55ملیار دینار أي ما یعادل  4202.7البرنامج 
  .1أضعاف) 6(بستة ) 2004-2001(برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

                                                             
  .100المرجع نفسه، ص   1
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یرمي هذا البرنامج إلى تحسین الخدمات العمومیة، تنمیة المورد البشري من خالل حرصه 
ق تنمیة محلیة ذات بعد اجتماعي عن طریق دعم الحصول على دعم التربیة والتكوین وتحقی

  :2على السكن وبناء الهیاكل القاعدیة والبنى التحتیة وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلتي
 

  2009-2005یبین تطور البرامج التنمویة المحلیة من  )4(الجدول رقم 
  السنوات  القطاعات

2005  2006  2007  2008  2009  
  1.093  537  1.059  2.031  128  القاعدیة االقتصادیة واإلداریةالمنشآت 

  301  167  135  366  70  التربیة والتكوین
  220  171  105  225  42  المنشآت القاعدیة االجتماعیة والثقافیة

  618  341  324  356  77  السكن
  PCD 31  112  106  80  95المخططات البلدیة للتنمیة 

- 2005على المعلومات الواردة في قوانین المالیة من من إعداد الباحثة بناء : المصدر
2009.  

  ملیار دینار: الوحدة
  ):2009-2006(البرنامج التكمیلي لتنمیة مناطق الجنوب  - 3

وفي إطار البرنامج التكمیلي لدعم النمو، تم إقرار البرنامج الخاص التكمیلي لتنمیة والیات 
في  ورقلة واألغواطالجنوب، وجاء هذا البرنامج بعد الزیارة التي قام بها رئیس الجمهوریة إلى والیتي 

، یرمي هذا البرنامج إلى تحسین الظروف المعیشیة لمواطني الوالیات الجنوبیة، فضال 2005سبتمبر 
جه هذا البرنامج .عن تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة تخلق نوعا من التوازن بین الشمال والجنوب ّ و

راست، ورقلة، أدرار،األغواط، بسكرة، بشار، تمن: إلى عشرة والیات في الجنوب تتمثل أساسا في
  . ملیار دینار 377، خّصص لهذا المشروع غالفا مالیا قدر بأكثر من إیلیزي، الوادي وغردایة

صد أزید من  ُ   :ملیار دینار بشأن 296ر

  :تحسین الظروف المعیشیة للساكنة، ومن المشاریع المسجلة في هذا اإلطار-أ

 ألف مسكن إضافي، 60إنجاز  -
                                                                                                                                                                                         

  .171-170عطا اهللا خالد، المرجع السابق، ص ص   1
  .2009-2005قوانین المالیة   2



ظل الشراكة  التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في: الفصل الثاني
 المجتمعیة

 

135 
 

 كهرباء،ربط البیوت بالغاز الطبیعي وال -
 تزوید الساكنة بالموارد المائیة، -
 سریر لإلیواء، 7500آالف مقعد بیداغوجي إضافي و 10إقامة  -
مطعم  202قسم و 497، و)مدرسة أساسیة 50ثانویة و 14منها (مؤسسة تربویة  64بناء  -

 مرفق ریاضي، 372مدرسي، 
 ملحقات وداخلیات، 10مركز للتموین المهني و 11إنجاز  -
مركزا  13وحدة خفیفة للعالجو 20ت ومؤسستین استشفائیتین جامعیتین ومستشفیا 9بناء  -

 متخصصا،
حوض  20مسبحا و 11مركب ریاضي جواري و 15قاعات متعددة الریاضات و 10إنجاز  -

 للسباحة،
 .مكتبة ومسرحین اثنین ومتحف ومعهد للموسیقى 19إنجاز  -

 9دینار للبرامج البلدیة للتنمیة،  ملیار 19ملیار دینار موزع بین  30.5وقد خصص مبلغ قدر بــ 
  .مالیین لتعزیز منظومات ترقیة التشغیل وملیارین ونصف لحمایة البیئة

صد لتحقیق هذا المسعى قرابة : دعم التنمیة االقتصادیة - ب ُ   :ملیار دینار تضمنت 74ر

 ملیار دینار، 47تطویر وتعزیز شبكات الطرقات عن طریق رصد مبلغ أزید من  -
 ییر لقطاع النقل،مال 2تخصیص  -
 ملیار دینار لقطاع الفالحة، 17تشجیع االنتاج الفالحي برصد مبلغ  -
 مالییر دینار، 2دعم المناطق الصناعیة وتنشیط األنشطة الصناعیة بتخصیص مبلغ قدره  -
صد له  - ُ ترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتشجیع الصناعات التقلیدیة والسیاحة ور

مبلغ ملیار دینار، وفي ذات اإلطار وقصد تشجیع االستثمار في المؤسسات الصغیرة 
ملیار دینار في سبیل تخفیض نسب فوائد  3والمتوسطة، وكذا القطاع الفالحي تم ضخ 

جه ّ  .ة لهذا السببالقروض المصرفیة المو

  :تحسین وسائل اإلدارة السیما في قطاع العدالة ومصالح الرقابة-ج

صد لهذا الغرض ما یقارب  ُ ملیار دینار، وذلك لترقیة الخدمات العمومیة التي تقدمها  20ر
واعتبر رئیس الجمهوریة أن هذا البرنامج .اإلدارات السیما في قطاع العدالة والمصالح المكلفة بالرقابة

من التراب الوطني جاء لیواصل ما قدمه % 80كمیلي لتنمیة والیات الجنوب التي تمثل أزید من الت
  .ملیار دینار 300، والذي خُصص له ما یفوق  2009-2005برنامج دعم النمو 
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  ):2009- 2006(البرنامج التكمیلي لتنمیة الهضاب العلیا - 4

النمو تم إقرار برنامج آخر یخص والیات وفي ذات السیاق، وفي إطار البرنامج التكمیلي لدعم 
صد لتغطیة هذا البرنامج مبلغ مالي قدر بــ  ُ   :ملیار دینار یتضمن 620الهضاب العلیا، وقد ر

  .ملیار دینار 288.5تحسین الظروف المعیشیة للساكنة، والذي رصد له مبلغ قدره : أوال

عیشیة في إطار البرنامج التكمیلي یوضح المبالغ التي رصدت لتحسین الظروف الم) 5(الجدول رقم 
  لتنمیة مناطق الجنوب

  %النسبة   )بالملیار(القیمة   القطاعات 
  25.58  73.8  السكن

  12.61  36.4  التربیة الوطنیة التكوین المهني والتعلیم العالي
  7  20.2  الصحة

  14.97  43.2  التزوید بالمیاه
  19.75  57  توصیل الكهرباء والغاز

  5.09  14.7  والریاضة والثقافةالشبیبة 
  14.97  43.2  التشغیل والضمان الوطني

  100  288.5  المجموع
  .من إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في بیان مجلس الوزراء 

 .ملیار دینار 233خُص لهذا الغرض مبلغ قدر بـ : ترقیة التنمیة االقتصادیة: ثانیا
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التي رصدت لترقیة التنمیة االقتصادیة في إطار البرنامج التكمیلي یوضح المبالغ ) 6(الجدول رقم 
  لتنمیة مناطق الجنوب

  %النسبة   ) بالملیار(القیمة   القطاعات
  21.45  50  الري الفالحي

  58.79  137  )السكك الحدیدیة والطرق(تطویر شبكة النقل 
  16.86  39.3  تنمیة الفالحة والغابات

والمتوسطة ، صناعات تقلیدیة، الصناعة والمؤسسات الصغیرة 
  سیاحة

6.7  2.87  

  100  233  المجموع
  .من إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في بیان مجلس الوزراء :رصدملا

  .تطویر الخدمات العمومیة عن طریق تعزیز مصالح الدولة وترقیة قطاع العدالة: ثالثا

صد للمشاریع البلدیة للتنمیة ما یقارب : رابعا ُ   .یار دینارمل 37ر

 .1مدینة بوغزول الجدیدةملیار دینار لالنطالق في ورشة انجاز  29وأخیرا خُص غالف مالي قدر بـ 

 ):2014-2010(برنامج الخماسي البرنامج توطید النمو االقتصادي أو  - 5

جاء هذا البرنامج الستكمال دینامیة إعادة اإلعمار الوطني التي باشرتها الدولة الجزائریة منذ 
صد لهذا البرنامج  2001 ُ ملیار دینار أي  21.214من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي، وقد ر

ملیار  9700ملیار دوالر، حیث سعى هذا البرنامج إلى ضخ أموال طائلة قدرت بـ  286ما یعادل 
ملیار  156أي ما یعادل ( 11.534الستكمال المشاریع الكبرى ومبلغ ) ملیار دوالر 130(دینار 
  . 2للبدء في مشاریع أخرى جدیدة) دوالر

صد لها  ُ من إجمالي المبلغ %  40وقد اهتم هذا البرنامج اهتماما خاصا بالتنمیة البشریة، التي ر
المخصص لهذا البرنامج، وشملت هذه التنمیة على تكوین وتعلیم الموارد البشریة وتوفیر ظروف 

                                                             
  :، للمزید أنظر2006فبرایر  27بیان مجلس الوزراء، المنعقد في   1

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm 
  :للمزید أنظر. 1431جمادى الثانیة  10الموافق  2010ماي  24راء، المنعقد في بیان مجلس الوز   2

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm 
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وفي جانب آخر خصص البرنامج . زالعیش الكریم لها من رعایة صحیة، سكن، ماء، كهرباء، غا
األشغال (من موارد هذا البرنامج لتطویر المنشآت القاعدیة وتحسین الخدمات العمومیة % 40

، وكذا ...)العمومیة، الطرق، توسیع قدرات الموانئ، السكك الحدیدیة، النقل الحضري،المطارات
  .1تحسین الخدمات التي تقدمها الجماعات المحلیة

زائر من تحقیق تطور ملحوظ في مجال التنمیة ال سیما التنمیة البشریة، حیث تم لقد تمكنت الج
، مما ساهم في التقلیص من حدة أزمة السكن، كما 2010- 2005تسلیم ملیون وحدة سكنیة من 

ها سعت إلى تحقیق ما نسبته  لربط ) 2010سنة %( 47فیما یخص إدخال الكهرباء، و%  98أنّ
تشیر إلى النسبة التي بلغت لربط السكنات بشبكة %  93از الطبیعي، المنازل بشبكة توزیع الغ

  .2إلخ...الماء الشروب

ّ األمر الذي ال یدع مجاال للشك هو أنّ هذه السنة حملت معها أهم 2011وبالرجوع إلى سنة  ، إن
اصالح سیاسي إداري عرفته الجزائر في ظل النهج التعددي بعد اإلصالحات التي باشرتها سنة 

ها  1989 ، هذا اإلصالح الذي مس أهم خلیة قاعدیة في البالد تتمثل في البلدیة، على اعتبار أنّ
تشكل مكان لمشاركة المواطنین وقاعدة لالمركزیة، واإلطار الذي تمارس فیه المواطنة، بما یضمن 

ي تحقیق أهداف الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري، فضال عن الدور الذي تلعبه ف
لة لها في هذا اإلطار ّ   : 3عملیة التنمیة المحلیة، ومن الصالحیات المخو

إعداد المخطط البلدي للتنمیة بما یتماشى مع أهداف المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة  -
المخطط القطاعي للتنمیة، المخطط (المستدامة، وكذا المخططات التوجیهیة القطاعیة 

 ،...)شغل األراضي وغیرهاالتوجیهي للتهیئة والتعمیر، مخطط 
حمایة األراضي الفالحیة والمساحات الخضراء وتهیئة اإلقلیم والحرص على االستغالل  -

 العقالني للموارد المائیة،

                                                             
  .المرجع نفسه  1
ل من سنة  2009ملحق بیان السیاسة العامة، یشمل سنة   2 ّ   :للمزید أنظر.2010والسداسي األو

http://www.cg.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-05-09-22-12.html 
یونیو  22هـ الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم الجمه  3

ل شعبان عام 37، یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011 ّ یولیو سنة  3هـ الموافق  1432، المؤرخة في أو
  .19-17، ص ص 124- 103، المواد من 2011
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تشجیع االقتصاد المحلي وتنشیطه الذي من شأنه بعث التنمیة االقتصادیة وترقیة االستثمار  -
 المحلي بالدرجة األولى،

 الثقافیة والحفاظ على االنسجام الهندسي للتجمعات السكنیة،حمایة األمالك العقاریة  -
 ترقیة برامج السكن، والعمل على صیانة وترسیم المباني واألحیاء،  -
 انجاز مؤسسات التعلیم االبتدائي والمطاعم المدرسیة والسهر على توفیر النقل المدرسي، -
جهة للنشاطات الریاضیة - ّ  ، الشباب، الثقافة والتسلیة،بناء الهیاكل القاعدیة الجواریة المو
 تشجیع القطاع السیاحي بتقدیم التسهیالت للمستثمرین في هذا الشأن، -
 دعم التكوین المهني وتوفیر مناصب الشغل، -
 إدماج الفئات االجتماعیة المحرومة والمهمشة، -
حفظ الصحة والنظافة العمومیة من خالل توزیع المیاه الصالحة للشرب، معالجة المیاه  -

شارات المست ٕ عملة، جمع النفایات، مكافحة األمراض واألوبئة، صیانة طرقات البلدیة وا
 إلخ،...المرور

 .توفیر العتاد واإلمكانات لصیانة فضاءات الترفیه والشواطئ -

وتتمة لعملیة اإلصالحات المؤسساتیة السیاسیة االجتماعیة واالقتصادیة التي شرعت فیها 
قامت الجزائر بتبني حزمة من القوانین شملت على  2012نة ، وفي س2011الدولة الجزائریة سنة 

، وقانون 06- 12، قانون الجمعیات 04-12، قانون األحزاب السیاسیة 01-12قانون االنتخابات 
هذا األخیر الذي جاء نتیجة إدراك الدولة بأن الوالیة تشكل فضاء لتنفیذ السیاسات  07- 12الوالیة 

ى جانب الدول في إدارة وتهیئة اإلقلیم وتحسین الظروف المعیشیة العمومیة، وهي تساهم بدورها إل
  : 1للمواطنین من خالل سعیها صوب تحقیق التنمیة االقتصادیة االجتماعیة الثقافیة والبیئیة

 .تشجیع االستثمار وترقیته بما یسهم في بلوغ أهداف تنمیة مستدامة ومتوازنة ومنسجمة -
 .یم الوالیةالمساهمة في إعداد مخطط تهیئة إقل -
 .إعداد مخطط التنمیة الوالئي الذي من شأنه النهوض بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للوالیة -
تسهیل إجراءات االستفادة من العقار االقتصادي والعمل على ترقیة اإلبداع والتشاور مع  -

 .المتعاملین االقتصادیین

                                                             
ل عام  28المؤرخ في  07-12ة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون الجمهوریة الجزائری  1 ّ  1433الموافق  1433ربیع األو

هـ 1433ربیع الثاني عام  7، المؤرخة في 12یتعلق بالوالیة، الجریدة الرسمیة، العدد  2012فبرایر سنة  21الموافق 
  .18-16، ص ص 101إلى 73والمواد من )9-8، ص ص 3-2فقرة (، 1، المواد 2012فبرایر سنة 29الموافق 
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الفالحیة، وتوفیر التجهیزات تشجیع االستثمار في القطاع الفالحي عن ترقیة األراضي  -
 .الضروریة وتنمیة الري المتوسط والصغیر

 .حمایة الثروة الغابیة ومحاربة مخاطر الجفاف والفیاضانات ومكافحة األمراض واألوبئة -
 .انجاز شبكة الطرقات وصیانتها -
 ).مؤسسات التعلیم المتوسط، الثانوي والمهني(انجاز المؤسسات التربویة  -
دماج فئة الشباب إلى سوق العملالمساهمة في  - ٕ  .ترقیة منظومات التشغیل وا
حمایة األم والطفولة، مساعدة المسنین واألشخاص ذوي االحتیاجات (مساعدة الفئات الهشة  -

 ).الخاصة، التكفل بالمتشردین والمختلین عقلیا
جهة للنشاطات الریاضیة الثقافیة والتر  - ّ  .فیهیةالمساهمة في إنشاء الهیاكل القاعدیة المو
 .تثمین القدرات السیاحیة وتوسیعها -
  .المساهمة في إنجاز برامج السكن والقضاء على السكن الهش والبیوت القصدیریة -

  .التنمیة المحلیة بالجزائر في ظل الشراكة المجتمعیة: المبحث الثالث
 شهد العالم في العقود األخیرة تحوالت سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة نتیجة قصور الجسم

السیاسي بمكوناته المؤسسیة المختلفة عن أداء وظائفه بكفاءة وفعالیة وتداعیات ذلك على الهدف 
، وفي 1الرئیس للتنمیة المتمثل في تلبیة الحاجات األساسیة للمواطنین وسد رغباتهم باختالف طبیعتها

بین الدول في سیاق ما یعرف بالعولمة تقلص دور الدولة الوظیفي بسبب بروز االعتماد المتبادل 
المجال االقتصادي، التجاري، التكنولوجي وغیره، ففي ظل هذا الوضع باتت الدولة كفاعل تقلیدي 
تتنازل عن بعض من سیادتها مجبرة أو مخیرة حتى تستجیب وتتكیف مع هذا الظرف الذي یخدم 

ق الدولي أضحت مصالحها، فضال عن تمظهرات التأثیر والتأثر أو باألحرى أن الدولة كوحدة في النس
  .2تتأثر وال تؤثر السیما في كنف األحادیة القطبیة

                                                             
، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: سمیر محمد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، في  1

  .48، ص 2007المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : القاهرة
، اإلمارات العربیة المتحدة والجمهوریة اریةمنظمات اإلدارة المحلیة وعالقتها بالدیمقراطیة الجو میالد مفتاح الحراثي،   2

  .37- 36، ص ص 2016دار الكتاب الجامعي، : اللبنانیة
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وتنام دور القطاع الخاص وتبني  ومن جملة هذه التحوالت تعالت سیاسات التحرر االقتصادي
النهج القائم على آلیات السوق وقوى العرض والطلب التي ساهمت في إعادة بلورة عملیة توزیع الموارد 

تاحة الفرص ألفراد ٕ ، ومن تم انصرفت الدول نحو الخصخصة، فضال عن تصاعد 1المجتمع وا
األصوات المناشدة بضرورة إقحام هیئات المجتمع المدني الذي من شأنه المساهمة في تطویر أداء 

  . 2اإلدارات العمومیة بما فیها المحلیة والسعي صوب إرساء مقومات التماسك االجتماعي

التنموي على اعتبار أن رأسمال البشري یشكل الركیزة في إضافة إلى ما سبق، ركز الفكر 
، كما ظهرت مجموعة 3عملیات التنمیة، ومن تم فإنه ینبغي أن یكون المواطن الفرد منتهى ضروراتها

من األفكار والقیم الهادفة إلى توسیع قدرات المواطنین في صناعة القرارات العامة كالتمكین، بناء 
، اإلدارة العامة الجدیدة وغیرها من المفاهیم األخرى، 4اف، الحوكمة المحلیةالقدرات وتنمیتها، اإلنص

ونتیجة هذا التطور المطرد تضاعف االتجاه نحو مزید من الالمركزیة التي تمكن من نقل 
االختصاصات والمسؤولیات لإلدارات المحلیة التي بدورها تساهم في تعزیز عالقة الدولة بمواطنیها من 

األمر الذي دفع إلى طرح ما یسمى . في صناعة القرار وتدبیر الشأن العام المحلي خالل إشراكهم
بالتنمیة من األسفل التي تشیر إلى عملیة استخدام المبادرات المحلیة كقوة دافعة إلحداث التنمیة 
الشاملة، ومن تم اعتبرت التنمیة المحلیة على أنها إستراتیجیة تطویر العمل المحلي بغرض إنجاح 

 .5لمخططات التنمویة التي عجزت الدولة عن تأدیتهاا

وفي إطار هذا التغییر، حظت التنمیة المحلیة باهتمام واسع على اعتبار أنها تمثل عملیة 
متعددة األبعاد مكانیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة وغیر ذلك تتطلب التفاعل لمعالجة 

ت التي تمس معدالت نمو ناتجها المحلي اإلجمالي، تقویة بنیة التحوالت الحضریة أو اإلقلیمیة كالتغیرا

                                                             
   لقد ساد زعم خاطئ مؤداه أن تحریر االقتصاد وتركه آللیات السوق ینجم عنه تهمیش دور الدولة في الحیاة

االقتصادیة، لكنه سرعان ما تبت أن هذا االعتقاد قاصر السیما في حالة الدول النامیة، وعلیه فإن التحرر یعني إعادة 
للمزید . جدیدة تیسر لها مراقبة العملیة االقتصادیة في المجتمع بعث العالقة بین الدولة واالقتصاد باالعتماد على أسس

  : أنظر
  .142، ص 2007دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : ، اإلسكندریةتنمیة المجتمع المحليرشاد أحمد عبد اللطیف، 

  .142- 141المرجع نفسه، ص ص   1
  .36، المرجع السابق، ص الدیمقراطیة الجواریةمنظمات اإلدارة المحلیة وعالقتها بمیالد مفتاح الحراثي،   2
  .34، ص 2006مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، : ، قسنطینةسوسیولوجیا التنمیةرابح كعباش،   3
شعبة التنمیة اإلداریة : ، نیویوركإدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   4

  .34-33، ص ص 1997لحكم، مكتب السیاسات ودعم البرامج، وشؤون ا
5 Ministère de l’industrie de la petite et moyenne entreprise, op.cit, p08.   
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االقتصاد المحلي، خلق فرص الشغل، تطویر القدرات وبنائها وتشجیع المهارات والمؤهالت عن طریق 
اعتماد إستراتیجیة تدعم اإلبداع واالبتكار، وهذا التفاعل یتطلب مشاركة القطاع العام والخاص وجمیع 

نما تستلزم الجهات الفاعلة األ ٕ خرى، وال تتوقف فقط على مجموع اإلجراءات والسیاسات العمومیة، وا
التكیف، التنسیق وتوحید الجهود المختلفة في سبیل مجابهة التحدیات التي تواجه اإلدارات المحلیة 

  .  1والمجتمع المحلي برمته

د ظاهرة قدیمة في وتأسیسا على ما سبق، فإن الشراكة المجتمعیة أو المشاركة المجتمعیة تع
سیاق جدید والتي تشیر إلى تلك العملیة التي تسمح للقوى االجتماعیة والهیئات الحكومیة بأخذ دور في 
النظام الدیمقراطي من خالل المساهمة في إدارة الشؤون العامة بما في ذلك تنفیذ الخطط والبرامج 

یة المحلیة ال تتأتى إال في ظل تبني بمعنى أن التنم. 2التنمویة والمشاركة في التخطیط اإلقلیمي
المقاربة التشاركیة القائمة على تضافر جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنیة والمحلیة، القطاع 

  .الخاص، المجتمع المدني وكذا المواطن بمعزل عن أي تنظیم مؤسسي

ل ّ   :دور السلطات الرسمیة: المطلب األو

طات الرسمیة الممثلة في الدولة والجماعات اإلقلیمیة یشتمل هذا المطلب على إبراز دور السل
  :في تحقیق التنمیة المحلیة التشاركیة

 الدور التنموي للدولة: أوال

ن أن الدولة تشیر إلى ذلك النظام القائم على مجموعة من المؤسسات التي تحتكم لألطر  ّ كو
ها، فإن دورها في القرن العشرین أخذ القانونیة التي تكون قد سنتها آخذة اإلرادة العامة مصدرا لسلطات

، السیما في سیاق التنمیة التشاركیة، والذي أصبح یحتم علیها ضرورة االستجابة 3مفهوما وظیفیا
  .للمتغیرات البیئیة سواء الداخلیة أو الدولیة

                                                             
1 Alain Dubresson, yves-André Fauré, «Décentralisation et développement local : un lien à repenser», Revue 
Tiers Monde, vol 1, N°181, 2005, p12.  

، جوان 18، العدد مجلة العلوم االجتماعیة، »دور المجتمع المدني في تفعیل المشاركة المجتمعیة«فیروز زرارقة،   2
  .24، ص 2014

دار : ، عماندور الدولة في تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في مصر واألردنعلى عبد الكریم حسین الجابري،   3
  .29-28، ص ص 2012اشرون وموزعون، دجلة ن
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وفي هذا اإلطار، تعتبر الدولة الفاعل المؤهل لوضع األطر القانونیة والتشریعیة الهادفة إلى 
عن  1میق الشراكة المجتمعیة، وذلك باعتبارها الهیئة المشرفة على رسم السیاسات العامة في البالدتع

طریق سن القوانین التي تتیح فرص إقامة منظمات المجتمع المدني واالبتعاد عن ممارسة الضغوط 
وتكبیل هذه المنظمات بالقیود وحظرها من النشاط، فضال عن ذلك یتعین على الدولة كذلك توسیع 

وى أدائها صالحیات اإلدارات المحلیة بما في ذلك المجالس المنتخبة حتى یتسنى لها االرتقاء بمست
ّ یسوده التعاون، التفاعل والتنسیق بین  بفعالة وكفاءة بواسطة إیجاد سبل للحوار والتشاور وخلق جو
جمیع األطراف أو أصحاب المصلحة وتنظیم اللقاءات الدوریة واالستماع لجمیع هذه الفواعل 

  .2واستشارتها واألخذ برأیها فیما یخص وضع وتحدید السیاسات العامة

الحداثة خلق نظام تشاركي یقر بالمشاركة في تدبیر الشأن العام بما یضمن ترشید فمن سمات 
، السیما تلك المتعلقة بالتنمیة المحلیة على اعتبار أن المجتمع المحلي 3وعقلنة عملیات صناعة القرار

بمختلف مشاربه وشرائحه یمثل محور العملیة التنمویة فهو المستهدف لهذا یستدعي األمر وضع 
جراءات والتدابیر الضروریة لجعل التنمیة المحلیة تستند على إطار مؤسسي قانوني رصین، غیر أن اإل

ذلك یقتضي تهیئة اآللیات التنظیمیة الالزمة تقویة لركائز التنمیة التشاركیة، وذلك عن طریق توسیع 
احترام حقوق اإلنسان،  دائرة المشاركة وحمایة الفئات الهشة الضعیفة وتأمین الحقوق لها بما یملیه مبدأ

ّ 4وكذا إرساء دعائم الدیمقراطیة، وضمان الحریة والمساواة وحكم القانون التي من شأنها توفیر الجو
  .المالئم النجاح مخططات التنمیة

ّ الشراكة المجتمعیة تتضمن إعادة توزیع السلطة بین أجهزة اإلدارة  فعلى الصعید السیاسي، فإن
"  le localالمحلي "بید أن  .5المحلیة بمعنى االتجاه أكثر نحو تعمیق الالمركزیةالمركزیة والمؤسسات 

مكن من ترسیخ ) الفواعل االجتماعیة(یعتبر إطارا مرجعیا ذا أهمیة وذو ارتباط بالممثلین االجتماعیین  ُ ی
ّ الهیئات المحلیة بإمكانها  التحكم بشكل وتعزیز استقاللیتهم إلى جانب تشجیع االبتكار، وبالتالي فإن

                                                             
ابن الندیم للنشر : ، الجزائر ولبنانالتكامل العربي بین دوافع التنمیة المستدامة وضغوط العولمةمحمد غربي،   1

  .343، ص 2014والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، 
مركز دراسات الوحدة : ، بیروت9عامة ، شؤون سیاسیة 43، أوراق عربیة رقم مفهوم الحكم الصالححسن كریم،   2

  .30، ص 2013العربیة، 
المنظمة العربیة للتنمیة : ، القاهرة والجزائرالبیروقراطیة اإلداریة ومسألة التقویم التنظیميرضوان العنبي بن علي،   3

  .289، ص 2015اإلداریة والدار الجزائریة للنشر والتوزیع، 
  .343محمد غربي، المرجع السابق، ص   4

5  Christiane gagnon and jaun-luis klein, «le partenariat dans le développement local : tendances actuelles et 
perspectives de changement social», Cahiers de géographie du Québec, Vol 35, N°95, 1991, p244. 
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مما یجعلها أكثر قربا واستجابة واستطاعة على ضبط أولویات التنمیة على 1أفضل في مجاالت تنمیتها
  .2اعتبار أن هذه الفواعل المحلیة أوفر إدراكا وأدرى باحتیاجات المواطنین على الصعید المحلي

ة، غیر أن هذه األخیرة وبهدف تحقیق التنمیة المحلیة عمدت الجزائر إلى األخذ بنظام الالمركزی
ما تعزى جذورها األولى إلى الحكم العثماني، ولكنها لم تكن كما هي  نّ ٕ لیست ولیدة فترة زمنیة حدیثة وا
ن أن التنظیم اإلداري ألیة دولة یتأثر بالمرحلة التي یمر بها المجتمع سواء سیاسیا،  ّ علیه اآلن نظرا لكو

  .اقتصادیا، اجتماعیا وغیر ذلك

لالمركزیة التي تعتمد علیها الجزائر في العصر الحالي تقوم على نقل بعض وعلیه فإن ا
األنشطة من اإلدارة المركزیة إلى الجماعات اإلقلیمیة والتي یتم تعریفها بالتوازي مع فكرة أخرى تدل 

 ، وكذا السلطات التي من"تقسیم العمل"على الالتمركز فهما یشكالن تقنیتین لإلدارة تحقق ما یسمى بـ 
ها في حالة الجزائر فإن ذلك یقوم على تفویض بعض القرارات  خاللها یتم اتخاذ القرارات الفوریة، إال أنّ

  . 3للممثلین المحلیین وتبقى السیطرة الهرمیة قائمة

ل قانون للبلدیة تحت الرقم  ّ  24-67فقد بدأت اإلجراءات التنظیمیة لالمركزیة منذ إصدار أو
كانت . 1969ماي  23المؤرخ في  38- 69تم تاله قانون الوالیة 4 1967ینایر  18الصادر في 

الجماعات اإلقلیمیة تحتكم إلى هذه القوانین لتحقیق التنمیة المحلیة في ظل نظام األحادیة، ولكن وبعد 
، وذلك  09-90والوالیة  08-90، تم إصدار قانونین جدیدین لكل من البلدیة 1989صدور دستور 

  . رة التي كانت تستدعي ذلك في إطار اعتماد التعددیة السیاسیةحتى یتماشیان مع الفت

لكن مع حدوث المتغیرات الدولیة وظهور مفاهیم حكم جدیدة في العقود القلیلة الماضیة 
عادة اختراع الحكومة من الناحیة األكادیمیة العلمیة إلى  ٕ كالحوكمة المحلیة، اإلدارة العامة الجدیدة وا

مارساتي لم یعد للدولة دور محوري أین تستحوذ على القیام بجمیع المهام جانب تغیر المستوى الم
ما تراجع هذا الدور الریادي بالموازاة مع بروز فواعل أخرى كمنظمات  نّ ٕ وتنفرد بأداء هذه األدوار وا

، إلى درجة أنه ونتیجة تأثیرات العولمة وضعت معاییر دولیة 5المجتمع المدني وكذا القطاع الخاص

                                                             
1 Christiane gagnon and jaun-luis klein, opcit , p242. 

ل، القاهرةقضایا التحدیث والتنمیة المستدامة:  النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   2 ّ : ، الكتاب األو
  .211، ص 2015مكتبة األنجلو المصریة، 

3 Moulai Kamel, «la décentralisation de l’action publique en Algérie : quel rôle pour la wilaya ?», revue 
études fiscal, N°2, juin 2013, pp 322-323.  
4 Ibid, p p 328-329. 

  .14-13، المرجع السابق، ص ص اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیةسمیر محمد عبد الوهاب،   5
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الدولة قناة یتم بمقتضاها نشر مقومات اقتصاد السوق العالمي إلى هیاكل االقتصاد المحلي  تجعل من
  .1"تدویل الدولة"وهو ما أطلق علیه بعض الباحثین تسمیة 

ومن منطلق أن نجاح التنمیة المحلیة مرهون بانتهاج اإلصالح السیاسي والدیمقراطي واعتماد 
، اتجهت الجزائر إلى ترسیخ 2اركة في صناعة القرار التنمويحقوق اإلنسان التي تتیح للمواطن المش

دعائم الدیمقراطیة التشاركیة وعملت على إعادة ترتیب المشهد السیاسي ضمن سیاق اإلصالحات 
، 3السیاسیة واإلداریة التي اعتمدتها في سبیل تبني نموذج تدبیري یدیر القرار التنموي بفعالیة وكفاءة

والذي  10-11جه في اإلصالح الذي باشرته الدولة من خالل قانون البلدیة وقد تم تجسید هذا التو 
سع من مجال مشاركة المواطن، القطاع الخاص وكذا هیئات المجتمع المدني، وذلك من خالل  ّ و
تخصیص بابا كامال معنون بمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون البلدیة، وحتى یتوائم أداء الوالیة 

ها إلى إقرار قانون  2012القناة التي تربط بین البلدیة والدولة، سعت الجزائر سنة  على اعتبار أنّ
  .07- 12الوالیة 

وتجسیدا للتعاون ما بین البلدیات سواء داخل الوطن أو خارجه اتجهت الجزائر صوب تبني 
ئریة قانون یتعلق بتحدید كیفیات إقامة عالقات التعاون الالمركزي بین الجماعات اإلقلیمیة الجزا

ّ الهدف من وراء إقامة عالقات التعاون الالمركزي حسب ما ورد في هذا المرسوم 4واألجنبیة ،إن
  : 5التنفیذي تتمثل في

تعزیز قدرات الجماعات اإلقلیمیة الجزائریة، وتسییر المرافق العمومیة المحلیة بفعالیة وكفاءة  -
 وترقیة التنمیة المحلیة،

 دفع ودعم مسار التنمیة المحلیة، -

                                                             
  .26، ص 2012مركز الكتاب األكادیمي، : ، عمانالعولمة والبنى الوظائفیة الجدیدة للدولةزبیري رمضان،   1
  .211، المرجع السابق، ص قضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   2
دور المواطن، : إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي«عصام بن الشیخ واألمین سویقات،   3

الدیمقراطیة : ، في»-حالة الجزائر والمغرب- التنموي المحليالمجتمع المدني والقطاع الخاص في صیاغة المشروع 
دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، عمان2، طالتشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیة

  .97-95، ص ص 2018
الموافق  1439صفر عام  26مؤرخ في  329- 17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   4

، یحدد كیفیات إقامة عالقات التعاون الالمركزي بین الجماعات االقلیمیة الجزائریة واألجنبیة، 2017نوفمبر سنة  15
ل ربیع األ 9، المؤرخة في 68الجریدة الرسمیة، العدد ّ   .2017نوفمبر  28الموافق  1439و

   .05، نفس المرسوم التنفیذي، ص 11-7المواد  5
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 النهوض بالمستوى المعیشي للمواطنین، والمساهمة في االستجابة لمطالبهم ذات األولویة، -
 تبادل الخبرات والمهارات بین الجماعات اإلقلیمیة، -
وتعمیق ) التساهمیة(خلق إطار مثین للصداقة بین الشعوب، وتشجیع الدیمقراطیة التشاركیة  -

 .الالمركزیة والحوكمة المحلیة
التنمیة : التنفیذي أعاله المیادین التي تبرم فیها اتفاقیات التعاون الالمركزي وقد حددّ المرسوم -

والتهیئة والهندسة الحضریة، النقل والمواصالت، حمایة البیئة، الطاقات المتجددة، الموارد 
المائیة والري، المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة اإلقلیمیة، التربة والتعلیم العالي 

لمهني، النظافة والصحة والحمایة االجتماعیة، الثقافة والشباب والریاضة، التنمیة والتكوین ا
االقتصادیة واالجتماعیة، الفالحة والغابات والصید البحري، السیاحة والصناعات التقلیدیة، 
تحسین مستوى موظفي الجماعة اإلقلیمیة وتكوین النواب المحلیین، فضال عن تلك 

لة قان ّ   .  1ونا للجماعات اإلقلیمیة ووفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالصالحیات المخو

ّ الغرض من هذا التعاون الالمركزي یتمثل في تحقیق االنفتاح   وتأسیسا على ما سبق ذكره فإن
على العالم الخارجي واالستفادة من التجارب األجنبیة التي من شأنها ترقیة أداء الجماعات اإلقلیمیة 

یم أفضل خدمة عمومیة للمواطن، وكذا العمل على استنباط أبرز اآللیات الهادف إلى تقد
  .   والمیكانیزمات المعتمدة في مجال إنجاح المشاریع التنمویة محلیا وتطویر التسییر والتدبیر الجواري

هذا فیما یخص دور الدولة في توفیر األطر القانونیة المتعلقة بأداء الجماعات اإلقلیمیة، أما 
ها التنموي االقتصادي فهي تسعى نحو تهیئة المجال للعمل المؤسسي الهادف إلى تجسید عن دور 

عادة توزیع الفائض االقتصادي ٕ ها تتكفل بتشجیع اإلنتاج والعمل عن 2األنشطة االقتصادیة وا ، كما أنّ
اآللیات طریق وضع القواعد المتعلقة بتحدید العالقة بین أرباب العمل والعمال وكذا العمل على تطویر 

الكفیلة بحمایة االقتصاد من األزمات وتأمین الهیاكل القاعدیة والبنى التحتیة وحمایة اإلنتاج المحلي 
  . 3من التنافس الخارجي

بعد دخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق تضاعفت الجهود في سبیل تحسین األطر القانونیة 
وترقیة اآللیات التنظیمیة وكذا اإلجرائیة التي من شأنها تحفیز االستثمار سواء الوطني أو األجنبي، وتم 

                                                             
  .05، نفس المرسوم التنفیذي، ص 12المادة   1
، ص 2018دار حمیثرا للنشر والترجمة، : ، القاهرةالدور االقتصادي للدولة في ظل العولمةهالل إدریس مجید،   2

32.  
  .30جع السابق، ص علي عبد الكریم الجابري، المر   3
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لحوافز وآلیات الشراكة بین القطاعین العام والخاص عالوة على منح ا تعمیق سیاسات الخوصصة
واالمتیازات لفائدة المستثمرین في المشاریع الضخمة، كما أنها حدت باتجاه فتح المجال أمام قطاعات 
جدیدة منها القطاع المصرفي، قطاع اإلعالم، القطاعات المرفقیة كالمواصالت السلكیة والالسلكیة، 

  . قطاع التعلیم، المناجم والمیاه وغیرها

میة االقتصاد المحلي أخذت الدولة بتبني فلسفة الشراكة بین فعلى المستوى المحلي وقصد تن
القطاعین العام والذي مثلته الجماعات اإلقلیمیة البلدیة والوالیة بینما الشریك اآلخر یشمل على كل 
شخص طبیعي أفرادا كانوا أو جماعات، أو شخص معنوي كالشركات أو المنظمات وممن یخضعون 

ّ تكون محل ألحكام القانون الخاص، ففي  هذا الصدد، حددّ قانوني البلدیة والوالیة المصالح القابلة ألن
  :  1امتیاز وهي

 التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة،" -
 النفایات المنزلیة والفضالت األخرى، -
شارات المرور والشبكات المختلفة وتوفیر اإلنارة العمومیة،  - ٕ  صیانة الطرقات وا
 لمغطاة والموازین العمومیة، األسواق ا -
 ، وكذا المساحات الخضراء، )العمومي(الحظائر ومساحات التوقف والنقل الجماعي  -
 المذابح البلدیة والمحاشر، -
 الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداء،  -
 الفضاءات الثقافیة وفضاءات الریاضة والتسلیة التابعة ألمالكها،  -
 النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة،  -
 ."الصناعات التقلیدیة والحرف -

ّ المشرع الجزائري أقر قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  إضافة إلى ما سبق، فإن
العام بهدف خلق تنمیة اقتصادیة محلیة یشترك فیها المتعاملین االقتصادیین، لكن القانون وحسب 

                                                             
  ل قانون اعتمدته الجزائر فیما یخص خوصصة المؤسسات العمومیة كان سنة ّ حیث تم إصدار األمر رقم  1995أو

ل عام  29مؤرخ في  95-22 ّ ، الصادر 48، الجریدة الرسمیة، العدد 1995غشت سنة  26الموافق  1416ربیع األو
 1997، أما القانون الثاني كان قد صدر في سنة 1995نة سبتمبر س 3الموافق  1416ربیع الثاني عام  8في 

الذي یتعلق بتنظیم المؤسسات  04-01، ثم األمر رقم  95-22الذي یعدل ویتمم األمر  12-97األمر رقم  بموجب
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  01-08العمومیة االقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، وبعد ذلك األمر رقم 

  .وتسییرها وخوصصتها االقتصادیة
  .21على التوالي، ص  07-12وقانون الوالیة  10- 11من قانون البلدیة  141- 149المادتین   1
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اعتبر بأنّ صحة الصفقة العمومیة تتوقف على مدى موافقة السلطة المختصة، وذلك ) 4(مادته الرابعة
حسب الحالة إما تكون هذه السلطة مسؤول الهیئة العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي 

، ویتم خصم المقابل الذي یتحصل علیه هؤالء 1البلدي، المدیر العام أو مدیر المؤسسة العمومیة
نفقات الدولة أو الجماعات اإلقلیمیة، المؤسسات ذات الطابع اإلداري أو المؤسسات « لین من المتعام

لة كلیا أو  ّ العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملیة ممو
  .2»جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات اإلقلیمیة

لدعم النمو في مناطق  یق التوازن اإلقلیمي سعت الجزائر إلى إقامة برامجوفي سبیل تحق
الجنوبیة والهضاب العلیا الهادفة إلى تطویر االستثمارات العمومیة في هذه المناطق، وعلى هذا 
األساس تم إنشاء الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب، والصندوق الخاص بالتنمیة االقتصادیة 

  . اللهضاب العلی

بینما بالنسبة لدور الدولة في المجال االجتماعي یتضمن الحرص على تحقیق الرعایة 
االجتماعیة للمواطنین، وذلك عن طریق توفیر متطلبات العیش الكریم من مسكن، غذاء، صحة وتعلیم 
ها تهدف إلى محاربة مشاكل الفقر والبطالة مع األخذ في الحسبان  وغیر ذلك، فضال عن ذلك فإنّ

ّ الدولة في إطار تحقیق التنمیة االجتماعیة المحلیة تستهدف اعتماد 3یعة المجتمع المحليطب ، كما أن
آلیة األسعار لرفع من الدخول الحقیقیة لألفراد الفقراء، وتوفیر الغذاء، االستثمار في رأس المال البشري 

  .4ةوكذا العمل على إعادة تصویب االستثمارات لتشمل المناطق والمدن الفقیر 

                                                             
 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247- 15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم   1

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة، العدد 2015سبتمبر سنة  16الموافق 
  .05، ص 4لمادة ، ا2015سبتمبر  20الموافق  1436ذي الحجة  6، المؤرخة في 50
  .05من نفس القانون، ص  6المادة   2
  بهدف إنعاش االقتصاد الوطني ودعم النمو  2001تم التفصیل في هذه البرامج التي شرعت في وضعها الجزائر منذ

ي والتي تتمثل في برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، البرنامج التكمیلي لدعم النمو، والبرنامج التكمیل( االقتصادي،
الخاص بمناطق الجنوب، والبرنامج التكمیلي الخاص بوالیات الهضاب العلیا، وبرنامج توطید النمو االقتصادي، 

ل من المبحث الثاني وتندرج هذه البرامج في إطار مساعي إنجاح التنمیة )والبرنامج الخماسي للنمو  ّ ، في المطلب األو
  . االقتصادیة المحلیة

لسیاسیة وانعكاساتها على دور الدولة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في عصر التحوالت ا«جمال منصر،   3
شكالیة التنمیة: ، في»العولمة ٕ ابن الندیم للنشر والتوزیع ودار الروافد الثقافیة ناشرون، : ، الجزائرالتحوالت السیاسیة وا
  .57-55، ص ص 2014

  .138، ص 2006ة مدبولي، مكتب: ، القاهرةوالمجتمع..التنمیةسعد طه عالم،   4
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وفي هذا السیاق الهادف إلى تحقیق التنمیة االجتماعیة المحلیة اتخذت الجزائر االجراءات 
والتدابیر الالزمة، فمن ترسانة القوانین المعتمدة لذلك یقع االختیار على تلك التي تم اصدارها في 

ها قوانین خضعت للتحیین والتعدیل بما یتماشى نها أنّ ّ مع المرحلة الراهنة،  السنوات القلیلة األخیرة كو
دوالر كحد أدنى للعیش یومیا،  2ففي إطار سیاسة محاربة الفقر مثال ونتیجة تحدید التقاریر الدولیة 

إلى الرفع من األجر الوطني األدنى المضمون من خالل المرسوم  2011عكفت الجزائر في سنة 
، بمعنى أنّ حاصل قسمة 1ریادج شه 18.000الذي قام بتحدید هذا األجر بـ  407- 11الرئاسي رقم 

 620دج و 580األجر الوطني األدنى المضمون على عدد أیام الشهر فإنّ حاصل القسمة یتراوح بین 
ّ ). یوما 31یوما أو  29إما (دج، وذلك حسب عدد أیام الشهر  دج  620دج أو  580وبالتالي فإن

ّ األجر الوطني  235دوالر یومیا التي تعادل  2یومیا تفوق القیمة المحددة بـ  دج یومیا، وعلیه فإن
  .األدنى المضمون یمكنه نظریا سد حاجات المواطن حسب المعطیات والمعاییر المتعارف علیها

من منطلق أن دور الدولة في التنمیة االجتماعیة المحلیة یتضمن القضاء على المشكالت 
جراءات وتدابیر من شأنها التقلیل االجتماعیة كالبطالة مثال فإن الجزائر انصرفت إلى تبني سیاسات  ٕ وا

ها تؤدي في كثیر  من ارتفاع معدالت البطالة التي أصبحت تضرب في صمیم االقتصاد الوطني، بل أنّ
من األحیان إلى تفشي اآلفات االجتماعیة بسبب الفراغ الناتج عن البطالة لهذا السبب سطرت الجزائر 

  : زة لتجاوز هذه المشكلة ویمكن تلخیصها فيمجموعة من اآللیات والبرامج وأنشأت كذلك أجه

 33-89أنشئ هذا الصندوق بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم : صندوق مساعدة تشغیل الشباب - 1
هدفه تغطیة التكالیف المترتبة عن األجور والرواتب وتحمل شراء العتاد الصغیر، وكذا التكفل 

ائدة المشاریع التي یعدها الشباب ، فهو یشكل إعانات دعم لف2بتنفیذ برنامج تشغیل الشباب
ه یمكن أن تستفید من هذه اإلعانات الجمعیات المعتمدة  بشكل انفرادي أو جماعي، یقر بأنّ
لترقیة الشباب في إطار برنامج إدماج الشباب مهنیا وكذا الجماعات المحلیة الهادفة إلى خلق 

                                                             
الموافق  1433محرم عام  4المؤرخ في  407- 11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم   1

محرم عام  9، المؤرخة في 66، یحدد األجر الوطني األدنى المضمون، الجریدة الرسمیة، العدد 2011نوفمبر  29
  .05، المادة األولى، ص 2011دیسمبر سنة  4هـ الموافق  1433

الموافق  1409شعبان عام  13مؤرخ في  33- 89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   2
صندوق المساعدة لتشغیل " 049-302یحددّ كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم  1989مارس سنة  21

،  3، المادة 1989مارس سنة  22الموافق  1409شعبان عام  14لمؤرخة في ا 12، الجریدة الرسمیة، العدد "الشباب
  .327ص 
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-90المرسوم التنفیذي رقم  مناصب شغل مدفوعة األجر بمبادرة محلیة، وذلك وفق ما جاء به
 . 1من المرسوم السابق ذكره 3في مادته الثانیة والتي عدلت ما جاءت به المادة  144

لیحددّ  296-90جاء المرسوم التنفیذي رقم : إحداث لجان تشغیل الشباب في بعض الوالیات  - 2
الوالیات المعنیة بإنشاء لجان تشغیل الشباب وهي والیة الجزائر، قسنطینة، عنابة ووهران، 

 4حیث أقر بضرورة إقامة لجنتین لكل والیة ما عدا والیة الجزائر التي خصها القانون بإنشاء 
 .   2بدل لجنتین، ویقوم الوزیر المكلف بالتشغیل بتحدید النطاق اإلقلیمي لعمل هذه اللجانلجان 

تندرج هذه اإلستراتیجیة ضمن ترتیبات اإلدماج المهني للشباب على : اإلدماج المهني للشباب - 3
في مادته الثانیة على كل  143-90، حیث یلزم المرسوم التنفیذي رقم 3مستوى الوالیة والبلدیة

یرأسها  لدیة أو مجموعة من البلدیات على إقامة لجنة محلیة لإلدماج المهني للشبابب
ّ كل والیة ملزمة بإنشاء لجنة لتشغیل الشباب یرأسها المندوب 3، كما أقرت المادة 4منسق ، 5أن

یضطلع هذا األخیر بمجموعة من المهام الهادفة إلى مساعدة الشباب وجمعیاتهم على انجاز 
لمختلفة، كما یسعى المندوب إلى حث هؤالء الشباب على إحداث نشاطات مباشرة المشاریع ا

بصفة فردیة أو جماعیة ویدعو األطراف الفاعلة محلیا كالجمعیات، المجالس الشعبیة البلدیة 
والوالیات المساهمة في توجیه ودعم هذه المشاریع وخلق مناصب شغل جدیدة كما یسهر على 

                                                             
الموافق  1410شوال عام  27مؤرخ في  144- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   1

حددّ كیفیات سیر الذي ی 1989مارس سنة  21المؤرخ في  33-89یعدل ویتمم المرسوم رقم  1990مایو سنة  22
المؤرخة  21، الجریدة الرسمیة، العدد "صندوق المساعدة لتشغیل الشباب" 049-302حساب التخصیص الخاص رقم 

  .705، المادة الثانیة، ص 1990مایو سنة  23الموافق  1410شوال عام  28في 
ل عام  17رخ في مؤ  296- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   2 ّ  1411ربیع األو

 43یتضمن إحداث لجان تشغیل الشباب في بعض الوالیات، الجریدة الرسمیة، العدد  1990أكتوبر سنة  6الموافق 
ل عام  21المؤرخة في  ّ   .1338، المادة األولى والثانیة، ص 1990أكتوبر سنة  10الموافق  1411ربیع األو

الموافق  1410شوال عام  27مؤرخ في  143- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   3
یتضمن ترتیبات اإلدماج المهني للشباب، ویحدد القانون األساسي لمندوب تشغیل الشباب،  1990مایو سنة  22

، المادة األولى ، ص 1990مایو سنة  23وافق الم 1410شوال عام  28المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة، العدد
703.  

   90من المرسوم التنفیذي رقم  10لمعرفة التشكیلة المتعلقة باللجنة المحلیة لإلدماج المهني للشباب، أنظر المادة-
  .  704، ص 143

  .703المادة الثانیة، نفس المرسوم التنفیذي، ص   4
  .703، نفس المرسوم التنفیذي، ص 3المادة   5
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ثرائها وغیر ذلك من إبداء رأیه فیما یخص هذ ٕ ه المشاریع عن طریق التقییم والتقدیر والدعم وا
 . 1األدوار

 04-92أسس هذا الصندوق بموجب المرسوم التشریعي رقم : صندوق دعم الفئات المحرومة - 4
والذي یهدف إلى التكفل بتعویضات الدعم المباشر للدولة المقدمة لفائدة الفئات االجتماعیة 

 .ك فئة الشباب العاطلین عن الشغل، بما في ذل2المحرومة
تم إحداث هذا الصندوق بمقتضى المرسوم : CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة  - 5

، حیث یعمل على مساعدة المنخرطین في الصندوق على إعادة 188- 94التنفیذي رقم 
دماجهم في النشاط االقتصادي، ویتولى  ٕ الصندوق االستفادة من أداءات التأمین عن البطالة وا

 .3)البلدیة والوالیة(هذه المهمة بمعیة المصالح العمومیة للتشغیل وكذا الجماعات اإلقلیمیة 
أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم : الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب - 6

، یستهدف هذا الصندوق دعم أرباب العمل من حیث األجور الممنوحة لفائدة 96-295
ء لدى المستخدمین في المرافق العامة أو في القطاع الخاص في إطار عقود الشباب سوا

التشغیل األولیة، منح قروض للشباب ذوي المشاریع التي تخدم التكنولوجیة وغیرها من 
 .4األهداف األخرى التي ال تقل أهمیة عن تلك المذكورة

لوكالة بموجب المرسوم استحدثت هذه ا: ANSEJإنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  - 7
، والتي تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي یتولى الوزیر المكلف 296-96التنفیذي 

، تعمل الوكالة على مرافقة 5بالتشغیل متابعة كافة نشاطات الوكالة تحت سلطة رئیس الحكومة

                                                             
  .703، نفس المرسوم التنفیذي، ص 6المادة   1
 1413ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  04-92الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التشریعي رقم   2

، المؤرخة في 73، الجریدة الرسمیة، العدد 1992یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1992أكتوبر سنة  11الموافق 
  .1888، ص 85، المادة 1992أكتوبر سنة  11الموافق  1413ربیع الثاني عام  14
هـ الموافق 1415محرم عام  26مؤرخ في  188- 94الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   3
، 44ة الرسمیة، العدد ، یتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، الجرید1994یولیو سنة  6

  .06، ص 4، المادة 1994یولیو سنة  7هـ الموافق  1415محرم عام  27المؤرخة في 
هـ 1417ربیع الثاني عام  24مؤرخ في  295- 96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   4

ات تسییر حساب التخص1996سبتمبر سنة  8الموافق  الذي  302-087یص الخاص رقم ، یحدد كیفیّ
 1417ربیع الثاني عام  27، المؤرخة في 52، الجریدة الرسمیة، العدد "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"عنوانه

  .11، ص 4، المادة 1996سبتمبر سنة  11هـ الموافق 
هـ 1417ربیع الثاني عام  24 مؤرخ في 296- 96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   5

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي، الجریدة 1996سبتمبر سنة  8الموافق 
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، تحظى الوكالة بمهمة الشباب ذوي المشاریع االستثماریة من خالل تقدیم الدعم واالستشارة لهم
تسییر تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب السیما اإلعانات وتخفیض نسب 
الفوائد، وذلك حسب األغلفة المالیة التي یضعها الوزیر المكلف بالتشغیل، فضال عن أنها 

الشباب، تسعى إلى ترقیة التدابیر الرامیة لتشغیل الشباب من خالل تقدیم ید المساعدة لهؤالء 
وكذا إمدادهم بالمعلومات الالزمة ذات الطابع االقتصادي، التقني التشریعي والتنظیمي، والتي 

 .1تمكنهم من تطویر مشاریعهم
اإلطار العام لدعم تشغیل  234- 96وضع المرسوم الرئاسي رقم : دعم تشغیل الشباب  - 8

ّ هذه اإلس تراتیجیة تتضمن تشجیع الشباب، وكذا أشكاله حیث نص في مادته الثانیة على أن
المشاریع التي یعدها الشباب في سبیل إنتاج السلع والخدمات، ترقیة تشغیل الشباب باعتماد 

 .2برامج التكوین، التشغیل والتوظیف
تستفید المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار : CPEعقود ما قبل التشغیل  - 9

 :3الدفع الجزافي، والتي تكون كاآلتي عقود ما قبل التشغیل للتخفیضات الممنوحة عن
  بالنسبة للسنة األولى،% 100
  بالنسبة للسنة الثانیة،% 50
  .بالنسبة للسنة الثالثة% 30

وهذه التخفیضات تخص فقط المبالغ المتعلقة بالدفع الجزافي المترتب على الرواتب المدفوعة 
  .4للشباب الموظفین في إطار عقود ما قبل التشغیل

ل  156-15جاء المرسوم التنفیذي رقم : اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ومستواها -10 المعدّ
لیحدد شروط االستفادة من اإلعانة الممنوحة من  290-03والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

                                                                                                                                                                                         
، 4 -3-2، المادة 1996سبتمبر سنة  11هـ الموافق  1417ربیع الثاني عام  27، المؤرخة في 52الرسمیة، العدد 

  .12ص 
  .13- 12فس المرسوم التنفیذي، ص ص ، من ن 6المادة   1
هـ 1417صفر عام  16المؤرخ في  234- 96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم   2

صفر عام 17، المؤرخة في 41، یتعلق بدعم تشغیل الشباب، الجریدة الرسمیة، العدد 1996یولیو سنة  2الموافق 
  .11، ص2، المادة 1996ة یولیو سن 3هـ الموافق  1417

هـ 1422رمضان عام  28مؤرخ في  409- 01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   3
المتعلقة  1999من قانون المالیة لسنة  48، یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة 2001دیسمبر سنة  13الموافق 

 4، المؤرخة في 78ي في إطار عقود ما قبل التشغیل ، الجریدة الرسمیة، العدد بالتخفیضات الممنوحة عن الدفع الجزاف
  .11، ص 2، المادة 2001دیسمبر سنة  19هـ الموافق  1422شوال عام 

  .11، من نفس المرسوم التنفیذي، ص 4-3المادة   4
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الغرض من هذه اإلعانة إدماج الشباب خریجي .1الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب
لین لشهادة التكوین سواء في الجامعة أو المعاهد أو مراكز التكوین المهني الجامعات والحام

 .  والتمهین
یصبو هذا الصندوق الذي أحدث بموجب : ANGEMالصندوق الوطني لدعم القرض المصغر -11

إلى تقدیم قروض بدون فائدة لصالح المواطنین المؤهلین  414-05المرسوم التنفیذي رقم 
دج كحد أقصى، وكذا  400.000دج و  100.000مشروع ما بین شریطة أن تتراوح كلفة ال

دج، كما  30.000منح قروض بدون فائدة القتناء المواد األولیة شریطة أن ال تفوق كلفتها 
 .2یتم تخفیض نسب فوائد القروض البنكیة للمواطنین المستفادین من القرض المصغر

ّ إستراتیجیة الدولة الجزائریة واضحة أنه ا تتبنى المقاربة المؤسساتیة لتجاوز مشكلة وعلیه فإن
البطالة، وذلك من خالل اعتماد مختلف األجهزة والمؤسسات السابقة ذكرها، قصد خلق دینامیكیة 

 .3محلیة للتنمیة في منطقة معینة سواء حضریة كانت أو ریفیة

                                                             
  تتمثل شروط االستفادة من اإلعانة في :  

سنة كحد أقصى إذا تمكن مسیّر المقاولة المحدثة من  40 سنة أو حتى 35-19توفر شرط السن ما بین  -
 مناصب دائمة على األقل، بما في ذلك الشباب القائمین على إدارة المشروع، 3إحداث 

ّ یكون المترشح للحصول على اإلعانة حاصل على شهادة أو تأهیل مهني أو یمتلك ملكات معرفیة معترف  - أن
 بها،

ّ یقدم أو یقدموا مساهمة شخ" - في (صیة في شكل أموال خاصة بمستوى یطابق الحد األدنى المحدد قانونا أن
، أنّ ال یكون أو یكونوا شاغلین وظیفة مأجورة عند تقدیم استمارة التسجیل )من هذا المرسوم التنفیذي 3المادة 

ّ یكون قد سجل نفسه لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل كبطال طالب  ّ لالستفادة من اإلعانة، أن عمل، أن
ال یكون مسجال على مستوى مركز تكوین أو معهد أو جامعة عند تقدیم طلب اإلعانة باستثناء أمر تحسین 

 :للمزید أنظر". مستوى نشاطه، أنّ ال یكون قد استفاد من تدبیر إعانة بعنوان إحداث النشاطات
هـ  1436شعبان عام  28المؤرخ في  156-15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم 

ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2015یونیو سنة  16الموافق   6الموافق  1424المؤرخ في رجب عام  290-03، یعدّ
 ،33الذي یحددّ شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ومستواها، الجریدة الرسمیة، العدد  2003سبتمبر سنة 
  .10ة، ص المادة الثانی

هـ 1426رمضان عام  22المؤرخ في  414- 05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   2
الذي عنوانه  302-117، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2005أكتوبر سنة  25الموافق 

هـ الموافق  1426رمضان عام 30، المؤرخة في 72دد ، الجریدة الرسمیة، الع"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
  .14، المادة الثالثة، ص 2005نوفمبر سنة  2

3 Karima Boudedja, «les acteurs et le développement local : outils et représentations cas des territoires 
ruraux au Maghreb», Géographie, Université Paul Valéry-Montpellier III, 2013, p156.   
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ما تعید النظر في س أن الدولةكابار لینسكي وفي هذا المجال یؤكد  نّ ٕ لم أولویاتها، ال تضعف وا
كما تهدف إلى تطویر قدراتها ومكتسباتها حتى تتمكن من التأقلم والتكیّف مع البیئة الداخلیة والدولیة، 

وحدة من أصل مجموعة الوحدات الالمتناهیة،  R.Falk ریتشار فولكبل أصبحت تشكل حسب 
ّ . وبهذا لم تعد الدولة تتحكم بمفردها في صناعة القرار العام یرى  Gonzalesكونزالز  وعموما فإن

شراك القطاع الخاص والالمركزیة بشكل أكثر عمقا  ٕ ّ الدول اتجهت صوب تبني الخصخصة وا بأن
فالدولة لم تعد الفاعل الوحید . 1وكذا إدماج مؤسسات المجتمع المدني والمواطنین في اتخاذ القرارات

ه یمكن االستغناء عن دور الدولة بصفة  ما سیظل دورها قائما السیما لكن هذا ال یعني أنّ نّ ٕ نهائیة، وا
  .في مجال الرقابة، اإلشراف والتنظیم

  الدور التنموي للجماعات اإلقلیمیة: ثانیا

في اتخاذ القرارات والمساهمة  تركز التنمیة المحلیة كمقاربة في األصل على مبدأ الالمركزیة
البیئیة بغرض إیجاد حلول فعالة ومستدامة في تحدید الخیارات االقتصادیة، االجتماعیة، التكنولوجیة و 

أي اختالل التوازن  2للمشاكل التي تواجه الجماعات اإلقلیمیة، والتي تتسبب لها في عدم التوازن
ُحدث مفارقات إقلیمیة بین الوحدات المحلیة   .الجهوي أو اإلقلیمي الذي ی

ّ التنمیة في ظل إستراتیجیة الالمركزیة تهد ف بخالف التنمیة من ومن هذا المنطلق، فإن
، بما یحقق عقلنة وترشید القرارات 3األعلى إلى فتح مجال مشاركة المواطنین في تدبیر الشأن العام

  .   العمومیة السیما تلك المتعلقة بالتنمیة المحلیة

لقد أفضت المنافسة العالمیة على إجبار العدید من البلدیات والجهات الفاعلة المحلیة على 
نافس والمنافسة، هذا الوضع دفع بظهور أدوار جدیدة تساهم في ترسیخ المساعدة نهج مسار الت

                                                             
-61، ص ص 2008دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، األردنالعولمة والمجتمععالء زهیر عبد الجواد الرواشدة،   1

64.  
   على عملیات التغییر التي مست المشهد السیاسي المحلي في دول أمریكا الالتینیة " الثورة الهادئة"أطلقت تسمیة

  : للمزید أنظر. نتیجة تبني الالمركزیة في السلطة واالستقاللیة المالیة وكذا السعي نحو تعمیق الدیمقراطیة
، ص 1997، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، عالم متغیر الدولة في: تقریر عن التنمیة في العالمالبنك الدولي، 

15 .   
2  Omar DERRAS, «problématique», colloque international, Oran le 12-13-14 Mai 2003, CRASC : Oran, 
2003, p11. 

ل ، المرجع ، قضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   3 ّ الكتاب األو
  .210السابق، ص 
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الشأن الذي بدوره ضاعف من االهتمام بالالمركزیة كمقاربة لها وقع على .1االجتماعیة والتضامن
إنجاح التنمیة المحلیة، وهو ما ترجمته تقاریر البنك الدولي المتعلقة بالتنمیة التي طرحت العدید من 

عادة التفكیر"فكار الدالة على هذا التوجه األ ٕ جعل الدولة أكثر قربا من "، "تحقیق الالمركزیة وا
، ناهیك عن بروز العدید من الدول الراغبة في تبني مقاربة "التحول إلى المحلیات"و" الناس

  .2الالمركزیة كروسیا، دول أوروبا الشرقیة، قطر والبحرین

ّ الجزائر تعتمد على السلطات  للقیام بالمشاریع التنمویة على المستوى المحلي على  المحلیةإن
ّ كل وحدة محلیة سواء البلدیة أو الوالیة تختلف عن وحدة محلیة أخرى بل األكثر من ذلك  اعتبار أن

ّ تحمل أكثر من خصوصیة ه یمكن لبلدیة واحدة أن غیر أن الفاعلین من الهیئات المحلیة الرسمیة . أنّ
  : ل التراب الوطني، والتي تتمثل فيهي ذاتها عبر كام

 : دور الوالي في تحقیق التنمیة المحلیة وعالقته بالمجلس الشعبي الوالئي - 1

ّ تعیین الوالة یعد من صالحیات رئیس  بالرجوع إلى التشریع األساسي المتمثل في الدستور فإن
ه من بین  92الجمهوریة، وذلك طبقا للمادة  الوظائف والمهام التي من الدستور التي تنص على أنّ

 التي تعتبر من الوظائف السامیة في  3یتكفل رئیس الجمهوریة بمهمة التعیین فیها هي وظیفة الوالة

، ومن المهام التي لها ثقل في النظام السیاسي الجزائري لهذا تعود مهمة التعیین فیها إلى الدولة
  .  1 240- 99لمرسوم الرئاسي رقم ولقد أكدت على ذلك المادة األولى من ا. رئیس الجمهوریة

                                                             
1 Jean-Marc Fontan et autre, opcit, p p 100-101. 

، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: سمیر محمد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، في  2
  .03المرجع السابق، ص 

  دي، سوف یتم التركیز في هذا الجزء على دور الوالي، رئیس المجلس الشعبي الوالئي ورئیس المجلس الشعبي البل
ه في  ن أنّ ّ   .تم الحدیث عن دور كل من البلدیة والوالیة في تحقیق التنمیة المحلیةالمطلب الثاني من الفصل الثاني كو

 6الموافق  1437جمادى األولى عام  26المؤرخ في  01-16نون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قا  3
هـ  1437جمادى األولى عام  27، المؤرخة في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد2016مارس 

  .18، ص 92، المادة 2016مارس  7الموافق 
   ري أضاف وظیفة رئیس األول للمحكمة العلیا كوظیفة والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري من خالل التعدیل الدستو

أن رئیس الجمهوریة یعین الوظائف والمهام  92سامیة یتولى رئیس الجمهوریة مهمة التعیین فیها، حیث تنص المادة 
  : اآلتیة
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یمثل الهیئة التنفیذیة للوالیة الوالي إلى جانب  07-12من قانون الوالیة  2بناء على المادة 
ّ الوالي یتولى وظیفة التنفیذ سواء من حیث 2المجلس الشعبي الوالئي كهیئة مداولة ، على اعتبار أن

على تنفیذ القوانین والتنظیمات المحافظة على أو السهر 3تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي
ّ الوالي یتمتع باالزدواجیة في . 4النظام واألمن والسالمة والسكینة العمومیة فضال عن ذلك فإن

االختصاص، حیث یحوز على سلطات بصفته ممثال للوالیة، كما یمارس سلطات بصفته ممثال 
رى سیاسیة، وحتى یتمكن الوالي من القیام للدولة، فهو بهذه الصفة یجمع بین سلطة إداریة وأخ

  .بالمهام الملقاة على عاتقه یساعده في ذلك جهاز إداري یسمى بإدارة الوالیة

ّ الوالي یعتبر الجهاز المحرك للتنمیة المحلیة على مستوى الوالیة،  وتأسیسا على ما سبق، فإن
  :ز من جراءالتي تبر ) السلطات(وذلك من خالل قیامه بمجموعة من الصالحیات 

 :الوالي وعالقته بالمجلس الشعبي الوالئي  -  أ

ه یتعین  ّ المجلس الشعبي الوالئي یمثل المواطنین على مستوى الوالیة، فإنّ على اعتبار أن
 ّ دراسة العالقة التي تجمع بین الوالي كجهاز معین والمجلس الشعبي الوالئي كجهاز منتخب، ألن

ّ طبیعة هذه العالقة هي التي تحدد مسار  ن أن ّ التنمیة المحلیة ومدى نجاح برامجها ومخططاتها كو
  .التعاون والتكامل والتفاعل بین هاتین الهیئتین یخدم بشكل ایجابي التنمیة المحلیة

ّ المادة الثانیة من قانون الوالیة  تشیر  07- 12وعلى هذا األساس، وكما سبق اإلشارة إلیه فإن
ّ الوالي یمثل إلى جانب المجلس ا لشعبي الوالئي هیئتا الوالیة بمعنى أن المجلس كهیئة مداولة إلى أن

                                                                                                                                                                                         
تي تتم التعیینات ال-3الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة، -2الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور، - 1

ل للمحكمة العلیا، -4في مجلس الوزراء،  ّ محافظ بنك -7األمین العام للحكومة، -6رئیس مجلس الدولة، - 5الرئیس األو
  :للمزید أنظر. الوالة- 10مسؤولو أجهزة األمن،  -9القضاة، -8الجزائر، 

  . 18، ص 01- 16، من القانون رقم 92المادة 
هـ  1420رجب عام  17المؤرخ في  240- 99عبیة، المرسوم الرئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش  1

، 76، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 1999أكتوبر سنة  27الموافق 
  .03، المادة األولى، ص 1999أكتوبر سنة  31هـ الموافق  1420رجب عام  21المؤرخة في 

ل عام  28المؤرخ في  07-12وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم الجمه  2 ّ  21هـ الموافق  1433ربیع األو
 29هـ الموافق  1433ربیع الثاني عام  7، الصادرة في 12، یتعلق بالوالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2012فبرایر سنة 
  .09، المادة الثانیة، ص 2012فبرایر سنة 

  .18من نفس القانون، ص  102 المادة  3
  . 19من نفس القانون، ص  114-113المادتان   4
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بشأن المشاریع التنمویة والسیاسات العمومیة المحلیة، ویتكفل الوالي بتنفیذ هذه  1تقدم اقتراحات
ه یدل على التكامل  2المداوالت المتضمنة تنمیة المجتمع المحلي، فإنّ هذا إنّ دلّ على شيء فإنّ

ّ یعزز نتائج ملموسة یكون لها والتعاون في أداء ال عملیات التنمویة وتقاسم المهام الذي من شأنه أن
  .    وقع على التنمیة المحلیة

عالوة على ذلك، فإن الوالي یعمل عند افتتاح كل دورة عادیة على تقدیم تقریر یحوي 
بدوره سنویا  المداوالت المتخذة في الدورات السابقة للمجلس الشعبي الوالئي، ویقوم هذا األخیر

، وذلك حتى یتسنى له معرفة مجریات 3باالطالع على نشاط القطاعات غیر الممركزة في الوالیة
العملیات التنمویة، من حیث نسب تقدمها، التي تم انجازها، والتي هي في طور االنجاز، وكذا تحدید 

  .احتیاجات المواطنین

باألعمال التي یباشرها فیما یخص الحیاة كما یسعى الوالي إلى إبالغ المجلس الشعبي الوالئي 
ّ الوالي یسعى إلى تقدیم . 4المدنیة واإلداریة، إدارة األمالك وكذا الحقوق باإلضافة إلى ما سبق فإن

بیانا سنویا أمام المجلس الشعبي الوالئي یتضمن نشاطات الوالیة ویتبع هذا البیان بمناقشة یتمخض 
لتي یتم إرسالها إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة عنها استخالص مجموعة من التوصیات ا

لى القطاعات المعنیة ٕ   .5والتهیئة العمرانیة وا

فمن خالل هذه اآللیات یمكن الوقوف على تحدید مكامن الضعف التي یعاني منها المجتمع 
ومما  المحلي، واقتراح حلول بشأنها تسمح بمعالجة األوضاع وتفادي الوقوع في األخطاء السابقة،

یسهم كذلك في إعادة بلورة السیاسات العمومیة واألخذ بعین االعتبار تلك التوصیات المقترحة من 
قبل المجلس الشعبي الوالئي والهیئات المحلیة على المستوى الوالئي، وبهذا یكون الوالي بمثابة القناة 

  .التي تربط بین المجلس الشعبي الوالئي والهیئات المركزیة

                                                             
  .16، من نفس القانون ، ص 4، فقرة 73المادة   1
  .18، من نفس القانون، ص 102المادة   2
  .19، من القانون السابق ذكره، ص 2-1، فقرة 103المادة   3
  .19، من نفس القانون، ص 3-2- 1، فقرة105المادة   4
  .19، من نفس القانون، ص 2- 1، فقرة109المادة   5
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ّ انجاز المشاریع التنمویة سواء الوطنیة أو المحلیة یستند بدرجة أكبر على  وفي شق آخر فإن
التمویل المحلي، لهذا یتولى الوالي إعداد مشروع المیزانیة وتنفیذها باعتباره اآلمر بالصرف، وذلك 

  . 1بعد المصادقة علیه من قبل المجلس الشعبي الوالئي

التكاملیة بین الوالي والمجلس الشعبي الوالئي،  إنّ هذه المعطیات تبرهن على هذه العالقة
ه من الناحیة العملیة  والتي یكون لها أثر ایجابي وفعال على برامج وخطط التنمیة المحلیة بمعنى أنّ
ّ ذلك حثما یؤثر على مسار التنمیة المحلیة  إذا تعارضت مصلحة الوالي والمجلس الشعبي الوالئي فإن

  .ویعیق سیرها

 :تحقیق التنمیة المحلیة دور الوالي في  - ب

ّ التنمیة المحلیة ما هي إال جزء فرعي من الكل والمتمثل في التنمیة الوطنیة الشاملة، األمر  إن
الذي یجعل من الوالي كمفوض للحكومة وممثال عن الدولة یسهر على تحقیق التنمیة المحلیة 

. المسطرة في المخطط الوطني كامتداد لتجسید السیاسات العمومیة، وذلك دون الخروج عن األهداف
ه یتولى التنشیط، التنسیق والرقابة على نشاط المصالح  وبهدف القیام بهذه المهمة على أكمل وجه فإنّ

  .2غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الوالیة

  :3في مجال التنمیة السیاسیة

 یعمل الوالي على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم، -
 السهر على تنفیذ القوانین واللوائح التنظیمیة والدفاع عن رموز الدولة وشعاراتها، -
 السعي نحو المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكینة، -
 التنسیق بین نشاطات مصالح األمن حفاظا على االستقرار السیاسي، -
 .1السهر على حفظ أرشیف الدولة والوالیة والبلدیات -

                                                             
  .19، من نفس القانون، ص2-1، فقرة 107المادة   1
   العمل « یتولى تنشیط وتنسیق ومراقبة كافة نشاطات القطاعات غیر الممركزة في الوالیة التابعة للدولة باستثناء

والبحث العلمي، وعاء الضرائب وتحصیلها، الرقابة المالیة، التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي 
إدارة الجمارك، مفتشیة العمل، مفتشیة الوظیفة العمومیة، المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعة أو 

  : للمزید أنظر. »... خصوصیة إقلیم الوالیة
  .19، ص 07- 12، من قانون الوالیة 111المادة 

  .19، ص 1نفس المادة،فقرة   2
  .19، ص 07-12، قانون الوالیة 116- 112المواد من   3
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  :2التنمیة اإلداریةفي مجال 

یقوم الوالي بمعیة إدارة الوالیة بتوظیف المستخدمین لسیر مصالح الوالیة مع األخذ في  -
االعتبار اإلمكانات واالحتیاجات، كما یمكن توظیف خبراء ومختصین إذ اقتضت الضرورة 

 ذلك عن طریق أسلوب التعاقد،
 .والیة بقانون أساسيتزوید المصالح والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لل -

  : في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

یتكفل الوالي كما ذكر سابقا بمساعدة إدارة الوالیة على تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي،  -
 .والتي تضمن المسائل والقضایا المتعلقة بالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

  :دور رئیس المجلس الشعبي البلدي

رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المنتخب المتصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة  یعلن
أصوات الناخبین، أما في حالة تساوي األصوات تعود رئاسة المجلس للمرشحة أو المرشح األصغر 

ّ 3سنا یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باالزدواجیة في االختصاص شأنه شأن الوالي، وعلیه فإن
، غیر أن الفرق بینهما یكمن في أن لس الشعبي البلدي هو ممثال للبلدیة وممثال للدولةرئیس المج

ل منتخب بینما الثاني فهو معین من قبل رئیس الجمهوریة ّ   .األو

وعلى هذا األساس، فإنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته عضوا منتخبا من جهة وممثال 
  : نمیة المحلیة من خالل قیامه بمجموعة من الصالحیاتللدولة من جهة أخرى یسهر على تحقیق الت

                                                                                                                                                                                         
  .20، من نفس القانون، ص 120المادة   1
  .20، ص 07-12، قانون الوالیة 131- 128المواد من   2
یونیو  22هـ الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في 10-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  3

یولیو سنة 3هـ الموافق  1432، الصادرة في أول شعبان عام 37، یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011سنة 
  .13، ص 2-1، فقرة 65، المادة 2011

  .18من نفس القانون، ص  102المادة   3
  للمزید أنظر :  

  .12، ص 2، فقرة 10-11، من قانون البلدیة 63المادة 
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یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي على تمثیل البلدیة في المراسم التشریفیة والتظاهرات  -
 ،1الرسمیة وكل أعمال الحیاة المدنیة واإلداریة

یعد مشروع جدول أعمال الدورات، وذلك في سبیل إعداد البرامج التنمویة على المستوى  -
 ،2محليال

ینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي مداوالت المجلس الشعبي البلدي بما في ذلك المیزانیة الذي  -
 ،3یعد هو اآلمر بصرفها

دارتها تحت رقابة المجلس  - ٕ نة للممتلكات البلدیة وا ّ المحافظة على األمالك والحقوق المكو
بع تطور المالیة البلدیة، ویقوم الشعبي البلدي، حیث یدیر مداخیل البلدیة ویبادر بتطویرها ویتا

 ،4كذلك باإلشراف على مناقصات البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها
 ، 5یبرم الرئیس عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات واإلیجارات وقبول الهبات والوصایا -
یقوم بتطویر شبكة الطرق البلدیة، وتسهیل حركة المرور وذلك عن طریق تنظیم ضبطیة  -

 ات على إقلیم البلدیة،الطرق
 ضمان السیر الحسن للمصالح والمؤسسات العمومیة البلدیة بما یحقق التنمیة المحلیة، -
یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ القوانین والتنظیمات وتنفیذها على إقلیم البلدیة  -

 لضمان تحقیق النظام والسكینة والنظافة العمومیة،
 الالزمة لحمایة األشخاص وممتلكاتهم في األماكن العمومیة، أخذ التدابیر واالحتیاطات -
یسعى رئیس المجلس إلى تحقیق التنمیة العمرانیة المحلیة من خالل هدم العمارات والبنایات  -

 اآلیلة للسقوط دون المساس بالتراث الثقافي والتاریخي للبلدیة ورموز ثورة التحریر الوطني،
یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتفعیل المخطط البلدي المتعلق باإلسعافات ویسخر  -

 األشخاص والممتلكات في حال حدوث كوارث طبیعیة أو تكنولوجیة على إقلیم البلدیة، 
یضمن حمایة حقوق المواطنین وممتلكاتهم في إقلیم البلدیة من خالل المحافظة على النظام  -

 یمس بالسكینة العمومیة،العام ومعاقبة كل من 
ضمان احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار، السكن التعمیر وحمایة التراث الثقافي  -

 المعماري،
                                                             

  .14، ص 10- 11، من قانون البلدیة78-77المادتان   1
  .14،نفس القانون، ص 3، فقرة 79المادة   2
  .14، نفس القانون، ص 81-80المادتان   3
  .14، نفس القانون، ص 82المادة   4
  .نفس المادة  5



ظل الشراكة  التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في: الفصل الثاني
 المجتمعیة

 

161 
 

تسخیر اإلمكانات الالزمة قصد نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات  -
 والطرق العمومیة،

 لتدابیر الضروریة للوقایة منها،مكافحة األمراض المعدیة والمتنقلة واتخاذ ا -
 القضاء على الحیوانات المؤذیة والضارة،  -
 مراقبة سالمة المواد الغذائیة االستهالكیة التي یتم عرضها للبیع،  -
 ،1یسعى إلى وضع التعلیمات المتعلقة بنظافة المحیط وحمایة البیئة -
المتضمنة في التشریع تسلیم رخص البناء والهدم والتجزئة مع مراعاة الشروط والكیفیات  -

 والتنظیم المعمول بهما،
إصدار التعلیمات بشأن العمل على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار، السكن، التعمیر  -

 .2وحمایة التراث الثقافي المعماري على أجزاء إقلیم البلدیة

اسعة في بناء على ما سبق، فإنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي یضطلع على صالحیات و 
مجال تحقیق التنمیة المحلیة بأبعادها المختلفة االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة، اإلداریة، 
العمرانیة، السیاحیة وغیرها، األمر الذي جعله یتبوأ مكانة حساسة في سلم النظام اإلداري 

نه ممثال للبلدیة وممثال للدولة، كم ّ ه یجمع بین كو ا أن هذه والسیاسي معا على اعتبار أنّ
الصالحیات تبین صورة من صور تجسید الدیمقراطیة المحلیة التي تندرج ضمن إطار إدارة شؤون 

  .     الدولة والمجتمع والتسییر الجواري القائم على الحوكمة المحلیة

  :دور رئیس المجلس الشعبي الوالئي

ئمة المتحصلة من ضمن القا 3یتولى رئاسة المجلس الشعبي الوالئي المنتخب األكبر سنا
، وذلك بعد أن یترشح لرئاسة المجلس ویحصل على أغلبیة 4على األغلبیة المطلقة للمقاعد

  .األصوات

فضال عن ما سبق، وفي إطار تحقیق أهداف التنمیة المحلیة فإنّ رئیس المجلس الشعبي 
مجلس الشعبي الوالئي یقوم باقتراح تشكیلة اللجان الدائمة والخاصة أو باقتراح أغلبیة أعضاء ال

الوالئي، وذلك عن طریق مداولة یصادق علیها أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي الوالئي، وتبث هذه 

                                                             
  .16، ص 10-11من قانون البلدیة  94المادة   1
  .16، ص 10-11، من قانون البلدیة 2-1، فقرة 95المادة   2
  .14، ص 07- 12، من قانون الوالیة 1، فقرة 58المادة   3
  .14، ص 07- 12، من قانون الوالیة 2، فقرة 59المادة   4
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التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني، االقتصاد والمالیة، الصحة : اللجان في المجاالت التالیة
م والنقل، التعمیر والسكن، الري والنظافة وحمایة البیئة، االتصال وتكنولوجیا اإلعالم، تهیئة اإلقلی

والفالحة والغابات والصید البحري والسیاحة، الشؤون االجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف 
  .1والریاضة والشباب، التنمیة المحلیة، التجهیز واالستثمار والتشغیل

ّ الرئیس یتولى مهمة إرسال االستدعاءات لحضور دورات  باإلضافة إلى ما سبق، فإن
المجلس الشعبي الوالئي إلى أعضاء المجلس الشعبي الوالئي كتابیا وعن طریق البرید االلكتروني، 
شریطة أن تكون هذه االستدعاءات مرفقة بجدول أعمال وتسلم لهم في مقر سكناتهم مقابل وصل 

ن رئیس ، الشأن الذي یدلل على أ2أیام كاملة على األقل من االجتماع) 10(استالم قبل عشرة 
المجلس الشعبي الوالئي یسهر على السیر الحسن لمخططات التنمیة المحلیة وبرامجها وبغیة تأدیة 
هذه المهمة على أكمل وجه یضع الوالي تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي الوالئي كافة 

برامج ، والتي من شأنها المساهمة في ترقیة ال3اإلمكانات، الوسائل، الوثائق والمعلومات الضروریة
التنمویة محلیا، وكذا التسهیل إجراءات وظروف العمل بالنسبة للمجلس الشعبي الوالئي ككل، مما 

  .یضمن تحقیق التنمیة المحلیة ویستجیب الحتیاجات المواطنین

وعموما فإنّ رئیس المجلس الشعبي الوالئي یتولى رئاسة المجلس ویستدعي ویرأس 
عن مدى تنفیذ مداوالته، ویمثله في االحتفاالت التشریفیة اجتماعاته، ویسعى إلى اطالع المجلس 

  .4والتظاهرات الرسمیة

  دور المواطن وهیئات المجتمع المدني: المطلب الثاني

ن  ّ ّ الدراسة فصلت بینهما كو عادة ما یدمج المواطن ضمن تنظیمات المجتمع المدني إال أن
 ّ ّ المواطن مستقل عن الهیئة أو التنظیم، فضال أن لیس كل مواطن منخرط في جمعیة ، أن

  :اتحادیة، تنسیقیة، لجنة حي أو غیرها

  
                                                             

  .11، من نفس القانون، ص 33المادة   1
  . 10، من نفس القانون، ص17المادة   2
  .15، من نفس القانون، ص 67المادة   3
الموافق  1434شعبان عام  9مؤرخ في  217-13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي  رقم   4

، 32، یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الوالئي، الجریدة الرسمیة، العدد 2013یونیو سنة  18
  .07، ص3، المادة 2013یونیو سنة  23الموافق  1434شعبان عام  14الصادرة في 
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  دور المواطن المحلي: أوال

نه  ّ ّ األداة الحقیقیة والقوة الفاعلة في تحقیق غایات التنمیة المحلیة تتمثل في المواطن كو إن
ّ قیام حیاة دیمقراطیة س ه الوسیلة في آن واحد، غایة ألن لیمة تستلزم یشكل الغایة فضال عن أنّ

مشاركة المواطنین في تنمیة المجتمع المحلي التي من شأنها المساهمة في تلبیة حاجات 
ه من خالل مشاركة المواطن یتم بلوغ أهداف التنمیة المحلیة وبالتالي . 1المواطنین، ووسیلة ألنّ

لمتلقي فالمواطن هو األداة التي بواسطتها یمكن تفعیل مشاریع التنمیة والمستفید منها وا
قحامه في بلورة السیاسات العامة المحلیة ال یعد تجاوزا على .2لها ٕ وتوسیع دور المواطن في البناء وا

ّ استشارة المواطنین من خالل تفعیل آلیات  الدیمقراطیة التمثیلیة بل هو بمثابة داعم وسند لها ألن
ویقوي األداء وینعش المناخ ، العجز والقصور 3الحوار یمنع دخول التنمیة المحلیة في دوامة الفشل

  .الدیمقراطي

وقد أخذ هذا الدور في التوسع نتیجة اهتمام المؤسسات الدولیة وعلى رأسها األمم المتحدة 
التي ساهمت بشكل فعال في نشوء فكرة تمكین المواطن في التنمیة، وذلك بإعالن وثیقة الحق في 

  . 19864دیسمبر  4المؤرخ في  128-41التنمیة الصادرة عن الجمعیة الهامة قرار رقم 

حق من حقوق اإلنسان غیر قابل للتصرف  إنّ هذا اإلعالن یؤكد على أن الحق في التنمیة
ه یشكل بذلك تعدي على حقوق  بمعنى ال یجوز بأي حال من األحوال انتهاك وخرق هذا الحق فإنّ

                                                             
المكتبة الجامعیة، : ، اإلسكندریة2، طدراسات في العلوم السیاسیة وعلم االجتماع السیاسيعبد الهادي الجوهري،   1

  .319، ص 2001
  .341، ص 2006دار المعرفة الجامعیة، : ، اإلسكندریةعلم اجتماع التنمیةإحسان حفظي،   2
  .123، المرجع السابق، ص ..ج مقاربةعصام بن الشیخ واألمین سویقات، إدما  3
اإلعالن األمریكي، المیثاق : الحق في التنمیة في المواثیق الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان»عمر یوسف الطیب،   4

  : للمزید أنظر. 53-52، ص ص دراسات إفریقیة، »األوروبي والمیثاق اإلفریقي
http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/1059/1/%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88
%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D
8%A9%20%282%29.pdf  

   الحق في التنمیة یمثل الجیل الثالث من منظومة حقوق اإلنسان إلى جانب استتباب السلم العالمي أو الحق في
السلم، والحق في بیئة نظیفة، والحق في االنتفاع الجماعي من التراث البشري، بینما شكلت الحقوق المدنیة والسیاسیة 

نها برزت في القرن الثامن عش ّ ، أما حقوق الجیل الثاني 1789ر ومثلت خلفیة للثورة الفرنسیة سنة الجیل األول نظرا لكو
فقد مثلتها الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تبلورت في القرن التاسع عشر والعشرین، والتي صیغت نتیجة 

ماعي، والجیل الثالث أو تأثیرات النظام االشتراكي وما تبعه من الحدیث عن المساواة، الحق في العمل والضمان االجت
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المواطنین في تحقیق تنمیة اإلنسان وكرامته، ومن تم فإنّ هذا الحق بمثابة الضامن لمشاركة 
اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة وسیاسیة، یخول هذا الحق كذلك المساهمة في ممارسة السیادة التامة 

ّ المواطن یمثل محور التنمیة والتي تفترض أن یكون . 1على الثروات والموارد الطبیعیة وعلیه فإن
ما تعزى إلى قرون زمنیة  هدفها وغایتها القصوى، لكن هذه الفكرة لیست ولیدة العصر نّ ٕ الحدیث وا

ّ اإلنسان غایة ما في «مضت وبالتحدید في فكر عالم االجتماع ابن خلدون الذي اعتبر  أن
ّ الظلم یقتل الطموح والعطاء لدى أفراد  الطبیعة، وكل ما في الطبیعة مسخر له، ویرى بأن

رك فیها أو مستفید منها یعد معنى ذلك أن سلب المواطن حقه في التنمیة سواء كمشا. 2»المجتمع
ظلما یكبح میوالته ویقید روح اإلبداع واالبتكار فیه الذي یعد عامال مهما في تحقیق غایات التنمیة 

  .المحلیة

ّ المواطن یشكل صلب وجوهر عملیات التنمیة، فهذا یعني  وبناء على ما سبق، وباعتبار أن
ة للمواطن ویمنحه حق االستفادة من ثمارها أن الحق في التنمیة یضمن المشاركة النشطة والفعلی

وفوائدها، مما یجعل جمیع المواطنین أفرادا كانوا أو جماعات مسؤولین عن نتائج التنمیة كیفما 
كانت سالبة أو موجبة شریطة مراعاة احترام الحقوق والحریات األساسیة في إطار اعتماد نظام 

ّ المالئم لل تنمیة الهادفة إلى تحسین رفاهیة األفراد باستمرار سیاسي اقتصادي اجتماعي یوفر الجو
عمال العدل في توزیع ثروات وفوائد  ٕ ة وا ّ ودیمومة من خالل فتح مجال المشاركة النشطة والحر

  .3التنمیة

والجزائر على غرار دول العالم قاطبة المتقدمة منها والنامیة عكفت على تبني هذا النموذج، 
أوال ثم الدفع بعجلة التنمیة ثانیا، ومن هذا المنطلق أقرت سنة  وذلك لتحسین عالقتها بمواطنیها

أي بعد سنتین من صدور إعالن الحق في التنمیة، والذي ركز على البعد اإلنساني، وهو  1988
المتضمن تنظیم عالقات اإلدارة بمواطنیها، حیث نص على  131-88ما جسده المرسوم رقم 

                                                                                                                                                                                         
للمزید . كما یسمیها البعض حقوق التضامن الساعیة إلى االهتمام بالبعد اإلنساني في كافة مجاالت حقوق اإلنسان

  :أنظر
دار : ، مصردراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: مفهوم الكرامة اإلنسانیة في القضاء الدستوريولید محمد الشناوي، 

  . 184ص ، 2014الفكر والقانون، 
ل  4، المتضمن إعالن الحق في التنمیة، المؤرخ في 128-41األمم المتحدة، قرار رقم   1 ّ دیسمبر /كانون األو

  .267، ص 2- 1، المادة األولى، فقرة 97، الجمعیة العامة، الدورة الحادیة واألربعون، الجلسة العامة 1986
  .34رابح كعباش، المرجع السابق، ص   2
  .267، ص 128-41، من القرار األممي 3- 2-1یة، فقرة المادة الثان  3
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لذي عده كواجب تلتزم به اإلدارة والمؤسسات والهیئات ضرورة حمایة حریات المواطن وحقوقه ا
العمومیة، وأن تحترم كذلك اإلنسان وتحفظ كرامته بما یضمن تثمین عالقة اإلدارة بمواطنیها 
وتطبع هذه العالقة باللطف وحسن المعاملة، واعتبر أن تجاوز االلتزام بهذه الواجبات یعد تعسفا 

  . 1ض وفقا للتشریع المعمول بهفي استعمال السلطة یترتب عنه تعوی

وفي إطار تحسین نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة للمواطنین ألزم المرسوم ذاته على اإلدارة 
السهر الدائم على تكییف مهامها وهیاكلها استجابة الحتیاجات المواطنین باعتبار أنها تعبر عن 

بة الصارمة على أعمال ومهام أعوانها الصورة العامة للسلطة العمومیة، وذلك اعتماد أسلوب الرقا
وموظفیها على اختالف مستویاتهم والساعیة إلى متابعة مدى احترام حقوق المواطنین بالمعنى 

أما عن مسألة الشفافیة وتقویة الثقة بین اإلدارة ومواطنیها فإنّ هذا المرسوم أوجب على .2الدقیق لها
الوثائق التي یحتاجها المواطن، كما یتعین علیها اإلدارة أن تمد المواطنین بكافة المعلومات و 

إطالعه بالتنظیمات والتدابیر واإلجراءات المسطرة، فیكون ذلك عن طریق االطالع المباشر 
نع المواطن من  ُ الفوري أو بموجب تسلیم نسخة من هذه الوثیقة على نفقة طالبها، وفي حال م

ّ یشعر بذلك بمقرر یتضمن  الحصول على هذه المعلومات والوثائق التي ال تمس بالسر المهني أن
ه یتوجب على اإلدارة وضع التدابیر واإلجراءات  ذكر األسباب، فضال عن ما سبق ذكره، فإنّ
الالزمة الستقبال المواطن وتوجیهه وتقدیم ید المساعدة له عن طریق االستعانة بالموارد المادیة 

  .  3والبشریة المطلوبة

وقد خص المشرع الجزائري البلدیات والوالیات بقرار یحدد شروط استقبال المواطنین 
عالمهم، على اعتبار أنّ هذه اإلدارات أي الجماعات اإلقلیمیة هي التي یتردد إلیها  ٕ وتوجیههم وا
ه یتولى كل من الوالة ورؤساء  المواطن باستمرار، حیث نصت المادة األولى من هذا القرار على انّ

مجالس الشعبیة البلدیة ضبط كافة التدابیر الضروریة لحسن استقبال المواطنین وتوجیههم ال
عالمهم والعمل على تهیئة الظروف المناسبة لذلك عن طریق تسهیل وصول المواطنین إلى هذه  ٕ وا

                                                             
 4الموافق  1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131- 88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم   1

م ذو القعدة عا 22، الصادرة في 27، ینظم العالقات بین اإلدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة، العدد 1988یولیو سنة 
  .1014، ص 5إلى 1، المواد من 1988یولیو سنة  6الموافق  1403

  .1014من نفس المرسوم، ص  7-6المادتان   2
  . 1015، من نفس المرسوم، ص 1، فقرة 21المادة : للمزید أنظر

  .1015-1014، من نفس المرسوم، ص ص  14-8المواد من   3
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 ،1اإلدارات مباشرة مع ضرورة مراعاة قواعد النظافة العمومیة، واألمن العام وسیولة حركة المرور
، والتي تم ذكرها أعاله والتي من شأنها 131-88إلضافة إلى الواجبات التي تضمنها المرسوم با

  . تحسین الخدمة العمومیة المقدمة للمواطنین

ونتیجة الضرورة الملحة التي فرضتها تقاریر دولیة السیما تلك المتعلقة بالتنمیة البشریة، 
یق نتائج ملموسة على مستوى التنمیة، والتي والتي تضمنت التمكین كقیمة جوهریة من شأنها تحق

تؤكد على إسهام المواطنین في العملیات السیاسیة والتنمیة والمفاضلة بین الخیارات المتاحة بحریة 
هذا فیما یخص انعكاسات .2تامة، والذي بدوره یسهم في التأثیر على رسم السیاسات العامة

قد جاء االهتمام بمشاركة المواطنین في سیاق تمیز المتغیرات الدولیة أما عن البیئة الداخلیة ف
باعتماد العدید من اإلصالحات السیاسیة واإلداریة التي تتعلق بممارسة الحقوق والحریات العامة 

  .وتكریس النهج الدیمقراطي وتعمیق الالمركزیة بدرجة أكبر

والذي   11-10األمر الذي أدى إلى تبني المقاربة التشاركیة من خالل قانون البلدیة
خصص لمشاركة المواطنین في تدبیر الشؤون البلدیة بابا كامال حیث اعتبر البلدیة بمثابة اإلطار 
ّ المجلس الشعبي  ه أكد على أن المؤسساتي لتكریس الدیمقراطیة المحلیة والتسییر الجواري، كما أنّ

یات التي تساهم في تهیئة البلدي یسهر على أخذ آراء المواطنین في سبیل تحدید الخیارات واألولو 
اإلقلیم وبلوغ التنمیة بأبعادها المختلفة االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة، كما یقوم المجلس كذلك 
بتشجیع المواطنین على المساهمة في تحسین أوضاع معیشتهم من خالل البث في مشاكلهم وتقدیم 

  .  3الحلول الضروریة بشأنها

                                                             
، 1988سبتمبر سنة  4الموافق  1409محرم عام  23الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار مؤرخ في   1

عالمهم، الجریدة الرسمیة، العدد  ٕ ، 39یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الوالیات والبلدیات وتوجیههم وا
  .1352، ص 2و1دتان ، الما1988سبتمبر سنة  28الموافق  1409صفر  17الصادرة في 

، ترجمة لجنة األمم المتحدة مسارات إلى التنمیة البشریة: الثروة الحقیقیة لألممبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   2
، ص 2010الوالیات المتحدة األمریكیة، : ، مكتب تقریر التنمیة البشریة)اإلسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

66.  
  البلدیة تشكل القاعدة اإلقلیمیة لالمركزیة والحیز الذي تمارس في  10- 11ثانیة من قانون نصت المادة ال ّ على أن

دارة الشأن العام ٕ ه یمثل مكان لمشاركة المواطنین في تدبیر وا   : للمزید أنظر. كنفه المواطنة، فضال عن أنّ
  .07، ص 10- 11، من قانون البلدیة 2المادة 

  .08، ص 10- 11البلدیة  من قانون 12-11المادتان   3
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المتضمن قانون الوالیة،  07- 12ا الجزائر تم إقرار قانون وتتمة لإلصالحات التي باشرته
لكن هذا األخیر لم یكن واضحا بخصوص مسألة مشاركة المواطنین، كما جاء في سابقه المتعلق 
بقانون البلدیة، بل اكتفى باإلشارة إلى أن المجلس الشعبي الوالئي مجلسا منتخبا عن طریق 

طن في هذه المسألة یتمثل في المشاركة في االنتخابات ، بمعنى أن دور الموا1االقتراع العام
ه منح المشرع  ه بإمكانه الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوالئي، كما أنّ كناخب أو كمترشح ألنّ
ها جلسات علنیة  الجزائري للمواطن حضور جلسات المجلس الشعبي الوالئي على اعتبار أنّ

، 2نولوجیة، أو في حال دراسة الحاالت التأدیبیة للمنتخبینباستثناء حالتین الكوارث الطبیعیة أو التك
المتضمن النظام الداخلي النموذجي  217- 13وهو ذات األمر الذي أكد علیه المرسوم التنفیذي 

  . 3للمجلس الشعبي الوالئي

  دور هیئات المجتمع المدني: ثانیا

الیوناني وبالتحدید في الفكر بزغ المجتمع المدني كمفهوم في بدایاته األولى في دائرة الفكر 
ّ المجتمع المدني ظهر . األرسطي الذي عده بمثابة مجموعة سیاسیة خاضعة للقانون ومن تم فإن

كمرادف لمفهوم الدولة، لكنه سرعان ما انفك هذا االعتقاد، وذلك بعد إدراك الناس بأن المجتمع 
إلیها الفرد السترجاع حقه، وعلى المدني ال یتفق مع الحكم المطلق، لذلك یجب قیام سلطة یتجه 

هذا األساس جاءت فكرة أن المجتمع المدني یسعى إلى تحقیق التوازن بین مصالح الدولة من جهة 
  .4واألفراد من جهة أخرى

وقد زال هذا المفهوم مع نهایة القرن الثامن عشر وأعاد إحیاؤه نتیجة المطالبة بتقلیص 
نصاف المجتمع المدني  ٕ ومنحه حق إدارة شؤونه بمعزل عن السیاق السیاسي، وفي هیمنة الدولة وا

القرن التاسع عشر اعتبر المجتمع المدني مساحة للصراع الطبقي من وجهة نظر ماركس، بینما 
فكرة جدیدة تتمحور حول أن المجتمع المدني یعد ساحة  انطونیو غرامشيفي القرن العشرین قدم 

،أو صراع الحضارات 5أطروحة فوكویام نهایة العالم للتنافس اإلیدیولوجي وهو ما حملته بوضوح
                                                             

  .10، ص 07-12من قانون الوالیة  12المادة   1
  .11، من نفس القانون، ص 2-1، فقرة 26المادة   2
الموافق  1434شعبان عام  9، المؤرخ في 217- 13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي   3

، الصادرة في 32ذجي للمجلس الشعبي الوالئي، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتضمن النظام الداخلي النمو 2013یونیو  18
  .09-08، ص ص 18-15للمزید أنظر المواد من .2013یونیو  23هـ الموافق  1434شعبان عام  14
  .23، المرجع السابق، ص الواضح والطموح: مؤسسات المجتمع المدنيمحمد زین العابدین،   4
  .25-24المرجع نفسه، ص ص   5
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بتنظیر صمویل هنتكتون إال أن ذلك لم یكن لعبر عن الوضع الذي آل إلیه العالم آنذاك وثبت أن 
هذا التوجه لیس صائبا خاصة مع بدء النموذج اللیبرالي بدمقرطة دول أوروبا الشرقیة بواسطة تبني 

  .1ها صلة بالبناء الدیمقراطي في مقدمتها مفهوم المجتمع المدنيمجموعة من القیم والمفاهیم التي ل

ومع أوائل التسعینیات طرأ تغییر جدري في طبیعة دور المجتمع المدني، وذلك بسبب 
تأثیرات العولمة وما خلفته تكنولوجیا المعلومات من إسهامات في توسیع مجال االهتمامات وبمزید 

بعد أن أتبثت الدیمقراطیة التمثیلیة فشلها في تالفي العزوف من التوجه نحو دیمقراطیة تشاركیة 
االنتخابي واستیعاب المواطنین بعد تالشي ثقتهم بالدولة، األمر الذي عزز من قدرة المجتمع 
المدني على تمثیل مصالح المواطنین ونقل انشغاالتهم إلى مؤسسات الدولة والتفاعل بشكل مباشر 

  . 2معها هذا من جانب

ق اآلخر، وعلى مستوى أقل من وطني، فقد استدعت الضرورة إلى اقحام المجتمع أما الش
ه یملك من القدرات ما یؤهله للتأثیر على  المدني كفاعل في التنمیة المحلیة على اعتبار أنّ

، السیما وأن مفهوم التنمیة المحلیة یرتبط ارتباطا وثیقا بمسألة 3السیاسات العمومیة المحلیة
طنین التي بدورها تتوقف على مدى استطاعة المجتمع المدني على تنمیة مهاراتهم استشارة الموا

على أن التغییر المجتمعي  1995في سبیل تسهیل عملیة المشاركة النشطة، لهذا أكد روس 
بمعنى أن تنمیة المجتمعات المحلیة ال  4المادي ال یحدث إال إذا ارتبط باألهداف غیر المادیة

ة الحاجات المادیة للمواطنین، كما ال تنحصر مواردها في الجانب المادي تسعى فقط إلى تلبی
ما تحقیق التنمیة المحلیة یتم عن طریق تنمیة وتعبئة الموارد البشریة أي رأسمال  نّ ٕ فحسب وا
ها ینبغي أن تهدف إلى خلق الشعور باالنتماء، بروح اإلبداع واالبتكار وفتح  البشري، كما أنّ

  .نین لتشجیع المبادرات المحلیةالمجال أمام المواط

إلى ما سبق، فإنّ منظمات المجتمع المدني وفي ضوء تحقیق غایات التنمیة المحلیة  إضافة
یتعین علیها الربط بین مصالح كل من الدولة والمجتمع، وهذا األمر ال یتحقق إال إذا سعت هذه 

                                                             
دار الشروق : ، عمانقراءة تأصیلیة مع حالة للواقع الفلسطیني: المجتمع المدني والدولةعاطف أبو السیف،   1

  .68، ص 2005للنشر والتوزیع، 
  .90-89، ص ص 2006، التقریر السنوي عن أعمال المنظمة: مواجهة تحدیات عالم متغیراألمم المتحدة،   2
، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: المحلیة والبلدیات العربیة، فيمحمد سمیر عبد الوهاب، اإلدارة   3

  .50المرجع السابق، ص 
األطر المؤسسیة للمجتمع المحلي والشراكة في األمین العوض حاج أحمد، حسن كمال الطاهر ورباب المحینة،   4

  .10، ص 2007، تحقیق التنمیة
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نها تشكك في العمل مع الدولة ب ّ ما في ذلك السلطات المنظمات إلى صرف النظر عن كو
أي یستوجب علیها السعي من أجل العمل مع الدولة في جو یسوده التعاون والتفاعل بدل .1المحلیة

ّ ذلك ال یخدم احتیاجات المواطن ومن تم یعرقل مساعي إنجاح التنمیة  التنافر والتناعر ألن
  .المحلیة

ا احتدم الجدل حول مسألة ومما ال شك فیه أن المجتمع المدني بلغ ذروته في الظهور، حینم
،  la pauvreté، والفقر décentralisation، الالمركزیة la gouvernanceالحكامة : الثالوث

والتي ساهمت في تقویة دوره إلى جانب الطفرة التي أعقبت الدعوة إلى تبني الشفافیة في إدارة 
،وانطلق مؤیدي هذا االعتقاد 2الشؤون المحلیة وتمكین المواطنین، وكذا التأكید على حقوق اإلنسان

من فرضیة مبناها أن إحداث تغییر على مستوى المؤسسات السیاسیة في الدولة یقابله بالضرورة 
دمقرطة الحیاة االجتماعیة والفعل العمومي، وذلك بغیة توسیع دائرة المشاركة الفعالة للمواطنین 

حقیق ذلك إال من جراء اعتماد المساءلة وال یتأتى ت.3خاصة في مجال رسم أولویات التنمیة المحلیة
، 4والشفافیة التي تتیح للمواطنین االطالع على المعلومات وتوافر إمكانیة انتشارها على حیز واسع

الشأن الذي یؤسس لممارسة الرقابة الشعبیة الدائمة والدوریة ویفضي كذلك إلى مكافحة الفساد 
عمومیة التي تحظى برضا المواطنین على أداء بشتى أنواعه، كما یساهم في ترقیة الخدمات ال

ه یمثل محورا یتضمن االستجابة لتطلعاتهم  السلطات المحلیة السیما في المجال التنموي نظرا ألنّ
  .واحتیاجاتهم

وعموما فإنّ مشاركة المجتمع المدني من شأنها تغییر منظومة القیم االجتماعیة والسیاسیة 
من هذه التغییرات ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة والمواطنة، تجاوز بصفة تعزز التنمیة المحلیة وتتض

القیم القبلیة القائمة على المعتقدات والتقالید والسلوكات االنطوائیة، وتنمیة الشعور بالمسؤولیة، 
االنتماء والوالء والتي تتأتى بحفز المواطنین على المبادرة وتعمیق الوعي بأهمیة المسائل السیاسیة 

                                                             
  .31حسن كریم، المرجع السابق، ص   1

2  Ruedi felber, Marie laure Maller et Moussa Djiré, «le rôle des organisations de la société civile dans le 
processus de la décentralisation : étude exploratoire au Mali», Zurich : suisse Fédéral institut of technology, 
2006, p03.  

  .28- 27حسن كریم، المرجع السابق، ص ص   3
  .48، ص 2003المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : ، القاهرةقضایا وتطبیقات: الحكمانیةزهیر الكاید،   4
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ة واالجتماعیة التي تتضمن تنمیة المجتمعات المحلیة، والذي یصبو في نهایة المطاف واالقتصادی
  .  1إلى تحقیق الشرعیة واالستقرار السیاسي

بدأت تجربة المجتمع المدني في الجزائر بالموازاة مع مرحلة االنفتاح السیاسي واعتماد 
ن أن المرحلة السابقة كانت  1989فبرایر  23التعددیة السیاسیة، وذلك عن طریق اقرار دستور  ّ كو

تركز في ظل النظام االشتراكي القائم على مبدأ أحادیة الحزب، ومن هذا المنطلق فإن المجتمع 
المدني یعبر في الحقیقة ومن الناحیة النظریة على التنوع والتعدد واختالف الرؤى وتكریس مبدأ 

ّ تلك المرحلة . العمل النقابي وغیرهاحریة المعتقد، حریة تكوین الجمعیات، الحق في : الحریة إال أن
لم تكن تحمل مجموع هذه الحقوق والحریات األساسیة أو باألحرى كانت تفرض إیدیولوجیة سیاسیة 

األمر الذي یجعل الباحثین والدارسین في حقل . موالیة للنخبة الحاكمة وترفض الخروج عن إطارها
لون اهتمام بدراسة دور المجتمع المدني على ضوء العلوم السیاسیة وعلم االجتماع السیاسي یو 

التجربة التعددیة القائمة على الدیمقراطیة بمبادئها وقیمها المختلفة كالمساواة، الحریة، المشاركة 
  .وغیرها

والجدیر بالذكر أن المجتمع المدني في الدول العربیة قاطبة بما فیها الجزائر، لم یكن یحمل 
بل كانت تتداول كثیرا تسمیة المجتمع األهلي التي كانت توظف  -دنيالمجتمع الم-هذه التسمیة

ففي الجزائر یكمن السبب وراء توظیف هذه . لتدل على الجمعیات ذات التوجهات اإلسالمیة
التسمیة لجملة من التراكمات التي شكلت بمثابة نقطة تحول والمتمثلة في الهیمنة الكولونیالیة 

 1865جویلیة سنة  14المؤرخ في  Senatus consultانتوس كنسلت وبالتحدید مع تأسیس قانون س
الذي اعتبر أن األهلي هو الجزائري الذي ال یحق له التمتع بالحقوق والحریات المضمونة للمواطن 

  .2واإلنسان عموما

ّ توظیف هذه التسمیة  ه من الباحثین من یرجح بأن ّ ومن خالل التتبع التاریخي، فإنّ غیر أن
ها تسمیة تشیر إلى األشكال الجمعویة التقلیدیة التي  تعود إلى ما قبل الدخول الفرنسي ویجزم بأنّ
كانت تقوم على العمل الجماعي والقیم الدینیة والعادات والتقالید المحلیة مثل مؤسسات 

                                                             
التنمیة الریفیة : ، في»المشاركة الشعبیة مدخال: أسالیب ووسائل تحقیق التنمیة الریفیة«محمد سالمان طایع،   1

، 2008المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : ، القاهرةالحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقروالمحلیة وسیلة 
  .64ص 

الحركة : ، في»محاولة في المفهوم والوظیفة: الواقع واألفاق: التنظیمات الجمعویة في الجزائر«الزبیر عروس،   2
، ص ص 2005البحث في األنثروبولوجیة االجتماعیة والثقافیة،  مركز: ، الجزائرالواقع واآلفاق: الجمعویة في الجزائر

31-33.  
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أهل "، "رباطات األولیاء الصالحین"، "مؤسسة سبل الخیرات"، "الحلقة"، جمعیات 1"تاجمعت"
، والتي كانت تتولى في تلك الحقبة التكفل بالفئات االجتماعیة المختلفة كالطلبة، "األندلس

ها شكلت القوام الرصینة  في المدرسین، الفقراء، المساكین، وتحقیق الرعایة االجتماعیة إلى درجة أنّ
تكوین العالقات االجتماعیة وتقویتها والربط بین مختلف الفئات على مناطق جغرافیة 

فضال عن ما سبق، فإن هذه التنظیمات كانت تعمل تحت إشراف لجنة تضم تولیفة من .2متباعدة
. 3رجال الحكمة والمعرفة والدرایة الكافیة بمختلف الجوانب الدینیة والثقافیة واالجتماعیة وغیرها

لى هذا األساس فإن المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر لم یكن ولید العصر وع
ما كانت له جذور ضاربة في التاریخ البشري نّ ٕ   .الحدیث، ولم یأت عبثا وا

لكنه حالیا، األمر یختلف نوعا ما نتیجة تعقد الحیاة وتنوع نشاطاتها بینما القیم والمبادئ 
الذي أكد في  1989والتي أدركت بدایاتها مع دستور . ذا التوجه هي ذاتهاالتي یقوم علیها ه

دیباجته على أن المشاركة في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة 
وضمان الحریة من الضروري أن یسند على بناء مؤسسات قویة تعكس فعال تطلعات المواطنین 

  . 4واحتیاجاتهم

تجسید هذا التوجه تضمنت مواد الدستور اإلشارة إلى مجموعة من الحقوق وفي سبیل 
والحریات، ومن بینها توسیع هامش الحریات وضمان تأسیس الجمعیات بما فیها الجمعیات ذات 

، وقد تبع ذلك بإصدار أول قانون لتنظیم الحیاة الجمعویة في الفترة التعددیة 5الطابع السیاسي
ي أشار إلى الدور التنموي للجمعیات في مجاالت مختلفة مهنیة ، والذ31-90قانون رقم 

                                                             
  .34المرجع نفسه، ص   1
الجمعیات التي تنشط في : مقاربة سوسیو تاریخیة لوضعیة التنظیمات االجتماعیة الثقافیة نموذج«أحمد كابوس،   2

مركز البحث في االنتروبولوجیة : ائر، الجز الواقع واآلفاق: الحركة الجمعویة في الجزائر: ، في»میدان الشباب
  .65-64، ص ص 2005االجتماعیة والثقافیة، 

  .34الزبیر عروس، المرجع السابق، ص   3
 28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  18- 89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي   4

، الجریدة الرسمیة، 1989فبرایر  23الموافق علیه في استفتاء ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989فبرایر سنة 
  .235، ص 1989الموافق أول مارس سنة  1409رجب عام  23، المؤرخة في 9العدد

  .239، من نفس المرسوم، ص 40-39المادتان   5
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ومن تم فقد أجاز المشرع الجزائري للجمعیة إصدار .1اجتماعیة علمیة دینیة تربویة ثقافیة وریاضیة
ها نشاطات تدخل في مجال توعیة المواطنین بعمل وأهداف 2نشریات ووثائق إعالمیة ، بمعنى أنّ

لجمعیة لم تكن تقوم بالدور المطلوب منها كما یلزم، وذلك نتیجة هذه الجمعیة، مع ذلك فإن ا
  .التشدید والتضییق الذي أظهره هذا القانون واكتفائه باإلشارة إلى دورها في التنمیة في موضعین

رس في حق الجمعیات لم یكن لیتماشى مع مرحلة التطور  ُ ونتیجة هذا التشدید الذي م
السیما مع تعالي األصوات المنادیة بضرورة تعزیز دور المجتمع  واالنفتاح الذي كان یشهده العالم

المدني وظهور إسهامات المؤسسات الدولیة على رأسها البنك الدولي، حیث أدى ذلك إلى ظهور 
مفاهیم حكم جدیدة كالحوكمة المحلیة، حقوق اإلنسان، الالمركزیة، عولمة المجتمع المدني، 

  .ة االجتماعیة، المساواة الحریة وغیرهاالتمكین، التعدد الثقافي، العدال

إن هذا التطور المطرد دفع بالجزائر إلى إعادة النظر في مسألة دور المجتمع المدني في 
تحقیق التنمیة المحلیة، لكن هذه المرة لم تكن الرؤیة في هذه المسألة عن طریق اعتماد قانون 

ما جاء المشرع الجزائري بق نّ ٕ - 06انون أسماه بالقانون التوجیهي للمدینة جدید لتنظیم الجمعیات وا
الذي تضمن ضرورة تحدید عناصر سیاسة المدینة التي من شأنها المساهمة في تهیئة اإلقلیم  06

وبلوغ أهداف التنمیة المستدامة فیه، وقد نص على أن هذه السیاسة تستلزم أن تأخذ بآراء 
المواطنین والحركات الجمعویة ومتابعة القطاعات وجمیع الفاعلین أصحاب المصلحة بما في ذلك 

. 3النتائج المترتبة عن السیاسة المتخذة في إطار تدعیم التشاور والتنسیق والتسییر الجواري
تستهدف سیاسة المدینة إلى ترقیة الحكم الراشد من خالل التأكید على مسؤولیة السلطات العمومیة 

 14إضافة إلى ذلك فقد أتبثت المادة .4دینةومساهمة الحركة الجمعویة والمواطن في تسییر الم
على تفضیل االستعانة بمبدأ الشراكة بین الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمتعاملین االقتصادیین 

                                                             
 4الموافق  1411 جمادى األولى عام 17المؤرخ في  31-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  1

 1411جمادى األولى عام  18، المؤرخة في 53، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد1990دیسمبر سنة 
  .1686، ص 2، المادة 1990دیسمبر سنة  5الموافق 

  .1688، من نفس القانون، ص 19المادة   2
فبرایر  20الموافق  1427محرم عام  21لمؤرخ في ا 06-06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   3

 1427صفر عام  12، المؤرخة في 15، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، الجریدة الرسمیة، العدد 2006سنة 
  .18- 17، المادتان األولى والثانیة، ص ص 2006مارس سنة  12الموافق 

  .19، من نفس القانون، ص 4، فقرة 11المادة   4



ظل الشراكة  التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في: الفصل الثاني
 المجتمعیة

 

173 
 

والمتعاملین االجتماعیین الذین تنضوي تحت مظلتهم هیئات المجتمع المدني كفاعل اجتماعي 
  .   1سیاسات التنمیة المحلیة مساهم في تنفیذ برامج سیاسة المدینة بما في ذلك

من خالل ما سبق یبدو أن المشرع الجزائري كان واضحا بخصوص الشراكة المجتمعیة التي 
تسمح بإدارة وتسییر برامج سیاسة المدینة، وأشار إلى دور الفاعلین االجتماعیین سواء مواطنین أو 

یر بالذكر في هذا السیاق، أن هیئات المجتمع المدني والتي حددها بالضبط في الجمعیات، والجد
التي  الجزائر أشارت إلى مسألة الشراكة في أكثر من موضع من خالل األطر القانونیة المختلفة

 .06-06سبقت هذا القانون أي القانون التوجیهي للمدینة 

المجتمع المدني،  إقحامكذلك على  10-11عالوة على ما سبق، فقد أشار قانون البلدیة 
ئیس المجلس الشعبي البلدي االستعانة بممثل عن جمعیة معترف بها قانونا، وذلك حیث أجاز لر 

على اعتبار أن الجمعیة تشكل فاعل اجتماعي  2ألخذ رأیه بخصوص المسائل التي تهم البلدیة
  . یحوز دور ال یستهان به

 لتنظیم النشاط 06-12القانون  2012وتعمیقا لهذا التوجه أنشأ المشرع الجزائري سنة 
هي بمثابة عقد اجتماعي یؤسس بین مجموعة من األشخاص  الجمعوي الذي اعتبر بأن الجمعیة

و المعنویین لفترة زمنیة محددة أو غیر محددة یرمي إلى ترقیة مختلف األنشطة في / الطبیعیین أو
بیئیة، جمیع المجاالت االجتماعیة، المهنیة، العلمیة، الدینیة، التربویة، الثقافیة، الریاضیة، ال

الخیریة، اإلنسانیة من خالل التشارك التطوعي في تسخیر المعارف والوسائل واإلمكانات 
ما یسعى إلى خدمة الصالح  نّ ٕ الضروریة للقیام بهذه األنشطة دون أن یستهدف ذلك تحقیق الربح، وا

                                                             
  .20، من نفس القانون، ص 8، فقرة  14 المادة  1
  للمزید انظر:  

دیسمبر  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  20-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 
 1422رمضان عام  20، المؤرخة في 77، یتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، الجریدة الرسمیة، العدد 2001سنة 

  .19، ص 2، المادة 2001دیسمبر سنة  15الموافق 
  .08، ص10- 11، من قانون البلدیة 13المادة   2
   تحوز كل من االتحادات، االتحادیات، واتحاد الجمعیات المنشأة سابقا والودادیات، المؤسسات والجمعیات الطالبیة

  .06- 12ن والریاضیة والجمعیات الدینیة على صفة الجمعیة بمفهوم القانو 
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تحقیق منافع  ، وبعیدا عن1العام بدون مخالفة الثوابت والقیم الوطنیة واآلداب العامة والنظام العام
ل المشرع الجزائري في ذات القانون األهلیة المدنیة للجمعیات شخصیة وأهداف سیاسیة ّ ، وقد خو

بما في ذلك الجماعات اإلقلیمیة في سبیل  2وأتاح لها إمكانیة إقامة شراكة مع السلطات العمومیة
العام وتحقیق التنمیة  بلوغ أهدافها التي أنشئت في األصل لتحقیقها بما یتماشى مع خدمة الصالح

  . المحلیة

یتمثل الدور التنموي للجمعیة في إقامة اللقاءات والندوات وتنظیم األیام الدراسیة والملتقیات 
التي تهدف إلى تأطیر المواطنین وتنمیة الحس المدني لدیهم والشعور بالمسؤولیة وترقیة التنمیة 

فضال عن ما سبق، . الشؤون العمومیة المحلیةالتشاركیة، وذلك ألجل دعوتهم للمساهمة في تدبیر 
وقصد خلق مواطن ایجابي یتمتع بزاد ثقافي یؤهله إلدراك دوره والواجبات الملقاة على عاثقه، لهذا 

بإصدار نشریات ومطویات، مجالت ووثائق إعالمیة والسعي من أجل  06-12سمح القانون 
  .  3الوطنیة واالنتماءنشرها حتى تساهم في توجیه المواطنین وتنمیة الروح 

ّ الجمعیات تضطلع باألدوار التالیة   : 4أما في مجال التنمیة البیئیة فإن

المساهمة في حمایة البیئة وتحسین اإلطار المعیشي ومساعدة الهیئات العمومیة عن طریق  -
 .تقدیم الرأي بخصوص ترقیة التنمیة البیئیة

                                                             
ینایر  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   1

ینایر سنة  15الموافق  1433صفر عام  21، المؤرخة في 02، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد 2012سنة 
  .34، ص2، المادة 2012

  ها تمنع من تحقیق ال یجوز للجمعیات أ ن تنشأ عالقات سواء تنظیمیة أو هیكلیة مع األحزاب السیاسیة، كما أنّ
ها ال یجوز لها الحصول على أیة إعانة، هبة أو وصیة تتلقاها من األحزاب بغرض  أهداف وغایات حزبیة ناهیك عن أنّ

ّ الجزائر تأخذ بالتوجه القاضي بأن األحزاب ا. تمویلها لسیاسیة ال تندرج وال تعد مكونا من مكونات وهو ما یدلل على أن
ه سمح  ّ المشرع منح إمكانیة عقد شراكة بین جمعیات أخرى أجنبیة أو منظمات دولیة بمعنى أنّ المجتمع المدني ألن

ه فصل الحیاة  بإقامة عالقات مع هیئات المجتمع المدني، لكنه لم یجیز القیام بذلك مع األحزاب السیاسیة یعني ذلك أنّ
  : للمزید أنظر. یاسیة عن النشاط المدنيالس

  .35، من نفس القانون، ص 13المادة 
  .36، من نفس القانون، ص 17المادة   2
  .36، من نفس القانون، ص 24المادة   3
الموافق  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في  10-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   4

 20، المؤرخة في 43، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة، العدد 2003یولیو سنة  19
  .13، ص 38- 35المواد من  ،2003یولیو سنة  20الموافق  1424جمادى األولى عام 
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 .علیها أمام الجهات القضائیة المختصةالدفاع عن البیئة ورفع الدعاوى على المعتدین  -
حمایة البیئة من مختلف أشكال التلوث والعمل على مكافحتها سواء كان لها تأثیر مباشر أو  -

  .غیر مباشر على الماء، الهواء، الجو واألرض، باطن األرض، الفضاءات الطبیعیة والعمران

  دور القطاع الخاص: المطلب الثالث

هامة في العقود القلیلة الماضیة نتیجة التغیرات التي طرأت على  تبوأ القطاع الخاص مكانة
دور الدولة في جمیع المجاالت االقتصادیة االجتماعیة والسیاسیة، السیما على مستوى أداء 
الوحدات المحلیة حیث تم التحول من نظام یركز على وحدة التوجیه والتسییر، والذي مثلته 

ظام یعترف بتعدد الفواعل وتقاسم المسؤولیات والسلطات والموارد المجالس المحلیة المنتخبة إلى ن
ویرجع سبب هذا التحول إلى تدني . 1من خالل إقحام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

مستوى أداء الخدمة والسلعة المقدمة وما رافقه من تبدید للمال العام وتراجع النشاط االقتصادي 
االقتصادیة، األمر الذي تطلب الحدّ من االنفاق العمومي، لهذا  الذي تسبب في عموم األزمات

  re-invertingاستدعت الضرورة العمل على طرح مفاهیم جدیدة كإعادة اختراع الحكومة
gouvermnentعادة الهیكلة ٕ ، وقد تزامن هذا التوجه كذلك مع بروز مداخل  re-structuring، وا

دخال نظم  ومناهج تم استنباطها من علم إدارة ٕ األعمال بهدف تطویر أداء اإلدارات المحلیة، وا
تتسم بالدینامیكیة وتتیح فرص اإلبداع واالبتكار، وتقوم بترقیة الخدمات العمومیة المحلیة المقدمة 

  .2للمواطنین التي تراعي توفر عنصر الكفاءة

                                                             
  .24، المرجع السابق، ص »الحكم المحلي والتنمیة المحلیة«سمیر محمد عبد الوهاب،   1
  دیفید اوزبورن وتید غایبلرإنّ هذا المفهوم ظهر مع كتاب إعادة اختراع الحكومة لكل من : إعادة اختراع الحكومة ،

عضو مجلس الشیوخ األمریكي القدیم على مدى ثالثة دورات  یلزلوتون تشا«لكن الفضل في ظهور المفهوم یعود إلى 
  :للمزید أنظر. »انتخابیة فاز بمنصب حاكم والیة فلوریدا على أساس تعهده بإعادة اختراع الحكومة

كیف تحول روح المغامرة القطاع العام من مبنى المدرسة إلى مقر : إعادة اختراع الحكومةدیفید اوزبورن وتید غایبلر، 
   .41، ص 1991العبیكان،: محمد توفیق البجیرمي، السعودیة: ، ترجمةوالیة ومن قاعة البلدیة إلى البنتاغونال

   ،النظم (، الموارد الوظیفیة )عن طریق التدریب التعلیم والثقافة(تستهدف إعادة الهیكلة تحسین أداء الموارد البشریة
عادة هیكلة النشاطات )اكتساب التكنولوجیة التي تمكن من خلق فرص جدیدة(، الموارد التكنولوجیة )واالجراءات ٕ ، وا

عادة  ٕ   : للمزید أنظر. هیكلة العالقات بین األشخاص والوظائفالتنظیمیة وتنمیة القدرات التنظیمیة وا
  .63، ص 2016ن، .د.، دالتوجهات والمفاهیم الحدیثة في اإلدارةمسلم عالوي شبلي، 

اإلدارة المحلیة والبلدیات : ، في»المقارنة المرجعیة كمدخل لتقییم أداء الوحدات المحلیة«سمیر محمد عبد الوهاب،   2
  .118، ص 2007المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : اهرة، القفي الوطن العربي
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عجز الوحدات المحلیة أما من الناحیة العملیة الممارساتیة، فقد طرأ هذا التغییر نتیجة إثبات 
في إیجاد موارد مالیة تمكنها من تلبیة احتیاجات مواطنیها، إضافة إلى تنامي دور مؤسسات 
التمویل الدولیة في دفع الدول لتبني سیاسة خصخصة الخدمات العمومیة وتشجیع مدخل تمكین 

عن معطیات  ، ناهیك1القطاع الخاص كأحد المداخل المساعدة على إعادة الهیكلة االقتصادیة
ساهمت هي األخرى في تدعیم الدور التنموي للقطاع الخاص تتعلق بكفاءة هذا األخیر وفاعلیة 
في أداء المشاریع التنمویة، وذلك نتیجة اتصافه بالمرونة الدینامیكیة والسرعة في تنفیذ القرارات 

الذي یستند في  -الوحدات المحلیة-، بخالف القطاع العام2واعتماده على أحدث التكنولوجیات
تأدیة الخدمة العمومیة المحلیة على أسالیب وطرق تقلیدیة تتسم بالبطئ في صنع وتنفیذ القرارات 

  .3خاصة تلك المتعلقة باالستثمار الذي یمكن أن یساهم في تحقیق التنمیة االقتصادیة المحلیة

ه یمكن للقطاع الخاص توفیر المال، المعرفة والخبرة التي ت  تطلبها المشاریع ومن تم فإنّ
التنمویة، وذلك عن طریق الشراكة مع أفراد المجتمع المحلي أو الوحدات المحلیة أو هیئات 

، وهو ما یطلق علیه 4المجتمع المدني المحلي في توفیر مختلف الخدمات كالتعلیم، الصحة
ألنظمة، إعطاء التي تتضمن احترام القوانین وااللتزام با" المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص"بـ

الجوانب الصحیة والبیئیة أهمیة واحترام حقوق اإلنسان، السیما حقوق العمال، والسعي صوب 
تحسین المنشآت القاعدیة والبنى التحتیة في المجتمع المحلي، والعمل على تقدیم أفضل الخدمات 

درء عوائد  بما یرضي العمیل أو الزبون أو المستهلك، وعلیه فإنّ هذه المسؤولیة من شأنها
اقتصادیة على المدى الطویل كما تسهم في زیادة معدالت الربح بالنسبة للمتعاملین االقتصادیین 

ّ تحمل المسؤولیة یجعل المواطنین یعوون مدى الدور .5المساهمین في تحقیق التنمیة المحلیة ألن
لدور الدیمومة الذي یلعبه الشریك االقتصادي في تحسین األوضاع المعیشیة، كما یكسبه هذا ا

واالستمراریة في سوق المنافسة، وبالتالي یجني أرباح طائلة بموجب هذه المسؤولیة االجتماعیة، 
ّ المساهمة في بناء الهیاكل القاعدیة یعد بمثابة المساهم في إنجاح الشراكة مع  فضال عن ذلك فإن

                                                             
: ، األردنالمركزیة والالمركزیة في تنظیم اإلدارة المحلیةصفوان المبیضین وحسین الطراونة وتوفیق عبد الهادي،   1

  .132-131، ص ص 2011دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 
دراسة حالة : دور القطاع الخاص في دعم التنمیة االقتصادیة المحلیة«شریط عابد وبن الحاج جلول یاسین،   2

  .241، ص 10، العدد6، مجلد مجلة اإلستراتیجیة والتنمیة، »الجزائر
3  OCDE , investir ensemble : vers une gouvernance multi-niveaux plus efficace, edition OCDE, 2013, 
p19. 

  .344محمد غربي، المرجع السابق، ص   4
  .183، المرجع السابق، ص قضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   5
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الستثمار أي جلب شركات اقتصادیة أجنبیة ألنّ هذه األخیرة تبحث عن توفر مناخ مناسب ل
  .االستثمار األجنبي

وهذا المعطى ال یتأتى إال من خالل إقامة قنوات للتفاعل والحوار بین القطاع الخاص 
نجاح السیاسات  ٕ ومؤسسات الدولة بما فیها الوحدات المحلیة، وذلك بهدف تحقیق التنمیة المحلیة، وا

وصرفهم عن اآلفات االجتماعیة من من خالل توفیر مناصب الشغل للمواطنین . 1العمومیة عموما
جرائم، مخدرات وغیرها، وتأمین رفاهیة المجتمع برمته وتقلیص حجم المشاكل االقتصادیة 

ّ الشراكة ال تخرج عن إطار التفاعل . 2واالجتماعیة التي تجابه الدولة بمختلف مؤسساتها ألن
لبشریة، المالیة، اإلداریة، والتعاون بین القطاعین العام والخاص من حیث توظیف اإلمكانیات ا

 .3التنظیمیة، التكنولوجیة والمعرفیة على أساس من المشاركة

وفي هذا السیاق، لجأت الدول قاطبة إلى إدماج القطاع الخاص بعد أن وعت الدور الذي 
یلعبه في المساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة وذلك عن طریق تحسین المستوى المعیشي 

مناصب الشغل، وترقیة الخدمات العمومیة، بحكم أن القطاع الخاص یتصف  للمواطنین، وتأمین
ّ ذلك یستدعي من الدولة توفیر  بالقدرة على تقدیم هذه الخدمات بالمعاییر المعتمدة عالمیا، غیر أن

فالدولة التنمویة هي بمثابة « ،4المناخ المالئم والمناسب الذي یضمن استقرار هذا القطاع وتقویته
-stateقدي ضمني داخل صیغة معینة للتحالف أو الشراكة بین الدولة والقطاع الخاص تعهد تعا

capital alliance الدولة »ال تعارض الشراكة المجتمعیة ضمن منظور الحكم الجید ّ ، وعلیه فإن
  .5تستند على اإلشراف، الرقابة والتحفیز

مما ال شك فیه أنّ منح مهمة تنفیذ السیاسات العمومیة المحلیة للقطاع الخاص بإمكانه 
ه ثمة عالقة ارتباطیة بین دور القطاع الخاص والنمو  تحقیق الفعالیة في النشاط االقتصادي، ألنّ
االقتصادي، كما ینجر عنه تحسین الكفاءة االقتصادیة وتنشیط االقتصاد المحلي عن طریق خلق 

                                                             
  .32حسن كریم، المرجع السابق، ص   1
مركز الكتاب األكادیمي، : األردن، مشاریع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالةاسماعیل علي شكر،   2

  .130، ص 2016
3 Michael B.Gerrard, «partenariats public-privé», Finance et Developpement, septembre2001, p51. 

  .27سمیر محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي والتنمیة المحلیة، المرجع السابق، ص   4
: ، القاهرةالمجتمعي في تفعیل التنمیة المحلیة المستدامة في مصر دور الشراكة والتمكینوائل عمران علي،   5

  .9- 8، ص ص 2014المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 
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ّ القطاع الخاص یمتلك القدرة على تأمین الشفافیة بواسطة . 1االستثمارات فرص على اعتبار أن
  .2نشر المعلومات وتسهیل إمكانیة الحصول علیها ویعمل على إصدار اإلحصائیات الدوریة

وعلى هذا األساس، عمدت الجزائر على غرار دول العالم إلى تبني فلسفة إشراك القطاع 
إدراك أهمیة دور القطاع الخاص السیما في : المحلیة العتبارات عدیدة أهمهاالخاص في التنمیة 

ظل العولمة الرامیة لغلى تحریر االقتصاد وخلق التنافس إلى جانب تنامي دعوة المؤسسات المالیة 
الدولیة إلى ضرورة تشجیع القطاع الخاص وتثمین دوره واعتبار هذا األمر كشرط من شروط إعادة 

  .تجاوز األزمة التي تعرض لها االقتصاد الجزائري الهیكلة قصد

فأكدت على «وبناء علیه تعهدت الجزائر على االلتزام بالتوجه نحو تبني اقتصاد السوق 
المضي في عملیة الالمركزیة االقتصادیة تدریجیا، وخلق البیئة التي تمكن من اتخاذ القرار على 

ها أعلنت أن »...الكبیر على میكانیزم األسعارأساس المسؤولیة المالیة والربحیة واالعتماد  ، كما أنّ
، ففي ظل هذا 3اإلصالح االقتصادي یعتمد بدرجة كبیرة على زیادة تفعیل دور القطاع الخاص

التوجه أضحى مطلب التنمیة المحلیة ضرورة حتمیة للنهوض باالقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة 
لفردیة واالستثمار المحلي للرفع من أداء الجماعات الشاملة، وذلك بمقتضى تشجیع المبادرات ا

  .4اإلقلیمیة

ل قانون للخوصصة  ّ وبالفعل تجسد هذا التوجه الجدید في منتصف التسعینیات بإصدار أو
، وبهذا تم التركیز على النشاطات التي تساهم في تحقیق التنمیة 22-95تمثل في أمر رقم 

ال الري، الفندقة، السیاحة، التجارة، الصناعات النسیجیة، المحلیة كالبناء، األشغال العمومیة، أشغ
الزراعیة، الغذائیة، النقل البري، النشاطات المینائیة والمطاریة، الصناعات الصغیرة والمتوسطة، 

                                                             
مدیریة النشر لجامعة عنابة، : ، الجزائرالدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمةناجي عبد النور،   1

  .85، ص 2010
  .32حسن كریم، المرجع السابق، ص   2
، 1، المجلدمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، »سیاسات التحریر واإلصالح االقتصادي في الجزائر«بطاهر علي،  3

  .182-181، ص ص 2004، 1العدد
المجلة ، »المقومات والمعوقات: إشكالیة التنمیة المحلیة«سي فضیل الحاج، حیثالة معمر وبن عطة محمد،   4

  .165- 164، ص ص 2017، جانفي 9العدد، الجزائریة لالقتصاد واإلدارة
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ّ 1وركز األمر على المؤسسات المحلیة الصغیرة والمتوسطة ، فضال عن ذلك فقد بد واضحا بأن
مداد المواطنین المشرع الجزائري أولى أهمیة م ٕ عتبرة لدور القطاع الخاص في نشر المعلومات وا

  .2ببرامجه

ّ بوادر الخوصصة برزت مع القانون  الذي  01- 88وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن
ّ المؤسسات العمومیة االقتصادیة تضطلع بضمان التنمیة المستمرة ه 3اعتبر أن ، باإلضافة إلى أنّ

یة إمكانیة إنشاء مؤسسات عمومیة اقتصادیة بغرض تحقیق التنمیة قد أعطى للجماعات اإلقلیم
المحلیة الهادفة إلى إنتاج السلع والخدمات ورؤوس األموال من خالل إنشاء هیئات عمومیة ذات 

والشخصیة  5، ومن تم أعطي لهذه الهیئات االستقاللیة المالیة4طابع إداري أو صناعي وتجاري
فإنّ هذا األمر یدلل على الحریة الممنوحة للمؤسسات االقتصادیة .6المعنویة واألهلیة القانونیة

بغرض تكریس الالمركزیة في اتخاذ القرارات كإلغاء الوصایة الوزاریة، االعتماد على األسالیب 
دارتها تحدید أسعار منتجاتها وأجور عمالها واللجوء إلى االستثمار دون  ٕ التجاریة في مهامها وا

 .7زیة للتخطیطالرجوع للهیئة المرك

وتأسیسا على ما سبق، فقد سعت الجزائر جاهدة لتطویر االستثمار، وذلك عن طریق 
اعتماد سیاسة اإلصالح االقتصادي، واهتمت بالدرجة األولى بتشریع قوانین هادفة إلى ترقیة 

عماال لهذا المعطى لجأت الجزائر نحو منح االمتیازات للنشاطات 8االستثمار وتطویره ٕ ، وا
أو /تصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتیاز واالق

                                                             
ل عام  29المؤرخ في  22-95الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم   1 ّ  26الموافق  1416ربیع األو

ربیع الثاني  8، الصادرة في 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1995غشت سنة 
  .04، المادة الثانیة، ص 1995مبر سنة سبت 3الموافق  1416عام 

  .05، من نفس األمر، ص 8المادة   2
لى عام  22المؤرخ في  01-88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   3 ّ الموافق  1406جمادى األو

، 02سمیة، العدد ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة، الجریدة الر 1988ینایر سنة  12
لى عام  23الصادرة في  ّ   .31، المادة األولى، ص 1988ینایر سنة  13الموافق  1406جمادى األو

  .37، من نفس القانون، ص 48المادة   4
  .37، من نفس القانون، ص 44المادة   5
  .31، من نفس القانون، ص 7و3المادتان   6
  .205بطاهر علي، المرجع السابق، ص   7
دور القوانین والتشریعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر سمیر أبو الفتوح یوسف خالف، أحمد   8

  .242، ص2015دار المكتب العربي للمعارف،: ، القاهرة2001منذ عام 
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، وتخفیض نسبة الضرائب الجمركیة، اإلعفاء على القیمة المضافة واإلعفاء من دفع رسم 1الرخصة
ات ،وفي سبیل تحقیق التنمیة المحلیة وتسهیل اإلجراء2نقل الملكیة التي تخص المقتنیات العقاریة

المتعلقة باالستثمار على مستوى أقالیم الوالیات، وتجاوزا لمساوئ البیروقراطیة المركزیة أكد المشرع 
ّ الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار لها هیاكل المركزیة على المستوى المحلي   .3الجزائري على أن

الل السنوات كما عملت السلطات الجزائریة على إصدار الكثیر من القوانین والتشریعات خ
، وكان آخر هذه القوانین المتعلقة بترقیة وتطویر االستثمار 03- 01التي تلت إصدار األمر 

 23الذي أكدت مادته  100-17السیما على المستوى المحلي تمثل في المرسوم التنفیذي رقم 
مل على مدى أهمیة القطاع الخاص في المجال التنموي، وذلك من خالل اعتماد أربعة مراكز تع

في إطار الشباك الوحید الالمركزي، وتتعلق أساسا بمركز تسییر المزایا، مركز استیفاء اإلجراءات، 
،وذلك بغرض تسهیل اإلجراءات ومتابعة 4مركز الدعم إلنشاء المؤسسات ومركز الترقیة اإلقلیمیة

في مجال ومرافقة المستثمرین وتقدیم الدعم الفني إلقامة المؤسسات وتشجیعها على االنخراط 
اإلنتاج وتنمیة االقتصاد المحلي، وكذا خلق التعاون والتفاعل مع الجماعات اإلقلیمیة لحصر 

  .الموارد والعمل على استغاللها استغالال عقالنیا

وقد بد واضحا انتهاج الجزائر سیاسة تطویر االستثمار من خالل التحول إلى المحلیات 
ّ االقتصاد المحلي بإمكانه إ حداث تنمیة اقتصادیة على المستوى الوطني، خاصة من واعتبار بأن

على الدور الذي یتكفل به مركز الترقیة اإلقلیمیة بالتعاون  1مكرر 28جراء ما نصت علیه المادة 
  : 5مع الجماعات اإلقلیمیة فیما یخص

                                                             
ل جمادى الثانیة عام  03-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم   1 ّ  20افق المو  1422المؤرخ في أو

 1422جمادى الثانیة عام  3، الصادرة في 47، یتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 2001غشت سنة 
لى، ص 2001غشت سنة  22الموافق  ّ   .05، المادة األو

  .6-5، من نفس األمر، ص ص 9المادة   2
  .08، من نفس األمر، ص 22المادة   3
 1438جمادى الثانیة عام  06المؤرخ في  100- 17الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة   4

ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس سنة  05الموافق   1427رمضان عام  16، المؤرخ في 356-06، یعدّ
ا وسیرها، الجریدة الرسمیة، ، والمتضمن صالحیات الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمه2006أكتوبر سنة  9الموافق 

  .04، ص 23، المادة 2017مارس سنة  8الموافق  1438جمادى الثانیة عام  9، المؤرخة في 16العدد 
  .06، نفس المرسوم التنفیذي، ص 1مكرر  28المادة   5



ظل الشراكة  التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في: الفصل الثاني
 المجتمعیة

 

181 
 

ثراء النشاطات في الوالیة مع األخذ في عین االعتبار تعبئة - 1 ٕ  وضع إستراتیجیة هادفة لتنویع وا
 الموارد والطاقات،

إقامة الدراسات التي تمكن من تحدید مواطن القوة لالقتصاد المحلي والوقوف على ضبط  - 2
اإلمكانات والموارد المتوفرة المتاحة، وجعل السلطات المحلیة تعمل على توفیر المناخ المالئم 

 والمحفز لالستثمار، وكذا تحدید مكامن الضعف واقتراح التدابیر لتجاوزها،
العمل على نشر المعلومات والمعطیات من خالل إنشاء بنك للمعلومات یتیح للمستثمرین  - 3

االطالع على الفرص المتاحة واإلمكانات المتوفرة وكذا االمتیازات الممنوحة في كل قطاع من 
 قطاعات االقتصاد المحلي،

للنظر في إعداد مخطط من شأنه العمل على ترقیة االستثمار وتقدیمه للسلطات المحلیة  - 4
 إمكانیة تنفیذه على مستوى الوالیة،

 .العمل على إیجاد اآللیات الكفیلة بجلب االستثمار األـجنبي سواء داخل الوطن أو خارجه - 5

إنّ دور القطاع الخاص في بلوغ غایات التنمیة المحلیة یتجلى من خالل مساهمته في 
  :يتنشیط االقتصاد الوطني وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلت
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لى إ2001في اإلنتاج المحلي الخام من مساهمة القطاع الخاص یظهر ) 7(الجدول رقم 
2011  

  القطاع
%خاص  السنوات %عمومي    

47,49 52,50 2001 
49,04 50,95 2002 
48,01 51,98 2003 
47,44 52,55 2004 
44,40 55,59 2005 
44,31 55,68 2006 
44,62 55,37 2007 
43,58 56,41 2008 
53,69 46,30 2009 
53,05 46,94 2010 
50,74 49,25 2011 

   20111إلى  2000من إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في الحسابات االقتصادیة من 

من خالل الجدول أعاله یتضح أن نسب مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي الخام 
والتي بلغت  2009حیث سجلت أعلى نسبة مساهمة سنة  ،%53.69و % 44.31تتراوح بین 

، كما یبدو من خالل المعطیات تراجع مساهمة القطاع العمومي في السنوات الثالثة 53.69%
األخیرة، فهذا یبرهن على المكانة التي أصبح القطاع الخاص یحتلها السیما مع تطویر وتشجیع 

  .متوسطة خاصة على مستوى أقالیم الوالیاتاالستثمار وتحفیز إنشاء المؤسسات الصغیرة وال

أما عن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات، حسب 
كنسبة % 55، و1%70، فقد بلغت نسبة المساهمة أكثر من 2017آخر اإلحصائیات ینایر 

 .2مساهمة في القیمة المضافة

                                                             
المدیریة  :، الجزائر609، منشورة رقم 2011إلى  2000الحسابات االقتصادیة من الدیوان الوطني لإلحصائیات،   1

  :للمزید أنظر. 2011التقنیة المكلفة بالمحاسبة الوطنیة، سبتمبر 
http://www.ons.dz  
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بناء على هذا التحلیل المفصل، یستشف أن الهدف الكامن وراء االهتمام بالتنمیة المحلیة 
وفي العقد . تمثل في إحداث التقدم االجتماعي الذي كانت ترمي إلى تحقیقه برامج األمم المتحدة

ما یسمى بالتنمیة   PNUD اإلنمائيالتاسع من القرن العشرین طرح برنامج األمم المتحدة 
ّ التنمیة المحلیة تعد عملیة معقدة التكا ملیة التشاركیة التي تستند على اعتبار ركیزة یتمثل في أن

  .ومركبة تتطلب في المقام األول تدعیم التمكین، تشجیع المشاركة وتعمیق الالمركزیة

تسعى إلى تفعیل مشاركة المواطنین بشكل أكثر  ومن هذا المنطلق، أضحت التنمیة المحلیة
ن تم سارعت العدید من دول العالم السیما النامیة منها نحو تبني هذا الطرح بما في تنظیما، وم

التخطیط أو بعبارة أخرى العمل بأسلوب : ذلك الجزائر التي اعتمدت استراتیجیات عدة أهمها
تباع سیاسات الخوصصة وغیرها ٕ   .المخططات التنمویة وا

الناحیة االقتصادیة، والمطالبة بتفعیل فمسألة الخوصصة واالنفتاح على العالم الخارجي من 
حقوق اإلنسان وتوسیع دائرتها لتشمل الحق في التنمیة من الناحیتین السیاسیة واالجتماعیة، جعل 
الجزائر تبادر دوما إلقحام الفواعل المحلیة الرسمیة وغیر الرسمیة في عملیة صناعة القرارات 

نت والزالت تعرقل السیر الحسن للمخططات العامة، رغم مجموع العوائق والتحدیات التي كا
  .والبرامج التنمویة على المستوى المحلي

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                         
1 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de l’industrie et des mines, Agence Nationale 
de développement de l’investissement, «guide investir en Algérie», Alger : KPMG, 2017, p22.  
2 Ibid, p36. 
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تعترض مسألة تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر تحدیات جمة تتعلق بأسس الدیمقراطیة 
ه ثمة من اآللیات الك. التشاركیة من جهة ومعیقات التنمیة المحلیة من جهة أخرى بتجاوز  فیلةغیر أنّ

ومن تم تحقیق التنمیة المحلیة بأخذ تطلعات المواطنین  ،الدیمقراطي هذه العوائق وترسیخ البناء
  . والمجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص المحلي بعین االعتبار

ل ّ   تحدیات الدیمقراطیة التشاركیة: المبحث األو
ها تأخذ فترة طویلة للترسیخ في كثیر من األحیان تصطدم أیة تجربة جدیدة بحواجز أو  أنّ

مطبات  هاتعتریالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر وهو الشأن ذاته الذي جعل من تجربة . والتثبیت
  :إلى هامیتقسیمكن والتي  ،هذا جانب منهاف ،عدیدة ال یمكن حصرها

ل ّ   تحدیات تتعلق بالفواعل: المطلب األو

التي لها العالقة المباشرة وغیر المباشرة بالفاعلین ینطوي تحت ظل هذا المطلب مجموع العوائق 
  : في صناعة السیاسة العامة واتخاذ القرارات والتي یمكن تلخصیها في

 :دولنة المجتمع المدني وتراجع دوره -1

ّ بین الواقع الممارساتي  2009یشیر تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لسنة  إلى وجود تباین جلي
نوني لتعزیز الدیمقراطیة، حقوق اإلنسان وسیادة القانون في الدول العربیة بما فیها والجانب الرسمي القا

ه على الرغم من كینونة األطر  ،1الجزائر ه ثمة مفارقة شاسعة بین الممارسة والنظري وأنّ بمعنى أنّ
ّ ذلك یبقى غیر مكتمل من الناحیة الفعلیة، ما جعل  تؤكد  "منتدیات الشباب العرب"القانونیة إال أن

یرجع إلى تهمیش دور المجتمع المدني في عملیات صناعة القرار  اإلنسانيعلى أنّ غیاب األمن 
ن وجدت فهي مكبلة بالقیود، وغیاب أسس الحوكمة المحلیة الجیدة  ٕ وانعدام الحریات األساسیة وا

لى التداول السلمي والتصدي لالتجاهات التعددیة وافتقار هذه الدول إلى التقالید الدیمقراطیة القائمة ع
ّ الرهان قصور األداء  یتوعد هذه األنظمة هوالذي  على السلطة، في حین رأى عددا من المشاركین أن

    .2المؤسسي وغیاب الشفافیة والمسألة

                                                             
، نمیة البشریةمسارات إلى الت: الثروة الحقیقیة لألمم 2010تقریر التنمیة البشریة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   1

  .69، ص 2010ترجمة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، 
، تحدیات أمن اإلنسان في البلدان  2009تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   2

  .69، ص 2009المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، : ، بیروتالعربیة
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إن طبیعة العالقة بین الدولة بمختلف مؤسساتها بما فیها الجماعات اإلقلیمیة وهیئات المجتمع 
ّ المدني هي التي تحدد دور ه ذا األخیر في صناعة القرار المحلي وتقدیر درجة فاعلیته ومن تم فإن

ها عالقة جنینیة  السؤال الذي یطرح نفسه هل هذه العالقة قائمة على الثقة واالعتماد المتبادل؟ أم أنّ
   1الزالت تبحث عن التشكل والنضج؟

ل من العالقة في الجزائر یفتقر إلى نظام مؤس ّ ّ النمط األو سي یسمح بمشاركة المجتمع وعلیه فإن
ه یحتاج إلى تفعیل جاد یؤسس لقیام شراكة حقیقیة یتخللها التكامل االجتماعي  المدني أو باألحرى أنّ

الذي یبرهن على استمرار هیمنة الجماعات اإلقلیمیة أو باألحرى الدولة كفاعل  والسیاسي، وهو األمر
لمواصلة السیطرة من خالل توظیفه في كسب  وحید في المجال التنموي وجعل المجتمع المدني أداة

ضفاء الطابع الدیمقراطي على عملیات صناعة القرار المحلي2التأیید ٕ   .، وا

أما عن النمط الثاني من العالقة وهو ما یعبر كذلك عن الحالة الجزائریة والذي یمنح المجتمع 
الصغیر الهادفة إلى مساعدة المدني دورا هامشیا یتمثل في تولي إدارة مشاریع تنمویة ذات الحجم 

دولة بمختلف مؤسساتها بعد تخلي ال "ملئ الفراغ"الفئات المهمشة والفقراء وهو الشأن الذي یسمى بـ 
ّ یكون  عن بعض من أدوارها تحت ضغط المؤسسات الدولیة وتداعیات األزمة االقتصادیة دون أن

    .3یذها ومتابعة مدى نجاعتهاللمجتمع المدني أدنى تأثیر على رسم السیاسات العامة، وتنف

فإنّ المشرع الجزائري لم یأمر على رئیس  13في مادته  10- 11بالرجوع إلى قانون البلدیة 
ما أعطى للرئیس الحریة في إمكانیة  نّ ٕ المجلس الشعبي البلدي االستعانة بممثلي الجمعیات المحلیة، وا

ألحیان إلى تمادي الرئیس في استعمال استشارتهم من عدمها، وهو الشأن الذي یؤسس في كثیر من ا
 ّ السلطة دون أخذ رأي الجمعیات المحلیة واالستحواذ على القرار، فضال عن ذلك فقد أشار المشرع أن
استشارة ممثل الجمعیة من شأنها المساهمة في إثراء عمل المجلس ولجانه، وذلك لما یتوفر علیه هؤالء 

مؤهالت وطبیعة النشاط الممارس من قبلهم، لكن لم یشر ممثلي الجمعیات من الفواعل بما في ذلك 
ّ الرئیس  إلى أنّ مشاركة هیئات المجتمع المدني تعبر عن إرادة مواطني البلدیة، ناهیك على ذلك فإن
بإمكانه اختیار ممثال عن الجمعیة التي تخدم مصالحه الشخصیة دون األخذ في عین االعتبار 

  .سیر الحسن للمشاریع التنمویةالمصلحة العامة، ومن تم عرقلة ال

                                                             
حالة المنظمات غیر : دور المجتمع المدني في صنع سیاسة للرفاهیة االجتماعیة في الوطن العربي«هویدا عدلي،   1

  .498، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتدولة الرفاهیة االجتماعیة: ، في»الحكومیة
، »تمع المدني في منطقة المغرب العربيالتحدي الدیمقراطي ومستقبل العالقة بین الدولة والمج«بن طاهر علي،  2

ل، مجلة أكادیمیا ّ   .120- 119، ص ص 2013، العدد األو
  .499-498هویدا عدلي، المرجع السابق، ص ص  3
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- 12من قانون الوالیة  36أما على مستوى المجالس الشعبیة الوالئیة اكتفى المشرع في المادة 
ه بإمكان لجان هذه المجالس دعوة كل شخص مؤهال أو خبیر في سبیل اقتراح  باإلشارة 07 إلى أنّ

من هم ي دعم عمل اللجان، لكنه لم یحدد األفكار والرؤى وتقدیم المعلومات التي من شأنها المساهمة ف
  .هؤالء األشخاص بل طرح المسألة بشكل أعم وغیر واضح

ّ المشرع الجزائري جعل  10-03من القانون رقم  35وفي سیاق حمایة البیئة، ووفق المادة  فإن
ظة من الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة هي الفاعل الوحید إلى جانب المواطنین في المحاف

على البیئة، ولم یأخذ في الحسبان أن المحیط ونظافته یعتبر مسؤولیة الجمیع وال یقتصر هذا الدور 
نه یعیش في ذلك المحیط البیئي، ولم  ّ ّ الكل معني كو على جمعیات حمایة البیئة، وذلك على اعتبار أن

على المشرع أن یترك  ما لم تكن هنالك في بلدیة ما جمعیة تهتم بالجانب البیئي، كان إمكانیةیضع 
أي مبادرة من  إقصاءالمجال مفتوحا لمساهمة جمیع الجمعیات كیفما كانت طبیعة نشاطها، فال یمكن 

، فمثال اإلنسانشأنها حمایة البیئة من المخاطر التي قد تهددها سواء تلك الطبیعة أو المتسبب فیها 
ن أن توفیر بیئة مالئمة أن تشارك في حمایة ال اإلنسانیمكن لجمعیة تدافع عن حقوق  ّ بیئة كو

    .اإلنسانومستدیمة تعد حقا من حقوق 

ّ النصوص القانونیة لم توضح دور منظمات المجتمع المدني  من خالل ما سبق، یتبین جلیا أن
بل أشارت إلى ذلك عبر مساهمة أعضائها بصفة انفرادیة لیست جماعیة، فضال عن ذلك ظلت هذه 

یعیق التجسید الفعلي للدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي  النصوص غامضة، األمر الذي
ویجعل من إمكانیة مشاركة هیئات المجتمع المدني في تدبیر الشؤون العمومیة أمرا یشوبه اإلبهام 
ها لم تستكمل بعد، هذا الواقع جعل من  واللبّس السیما مع غیاب النصوص التنظیمیة أو باألحرى أنّ

  . 1ة الوصیة تدرس بالبحث والتقصي عن آلیات تفعیل المقاربة التشاركیةالهیئات العمومی

والسمة البارزة التي تتمیز بها منظمات المجتمع المدني في الجزائر أنها تنظیمات تركز على 
، فهذه التعددیة تعتبر تعددیة 2الكم بدل الكیف، مما یجعلها ال تعبر عن اإلرادة الحقیقیة للمواطنین

ممارسة التضییق والضغط  إمكانیةإلجراءات معقدة تحد من دور المجتمع المدني وتستبعد  مقیدة تحتكم
على النظام السیاسي، مما یجعله یعزز فرصه في إعادة النظر في النصوص القانونیة والترتیبات 
الحاكمة لعالقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني، إنها ممارسات تشیر إلى فتح مجال الحریات 

                                                             
دفاتر ، »دراسة حالتي الجزائر والمغرب: دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة«األمین سویقات،   1

  .251، ص 2017، جوان 17، العدد السیاسة والقانون
مجلة جیل الدراسات ، »مدخل نظري: الدیمقراطیة التشاركیة وواقع الحوكمة المحلیة في الجزائر«محمد سنوسي،   2

  .24، ص 2018، فبرایر 15، العدد السیاسیة والعالقات الدولیة
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سیة لكن في المقابل تضییق على العمل الجمعوي الذي یعیق التجسید الحقیقي للمشاركة النشطة األسا
التي بإمكانها تحقیق التنمیة المحلیة في إطار شراكة حقیقیة تعبر عن طموحات وتطلعات 1والفعالة

  .المواطن المحلي

لتي تواجهها، هذا الوضع یجعل من منظمات المجتمع المدني عاجزة عن مجابهة التحدیات ا
وذلك نتیجة تلقي إعاناتها المالیة من طرف الدولة والجماعات اإلقلیمیة، وهو األمر الذي یجعلها مقیدة 
ومتخوفة من ممارسة عملها بكل حریة وفعالیة، وبالتالي یصبح القرار المتخذ من قبل هذه المؤسسات 

ّ قرارا ال یالمس الواقع وال یعبر عن میوالت المواطنین، وذلك  صاحب التمویل هو صاحب «نظر ألن
ّ مؤسسات المجتمع المدني تعمل تحت سیطرة ورقابة الدولة »القرار واألكثر احتماال أن . 2بمعنى أن

 3ظیمات المجتمع المدني وتقویض عملها ینجر عنه التشكیك في شرعیة مؤسسات الدولةتثبیط قوة تن
تماعي یفترض أن تؤسس الدولة على احترام بما فیها الجماعات اإلقلیمیة خصوصا وأن العقد االج

حقوق اإلنسان بما في ذلك تقویة ودعم منظمات المجتمع المدني ألنّ شرعیة السلطة تستدعي 
  .4استیعاب مصالح المجتمع ككل

إن من العناصر األساسیة التي ترتكز علیها الدیمقراطیة التشاركیة تتمثل في الحوار والمنافسة 
ّ هذا ما تفتقر إلیه  اإلجماعباالعتماد على الحجج ومعاییر  اإلقناعات المبنیة على میكانیزم غیر أن

، على الرغم من أن القانون التوجیهي 5بما في ذلك الجزائرمؤسسات المجتمع المدني في الدول العربیة 
أكد على التشاور والنقاش بین مختلف فواعل التنمیة المحلیة  14في مادته  06-06للمدینة 
ین في رسم سیاسة المدینة، كما أكد في ذات المادة على تفعیل الشراكة المجتمعیة لكنه لم والمساهم

ه من أجل وضع وتنفیذ برامج التنمیة  ما اعتبر أنّ نّ ٕ یكن صریحا بخصوص فرض معطى الشراكة، وا
  .یفضل اللجوء إلى الشراكة بین مختلف المتعاملین

شاركیة إضافة إلى التحدیات السابقة الذكر وثمة عوائق تقف في وجه تجسید الدیمقراطیة الت
والتي تتعلق بالمجتمع المدني في حد ذاته، والتي تتمثل في غلبة الطابع التقلیدي على مؤسسات 

باألبویة "، ومع ذلك مازالت مرتبطة 6المجتمع المدني رغم اعتمادها المأسسة في ظل الحداثة السیاسیة
                                                             

  .121- 120بن طاهر علي، المرجع السابق، ص ص   1
، 2006، 10، العددمجلة العلوم اإلنسانیة، »ني كبدیل سیاسي في الوطن العربيالمجتمع المد«بلعیور الطاهر،   2

  .125ص 
  .121بن طاهر علي، المرجع السابق، ص   3

4 Antoinette Chauvement, Faiza cherfi et Marie-claire Michaud, la promotion des droits humains en Algérie, 
paris : L’Harmattan, 2017, p25. 

  .126بلعیور الطاهر، المرجع السابق، ص   5
  .28فیروز زرارقة، المرجع السابق، ص   6
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فهذه األطر التقلیدیة ال تخدم الدیمقراطیة التشاركیة بل تعیق عمل ، 1"والشرعیة التاریخیة أو الكاریزمیة
ّ تنظیمات المجتمع المدني غیر قادرة على القیام بدورها الرقابي  2المؤسسات الحدیثة إلى جانب ذلك فإن

العمومیة السیما تلك القائم على المساءلة والمحاسبة، وبالتالي عدم قدرتها على التأثیر في القرارات 
  .تعلقة بالتنمیة المحلیةالم

ّ تنظیمات المجتمع المدني المحلي تبقى غیر قادرة على مجابهة التحدیات واثبات  وعلیه فإن
  .ةذاتها، بل تكتفي بدور هامشي یتمثل في مد ید المساعدة لبعض الفئات المحرومة والمهمش

 : دور المواطن إضعاف -2

ؤسسات الدولة بمواطنیها من خالل درجة م إحدىباعتبارها  اإلقلیمیةتتحدد عالقة الجماعات 
المشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة المحلیة خاصة ما تعلق منها بصناعة القرار التنموي، إلى درجة 

ه  قد ثبت أن فشل المشاریع التنمویة ینبثق عن ضعف المشاركة الفعالة للمواطنین واستبعادهم من أنّ
لحیاة السیاسیة ال تقاس من حیث فتح مجال المشاركة فحسب، فمشاركة المواطنین في ا. 3النشاط العام

ما من حیث درجة التأثیر في صناعة السیاسات العمومیة المحلیة نّ ٕ   .وا

ففي الجزائر على الرغم من كینونة ترسانة من القوانین تتأرجح بین قانون، مرسوم،قرار، لوائح 
، نمیة المحلیة على سبیل المثال ال الحصرتنظیمیة أو تعلیمات ترمي إشراك المواطنین في إدارة الت

ّ قانون البلدیة  خصص فصال كامال یتعلق بمشاركة المواطنین في تدبیر الشؤون البلدیة،  10-11فإن
ها مشاركة ال ترق للمستوى المطلوب، وذلك راجع  إال أنّ هذه المشاركة تبدو محتشمة أو باألحرى أنّ

الوسائل نتیجة سیطرة الجماعات اإلقلیمیة والتضییق على لعوائق عدة تتمثل أهمها في ضعف األطر و 
دون األخذ بعین االعتبار آراء المواطنین  4تمكین المواطنین كآلیة تمتاز بطابع االستشارة فحسب

وتجسیدها على أرض الواقع، األمر الذي یؤدي إلى اإلنقاص من دور المواطنین ورفع فرص تمكین 
الفعالة النشطة في العملیات التنمویة، وبالتالي الفشل في تحقیق  المواطنین، وكذا إضعاف المشاركة

ّ نجاح هذه األخیرة مرهون بتوسیع مجال الحریات األساسیة  األهداف التنمویة المتوخاة، وعلیه فإن
ه  5وتعزیز قاعدة الدیمقراطیة التشاركیة غیب عنها عنصر  ألنّ ُ ال یمكن الحدیث عن مشاركة سیاسیة ی

                                                             
  .69قدوسي محمد، المرجع السابق، ص   1
  .24محمد سنوسي، المرجع السابق، ص   2
  .393ناصر رشوان، المرجع السابق، ص   3
  .51األمین شریط، المرجع السابق، ص   4
دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، : ، األردنالمجتمع وتحدیات المستقبل احتیاجاتطارق عبد الرؤوف أمیر،   5

  .237- 236، ص ص 2016
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لمواطن والجماعات اإلقلیمیة باعتبار أن القرار یمثل محصلة التفاعل الثنائي ولیس مجرد التفاعل بین ا
سلوك سیاسي لألفراد، ومن تم فیمكن وجود سلوك سیاسي دون وجود مشاركة حقیقیة فمثال الشخص 
الذي یقوم بممارسة سلوك سیاسي وهو جاهل عن إدراك األبعاد السیاسیة لسلوكه، فقد یساهم في 

ة وال یعي أهدافها، یشارك في االنتخابات لمجرد أن قریب أو صدیق له أو غیر ذلك طلب منه مظاهر 
ه یمارس النشاط السیاسي وال تعبر عن مشاركة  ذلك، فهذه الممارسات والسلوكات ال تعني أبدا أنّ

  .1سیاسیة حقیقیة

هداف لدى المواطنین في ظل األ هذه ناتجة عن ضعف الوعي السیاسي فأزمة المشاركة
ها غیر معلن عنها من األساس، وكذا عدم قبول  المبهمة التي تسطرها الجماعات اإلقلیمیة أو أنّ

وفي هذا المجال تلعب األمیة  .2المواطن بالمفاهیم السیاسیة التي ال تشیر إلى أوضاعه المعیشیة
العملیات  والفقر والبطالة دورا في مواجهة نشر الوعي والتقلیص من الرغبة في المشاركة في

، مما قد یشكل سببا وجیها لالنقطاع عن المساهمة في صناعة القرار التنموي، حیث بلغت 3السیاسیة
على الرغم  .4%31.66بـ  1998، بینما قدرت في سنة %22.3 2008نسبة األمیة في الجزائر سنة 

یة،إال أن المواطن من تراجع نسبة األمیة التي اعتبرت كأحد العوائق التي تحد من المشاركة السیاس
التزم سلوك الالمباالة وعدم االكتراث نتیجة ضعف التنشئة السیاسیة التي تلقنها المواطن والتي تجعله 
ه یعتبر أمر المشاركة في تدبیر الشأن العام  في ابتعاد دائم عن المسائل السیاسیة وشؤونها، بدعوة أنّ

، 5على اعتبار أنّ هذه األمور محسومة مسبقاالمحلي غیر مجدي وال یؤثر في عملیات صناعة القرار 
متنع عن أداء  .6لهذا یكتفي المواطن بالتصویت في االنتخابات كمشاركة مناسباتیة روتینیة ُ وغالبا ما ی

  .الواجب االنتخابي من أساسه

                                                             
  .169-168، ص ص 2017مركز الكتاب األكادیمي، : ، األردنعلم االجتماع السیاسيیوسف حسن یوسف،   1
   من أحداث وتطورات وبعبارة  اإلدراك الصحیح لمجریات الواقع السیاسي ولما یحصل فیه"یقصد بالوعي السیاسي

أخرى المعرفة الدقیقة لغایات القوى المؤثرة في العالم المحیط بنا ومعرفة األهداف المستثرة وراء مواقفها وحركاتها 
  :للمزید أنظر". ومشاریعها

Faiza almousoui, Saudi arabe profile, vol 1, Bukupedia, 2017, p165. 
دراسة استطالعیة لرأي المجتمع الطالبي في العملیة : ب السیاسي في الوسط الطالبياالغتراولد الصدیق میلود،   2

  .114، ص 2015مركز الكتاب األكادیمي، : ، عمانالسیاسیة على ضوء التحوالت السیاسیة في العالم العربي
  .130، ص 2004زیع، دار الفجر للنشر والتو : ، القاهرةالدیمقراطیة...آخر الدواءعبد القادر رزیق المخادمي،   3
  :للمزید أنظر. 10نسبة األمیة ونسبة اإللمام بالقراءة لدى البالغین الدیوان الوطني لإلحصائیات،   4

http://www.ons.dz  
  .246- 245، ص ص 1998دار الشروق للنشر والتوزیع، : إبراهیم أبراش، علم االجتماع السیاسي، عمان  5
  .166یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص   6
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ّ الالمباالة قد تنتج كذلك عن إحساس الفرد بالخوف من األمور  إضافة إلى ما سبق، فإن
تهدد حیاته وتتسبب له في تغییر أوضاعه المعیشیة مكانته االجتماعیة، كما یشكل السیاسیة التي 

، 1انخراطه لحزب سیاسي معین بمثابة ضغطا وتهدیدا الستقراره الوظیفي وطبیعة عالقته بمن حوله
الشأن الذي یجعله یفضل االبتعاد عن األمور السیاسیة والشعور بعدم تحمل المسؤولیة واعتبار أن 

 .2في اللعبة السیاسیة هو بمثابة شغل ومضیعة للوقت والجهد الولوج

ناهیك عن تالشي الثقة بین المواطنین والسلطات العمومیة الوطنیة والمحلیة ویعود السبب وراء 
. 3، وكذا غیاب الشفافیة ورفض مد المواطن بالمعلومةذلك إلى كثرة الوعود مع غیاب التنفیذ والوفاء

ه ه مغترب في وطنه األمر الذي یشعر بأنّ   .مستثنى من الحیاة السیاسیة ویحس كذلك أنّ

ّ المواطن یبالغ في المناشدة بالحق دونما أن یلتزم بأداء الواجب ما نتج عنه  وفي سیاق آخر فإن
  . 4»اختالل التوازن بین مفهوم األخذ والعطاء«

 : ضعف دور القطاع الخاص -3

ّ الجزائر تبذل جهود مضاعفة  في سبیل تطویر وتشجیع القطاع الخاص على مما ال شك فیه أن
تنشیط االستثمارات المحلیة الخالقة للثروة على المستوى المحلي، وكان آخر تشریع قانوني اعتمدته 

الذي منح تسهیالت عدیدة وقدم  100-17الجزائر لتحقیق ذلك الغرض تمثل في المرسوم التنفیذي 
ّ القطاع الخاص ال یزال یعاني جملة من المشاكل  تعدیالت جدیدة بشأن تطویر االستثمار، مع ذلك فإن

  : التي تعترض مساره یمكن إجمالها في

 : عراقیل إداریة وتنظیمیة  - أ

ّ ل عائق یجعل المستثمر ینفر من االستثمار في الجزائر، حیث  تعتبر اإلجراءات البیروقراطیة أو
ى نسبة من بین العوامل كأعل %18.9نسبة  2018-2017سجل تقریر التنافسیة العالمیة لسنة 

ّ إنشاء المشاریع   ،5الخمسة األكثر إشكالیة لممارسة األعمال التجاریة في الجزائر وهذا راجع إلى أن
یوما ویتحمل  24إجراء ویستغرق النظر في المسألة  14االستثماریة في الجزائر یستدعي المرور ب 

 10تونس ال یتجاوز تأسیس المشروع من دخله، بخالف ذلك في  % 21.5الفرد نفقة تقدر نسبتها 
                                                             

  .113ولد الصدیق میلود، المرجع السابق، ص   1
  .246إبراهیم أبراش، المرجع السابق، ص   2
  .110المرجع السابق ، ص  ،مقاربات في المشاركة السیاسیة: الدیمقراطیة التشاركیةدریس نبیل،  3
  .110نفس المرجع، ص   4

5 World Economic Forum, «the global competitiveness report 2017-2018», Geneve: the world economic 
forum, 2017, p44. 
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ّ اإلجراءات اإلداریة في الجزائر تمتاز  % 9.3یوما وتكلفة  11إجراءات و  من دخل الفرد، وعلیه فإن
، األمر الذي یجعل المستثمرون ینفرون من االستثمار في بیئة األعمال 1بالتعقید وتتخذ وقتا مطوال

  .الجزائریة

، فمن خالل دراسة أجراها البنك الدولي 2%12.8كل الفساد بنسبة تم یلیها في المرتبة الثانیة مش
من رؤوساء المؤسسات یقدمون  %34.3حول مناخ األعمال في الجزائر تم التوصل إلى أن ما نسبته 

من رقم أعمالهم في شكل رشوة في سبیل الحصول على خدمات ومزایا، وكذا بغیة  %7ما نسبته 
  .3تقدمهاتسهیل اإلجراءات وتسریع وثیرة 

ویندرج ضمن هذه العراقیل كذلك ثقل حجم الضرائب والرسوم، إذ یتحمل صاحب المشروع عند 
بدایة انطالق المشروع ضرائب مرتفعة، فضال عن ذلك ثمة ازدواج ضریبي والضبابیة واللبس في 

اإلجراءات القوانین الناظمة للضرائب، إلى جانب ضعف البنیة التحتیة ونقص الهیاكل القاعدیة وتعقید 
  .4الجمركیة والبنكیة

 : القروض الممنوحة للقطاع الخاص وصعوبة التمویل  -  ب

تشیر إحصائیات بنك الجزائر على هیمنة القطاع العام على القروض، حیث یعتبر مؤشر 
 5نصیب القطاع الخاص من القروض أحد المؤشرات الدالة على منافسة القطاع العام للقطاع الخاص

ّ نسبة بشأن الحصول على أم ّ اإلحصائیات تظهر بأن وال كافیة إلدارة المشاریع، وفي هذا السیاق، فإن
جه للقطاع الخاص السیما في سنوات  ّ جهة للقطاع العام تفوق نسبتها ما یو ّ -2014القروض المو

  :وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلتي 2016- 2015

  
                                                             

دراسة حالة : دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة بالدول النامیة«موالي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعیب،   1
  .146، ص 2010- 2009، 7، العدد مجلة الباحث، »الجزائر

2 World Economic Forum, opcit, p44. 
  .147موالي لخضر عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   3
، ص ص 2، العددمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، »واقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائر«منصوري زین،   4

141-142.  
  .144موالي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعیب، المرجع السابق، ص  5
  للمزید انظر :  

  .13، ص2017، سبتمبر 39رقم  ،2017النشرة اإلحصائیة للثالثي الثاني لسنة بنك الجزائر، 
  .13، ص2017، دیسمبر 40، رقم 2017النشرة اإلحصائیة للثالثي الثالث لسنة بنك الجزائر، 
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  )%(نسب توزیع القروض حسب القطاع  )8(رقم  جدولال

  %القطاع الخاص  %القطاع العام  القطاع نوات الس
2014  51.99  48.01  
2015  50.68  49.32  
2016  51.89  48.11  
2017  49.82  50.18  

  من إعداد الباحثة بناء إحصائیات بنك الجزائر : المصدر

جهة للقطاع العام تفوق القروض الممنوحة للقطاع  ّ یبدو من خالل الجدول أن القروض المو
ه في سنة الخاص، لكن انعكس الوضع لصالح القطاع الخاص  2017ه بنسب ضئیلة إلى درجة أنّ

  .%50.18بنسبة 

  :مشكل السوق الموازیة -ج

ّ  اإلنمائيتؤكد التقاریر التي قدمها كل من منظمة العمل الدولیة وبرنامج األمم المتحدة  على أن
، وذلك حسب المسوحات التي "افسیةالممارسات غیر النظامیة أو المضادة للتن"الجزائر تعاني مشكل 

ّ الممارسات غیر النظامیة تزداد 2000أجرتها بعض المؤسسات خالل العقد  ، ویعتبر التقریر بأن
ها بمثابة ردود فعل دفاعیة یلجأ إلیها المواطنین )1-0من (بمعدل واحد إلى واحد تقریبا  ، وترى أنّ

 .1المساهمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة الذین یكتفون بكسب قوة یومهم فحسب دون التفكیر في
وعلیه فإنّ هذا یشكل عائق أمام االستثمار الخاص السیما أن السوق الموازیة ال تخضع للضرائب، 
اإلجراءات الجمركیة وغیرها، فهذه الممارسات تقتل روح المنافسة وتجعل القطاع الخاص یبحث هو 

ه ال یفكر في اآلخر عن الربح فقط دون المساهمة في التأثی ر على االقتصاد والنهوض به، أو أنّ
األساس باالستثمار في الجزائر، وبالتالي تحرم الدولة والجماعات اإلقلیمیة من مساهمات القطاع 

  .الخاص كشریك حیوي ومورد فاعل في ظل المقاربة التشاركیة

  : محدودیة القطاع الخاص - د

ه رغم  ّ المؤشرات االقتصادیة تدل على أنّ الحوافز واالمتیازات المقدمة من الدولة الجزائریة ال إن
تاریخیة وموضوعیة من جهة  یزال القطاع الخاص قطاع یغلب علیه الطابع التجاري، وذلك العتبارات

                                                             
حو مجتمعات عربیة ن: نظرة جدیدة إلى النمو االقتصادي، اإلنمائيمنظمة العمل الدولیة وبرنامج األمم المتحدة   1

  .60، ص 2013، منظمة لعمل الدولیة، منتجة وشاملة
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ّ االقتصاد الجزائري یعتمد بدرجة كبیرة على عوائد الریع النفطي ّ 1إلى جانب أن ، والذي یبرهن على أن
 :2یات القطاع الخاص هو ما سیتم توضیحه في الجدول أدناهقطاع التجارة یتصدر أولو 

  2011-2008مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي الخام من ) 9(الجدول رقم 

  السنوات                       
  النشاط

2008 )%(  2009)%(  2010)%(  2011)%(  

  10.31  10.38  11.48  7.74  الفالحة
  2.74  3.38  3.23  2.97  المحروقات

  0  0  0  0  األشغال العمومیة البترولیة
  2.75  2.99  3.24  2.46  الصناعات خارج المحروقات

  9.65  10.62  10.76  8.06  البناء واألشغال العمومیة
  7.61  8.40  9.19  7.49  النقل واالتصاالت

  12.02  12.41  13.31  10.01  التجارة
  3.09  3.26  3.49  2.62  الخدمات
  48.17  51.44  54.70  41.35  المجموع

  من إعداد الباحثة بناء المعطیات المتوفرة في دیوان الوطني لإلحصائیات: المصدر

ّ السنوات  یالحظ من خالل الجدول أعاله أنّ قطاع التجارة یحتل النسبة األكبر على مر
ما یدلل على اتجاه القطاع  %13.31قدرت بـ  2009، وسجل أعلى نسبة سنة )2008-2011(

 %7.74ما بین  ثمار في المجال التجاري، ثم یلیه النشاط الفالحي بنسب تتراوحالخاص صوب االست
، أما قطاع البناء واألشغال العمومیة، فیأتي في المرتبة الثالثة، في حین یالحظ أنّ قطاع %11.48و 

والتي  %0األشغال العمومیة البترولیة، لم یجذب االستثمارات الخاصة حیث بقیت النسبة على حالها 
  .شیر إلى انعدام االستثمار في هذا القطاعت

ه من أصل  ّ القطاع الخاص تجاري بدرجة كبیرة هو أنّ  511700والذي یبرهن كذلك على أن
 %99.40مؤسسة تجاریة تابعة للقطاع الخاص، أي ما یعادل نسبة  508638مؤسسة تجاریة ثمة 

                                                             
إشكالیات الواقع : الجزائر: ، في»عدالة توزیع الفرص االجتماعیة في سوق العمل في الجزائر«مبروك ساحلي،   1

  .395، ص 2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتورؤى المستقبل
  :للمزید أنظر .15لمرجع السابق، ص دیوان الوطني لإلحصائیات، ا  2

www.ons.dz 
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من إجمالي  %55.56، و)القطاع العام، الخاص، المختلط(من إجمالي المؤسسات التجاریة 
 .1المؤسسات التابعة للقطاع الخاص

ّ القطاع الخاص في الجزائر قطاع ذو  األمروهو  ضعیف وبعید عن  إنتاجالذي یوحي إلى أن
ّ لقطاع التجارة القدرة على استیعاب ید عاملة بشكل دائم، لكن معظمها یعمل في  التنوع، كما أن

تم استمرار ضعف اإلنتاجیة في مجالي السلع  مناصب بعیدة عن تخصصاته المهنیة، ومن
  .2والخدمات

، 2009المحلي الخام فقد سجلت أعلى نسبة سنة  اإلنتاجأما عن مساهمة القطاع الخاص في 
  .%41.35بلغت  2008، في حین سجلت أدنى نسبة سنة %54.70والتي قدرت بـ 

  : دور القطاع الخاص في مجال التشغیل -هـ

من مناصب الشغل، في حین یبقى  %90دول العالم یوفر أكثر من إن القطاع الخاص في 
، وتجمع  %59و %57دور القطاع الخاص في الجزائر یتیح فرص عمل تترواح نسبتها ما بین 

ه ثمة عالقة طردیة بین نمو دور القطاع الخاص في التشغیل وتوفر المناخ  مختلف الدراسات بأنّ
تثمار وتنامت العوائق التي تعتري نجاح القطاع الخاص كلما المناسب، وعلیه فكلما تدن مناخ االس
ه یساهم في محاربة 3الشغلفشل هذا األخیر في توفیر مناصب  ّ مناخ االستثمار إما أنّ ،وبالتالي فإن

ه یتسبب في خلقها ّ الكثیر من أفراد المجتمع الجزائري یفضلون . البطالة أو أنّ إضافة إلى ماسبق، فإن
ّ القطاع الخاص ال یوفر جوا مناسبا للشغل، ومن تم االتجاه نحو القط اع العمومي للعمل، بحجة أن

شعور العامل باألمن الوظیفي في القطاع العمومي بخالف ذلك في القطاع الخاص، فیرى الفرد 
ه مهدد   .العامل بأنّ

                                                             
1 Office national des statistiques, «résultat définitifs de la première phase», collection statistiques N°172, 
série E : statistiques économiques N°69, Alger, juillet 2012, p34. 

مجلة التواصل في االقتصاد ، »-حالة الجزائر -ص في التنمیة بالدول النامیةدور القطاع الخا«بن زراع حیاة،   2
  .176، ص 2016، مارس 45، العدد واإلدارة والقانون

  2014-2013-2012ط االقتصادي والتشغیل والبطالة لسنة االنشدیوان الوطني لإلحصائیات، : للمزید أنظر -
2015.  

  ،%57.2: نسبة 2012تم تسجیل سنة 
2013 : 58.8%،  
2014 :58.9%،  
2015 :58.%  

  .144موالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب، المرجع السابق، ص   3
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داریة: المطلب الثاني ٕ   تحدیات تقنیة وا

لدیمقراطیة التشاركیة في سید الفعلي لتندرج ضمن هذه التحدیات عوائق فرعیة تعتري التج
الجزائر، وتشكل هاجس التنمیة المحلیة السیما وأن هذه العوامل تشكل حجر الزاویة في تعزیز 
الدیمقراطیة التشاركیة كاألطر القانونیة، الجوانب اإلداریة التنظیمیة والتقنیة وغیرها، والتي یمكن 

  : إجمالها في

 :والتنظیمیة للدیمقراطیة التشاركیةعدم اكتمال األطر القانونیة   - أ

والتهیئة  اإلقلیمیةوالجماعات نتیجة لذلك تسعى الدولة الجزائریة ممثلة في وزارة الداخلیة 
العمرانیة العتماد میثاق قانون الدیمقراطیة التشاركیة في سبیل تجسید القیم الدستوریة والسماح بترسیخ 

من شأنه وهو الذي  ،1قة السلطات العمومیة بالمواطنطرق وأسالیب تشاركیة حقیقیة تعكس فعال عال
ّ المفتش العام بالوزارة یؤكد بأنّ مشروع . تحسین ثقة المواطن بالسلطات المحلیة وفي السیاق ذاته، فإن

القانون التمهیدي المتعلق بترقیة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات اإلقلیمیة، شرع العمل 
، 2016یر الجدیدة التي جاء بها التعدیل الدستوري الذي أقره رئیس الجمهوریة سنة فیه تكریسا للتداب

  .2وذلك بهدف تشجیع المواطن على المساهمة  في تدبیر الشؤون العمومیة بالبلدیات والوالیات

ه تم الشروع كذلك في طرح  وأضاف وزیر الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة أنّ
ّ هذه المبادرة تعمل على تكریس ما جاء في التعدیل الدستوري لسنة 3یدة للبلدیة والوالیةقوانین جد ، إن

على أن الدولة الجزائریة تسعى نحو تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى  15في مادته  2016
من جانب الجماعات اإلقلیمیة من جانب، كما أنها تهدف إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة 

ها تسعى إلى االستجابة لتطلعات المواطنین وطموحاتهم من جانب آخر   .ثان، إضافة إلى أنّ

شراكة  إبراموعلى المستوى الدولي، انصرفت الجزائر نحو التعاون الالمركزي، وذلك من خالل 
ابدال مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي، وأطلق على هذا البرنامج بتسمیة ك

capdel  لدعم قدرات الفاعلین المحلیین في التنمیة تحت إشراف وزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة
مالیین یورو موزعة بین  10والتهیئة العمرانیة، وتم تمویل هذا البرنامج من الشركاء الثالث بمبلغ قدره 

                                                             
  :للمزید أنظر. الموقع الرسمي لوزراة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة  1

www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-           18:34          على الساعة 06/08/2018: اریخ االطالعت :  
  : للمزید أنظر. الموقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائریة  2

Http : www.aps.dz/ar/algerie/48965-2017-10-26-16-58-39.   18:50:على الساعة06/08/2018: تاریخ االطالع 
  .لوزراة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، المرجع السابقالموقع الرسمي   3
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ورو من قبل االتحاد األوروبي و ملیون ی 7.7ملیون یورو من قبل الحكومة الجزائریة،  2.5ما یقارب 
یرمي هذا البرنامج إلى تهیئة المناخ . یورو من طرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 170000

المناسب بغرض تطویر نموذج حكامة تشاوریة على مستوى البلدیات ویستند على مرتكزات أساسیة 
  . 1كالمشاركة، الشفافیة واالستجابة لتطلعات المواطنین

ّ ترسیخ الدیمقراطیة  وبناء ّ األمر یدل على أن الجزائر تدرك بأن على هذه الجهود المبذولة فإن
التشاركیة ال یزال یشوبه الغموض واللبس، ما یجعله مجرد شعارات لم یكتب لها النجاح بعد نتیجة 

والتسییر تفشي مظاهر الفساد، غیاب الشفافیة والمساءلة إلى جانب هیمنة المركزیة على صناعة القرار 
أن مشاركة المواطن كحق معترف به قانونا ال العمومي بصفة عامة، ومن الناحیة الواقعیة، یتراءى 

ّ  2یلق تجسیدا فعلیا على مستوى البلدیات، ویرجع ذلك إلى نقص اآللیات والوسائل من جهة، وكذا فإن
ركة المواطنین واألخذ برأیهم في المصالح التقنیة والفنیة للجماعات اإلقلیمیة وغیرها ال تتقبل فكرة مشا

المسائل التنمویة بدعوة عدم توفرهم على الكفاءة المطلوبة، الشأن الذي یؤدي إلى اتساع الفجوة بین 
  . 3الطرفین

ّ حجة جهل المواطنین وعدم توفرهم على الخبرة الضروریة والكفاءة الالزمة  والجدیر بالذكر، فإن
ه من عملیة دالمواطن واستبعا إقصاءسابق لتبریر  الیونانیینسفة استخدمها منذ قرون زمنیة مضت الفال

   théorie élites"صناعة القرار، وهذه المسلمة ال زالت قائمة السیما بالنسبة ألنصار نظریة النخبة 
ه في ظل تعقد الحیاة السیاسیة،  Josef Shumpeterجوزیف شومبیتر ، وفي هذا اإلطار یرى " أنّ

ّ النظام الدیم ّ المواطن ال یتوفر على فإن قراطي التمثیلي أنسب من الدیمقراطیة التشاركیة نظرا ألن
ّ المجتمع التعددي القائم على .4المهارات والمؤهالت الكافیة لبناء رأي سیاسي عقالني سلیم إال أن

سنه، الدعائم الدیمقراطیة ال یقص أحدا من العمل السیاسي مهما كان مستواه أو مكانته االجتماعیة أو 
جنسه وغیر ذلك ألنّ من مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة االستیعاب والمشاركة بدل االقصاء والتهمیش 

  .إلى جانب احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة

                                                             
شراكة ثالثیة مبتكرة من أجل الدیمقراطیة التشاركیة : »كابدال«وزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة،   1

  :للمزید أنظر المرجع السابق،.والتنمیة المحلیة في الجزائر
  www.interieur.gov.dz/images/fiche-infos-ARABE.pdf  

الدیمقراطیة : ، في»-حالة الجزائر–الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة «عبد المجید رمضان،   2
دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، عمان2ط التشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیة،

  .51-50، ص ص 2018
  .51األمین شریط، المرجع السابق، ص   3

4 DEKKAL Mouloud, démocratie participative et citoyenneté», revue Algérienne des études politiques, vol2, 
N3, juin 2015, p121. 
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وبالفعل فإنّ عدم اكتمال األطر القانونیة والتنظیمیة جعل من المبادرات المحلیة غیر مفعلة ، 
ه على الرغم  ّ الواقع یثبت غیاب التأطیر القانوني الذي یحول دون فضال عن ذلك فإنّ من قلتها إال أن

ه تغیب تمظهرات التعبئة على الصعید المحلي، األمر الذي یجعل . 1تنفیذها لیس هذا فحسب كما أنّ
من هذه المبادرات منعدمة في المجالس المنتخبة ویدفع بالوالة إلى العمل على تفعیلها في منأى عن 

، وعدم اكتمال الجانب القانوني یجعل من الدیمقراطیة التشاركیة مجرد مقاربة 2لمواطنینالمنتخبین وا
ّ . 3یغلب علیها الطابع النظري وتتولى السلطات المحلیة عملیتي التحضیر والتكوین هذا یعني أن

 التعدیل الدستوري لم یصاحبه وضع الستراتیجیات تترجم كیفیة ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة على
  .4مستوى الواقع مما یجعلها مقاربة نظریة فحسب

 :روقراطیةیضعف الثقافة التنظیمیة وذیوع الب  -  ب

إلى غیاب الفعالیة في األداء الذي یسهم  اإلقلیمیةیفضي ضعف الثقافة التنظیمیة في الجماعات 
أو الخارجیین بدوره في تراجع مستواها التنظیمي، كما یؤثر ذلك سلبا على رضا أفرادها سواء الداخلیین 

ل ّ ى تمثل األفراد العاملین داخل الجماعة اإلقلیمیة أما الثانیة فتشیر إلى المواطنین المحلیین األمر األو
ویكمن السبب في ذلك إلى تغلیب المصالح الشخصیة . 5الذي یفقدهم الشعور باالنتماء والوالء لها

، )غیاب الضمیر األخالقي(األخالقي  وانخفاض المستوى التعلیمي، وكذا تدهور سلم المعیار القیمي
إلى جانب زوال وتالشي المعاییر المهنیة بسبب عموم الفساد بشتى أنواعه، ومن تم جعل تطبیق 

، حیث یبدو من العسیر فصل الفرد 6القوانین واللوائح التنظیمیة یخضع ألهواء ومیوالت أفراد التنظیم
  .7إلرادة الفردیة وتسخیرها لخدمة أهدافه الشخصیةالعامل عن سیطرة نزعته الذاتیة وخضوع السلطة ل

والحقیقة أن غلبة النزعة الفردیة واالستحواذ على ممارسة السلطة داخل الجماعات اإلقلیمیة 
یجعل أمر مشاركة األفراد العاملین في صناعة القرار مستبعدا، ویمكن إیعاز ذلك إلى غیاب ثقافة 

  .ار التخلف اإلداري واالنكماش على األسالیب التقلیدیةالعمل بروح الفریق، مما یسهم في انتش
                                                             

اهمات الممكنة في السیاق األدوار والمس: التعاون الالمركزي وتكریس الدیمقراطیة التشاركیة«منیر مباركیة،   1
  .279، ص 2017، 11، العدد06، مجلد مجلة البحوث السیاسیة واإلداریة، »الجزائري

  .51عبد المجید رمضان، المرجع السابق، ص   2
األدوار والمساهمات الممكنة في السیاق : التعاون الالمركزي وتكریس الدیمقراطیة التشاركیة«منیر مباركیة،   3

  .279رجع السابق، ص،الم»الجزائري
  .27محمد سنوسي، المرجع السابق، ص   4
  .272، ص 2016دار الجنان للنشر والتوزیع، : ، عمانالسلوك التنظیميمحمد الفاتح محمود المغربي،   5
  .63-62نور الدین حاروش، المرجع السابق، ص ص   6
  .234، ص 1990دار المعرفة، : ئر، الجزاحول الطبیعة البشریة والنظم السیاسیةمحمد جمال یحیاوي،   7
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ّ الجهاز البیروقراطي یواجه مشكل االستئثار بإدارة الشؤون العمومیة  ویضیف عمار بوحوش أن
واستبعاد إمكانیة استشارة الخبراء واألخذ بآراء المرؤوسین، مما یجعل الرؤوساء والمسؤولین یوصفون 

هم  ّ االلتزام الحرفي بالقوانین واللوائح التنظیمیة، وكذلك ، فضال"رجال سلبین"على أنّ  عن ما سبق، فإن
ه . فإنّ من صالحیات المسؤول تطبیق القانون دون النظر إلى مدى إحقاق مخرجات ایجابیة ویرى بأنّ

 وهو المشكل العویص الذي أضحت اإلدارات. 1والمبادأة والمبادرة اإلبداعلیس من اختصاص المسؤول 
تتخبط في كنفه، وهو ما انجر عنه انتشار الجمود والتعصب للرأي  بما فیها اإلدارات المحلیة العمومیة

والبطئ في االستجابة لتطلعات المواطنین، األمر الذي یجعل هؤالء ناقمین عن اإلدارة والذي بدوره 
وف یترتب عنه ضعف الثقة في المسؤولین السیما المنتخبین منهم، ومن تم االستیاء من الظر 

  .المعیشیة

  : ضعف دور المجالس الشعبیة المنتخبة -ج

ّ القانون منح لكل من البلدیة والوالیة صالحیات واسعة، والتي تترجم استقاللیة  على الرغم من أن
تدخل السلطة الوصیة یبدو جلیا من خالل  أنغیر . الجماعات اإلقلیمیة عن اإلدارات المركزیة

لها القانون  ّ للوالي في الموافقة على مضمون مداوالت المجالس الشعبیة البلدیة، الصالحیات التي خو
نه ممثال للدولة وهو ما یدل على  ّ بسط نفوذ السلطة الوصیة أي "وكذا توسیع صالحیاته وتعزیزها كو

ما جعل الجماعات اإلقلیمیة تحت تبعیة دائمة وخضوع تام ، وهو "السلطة المركزیة ممثلة في الوالي
  .2لوصیةلممثل السلطة ا

ّ المشرع الجزائري اتجه نحو تقویة  ّ الذي یدل على أن وفي سیاق آخر وتتمة لما سبق ذكره، فإن
في مسألة شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي،  على البث إلزامهدور الوالي یتمثل في 

یة صحیح أن المشرع الجزائري تخوف من ضیاع المصلحة العامة وحدوث انسداد على مستوى البلد
عن شغور المنصب  اإلعالنوتعطیل للمرفق البلدي، إال أنّ هذه المسألة تعد داخلیة تفترض أن یتم 

والعمل على خدمة مصالحهم  من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي وذلك تعزیزا لثقة الناخبین
ه یزید من درجة "وهو األمر الذي یضاعف والء المنتخب المحلي و.3واالستجابة الحتیاجاتهم شعوره بأنّ

ه في الغالب یظهر عدم اهتمامه بالمواطنین "تابع هرمیا إلى السلطة اإلداریة ممثلة في الوالي ، كما أنّ
                                                             

، 2، المجلد حولیات جامعة الجزائر، »البیروقراطیة في الجهاز اإلداري وجب تغییر العقلیة القدیمة«عمار بوحوش،   1
  .79، ص1987، 1العدد

تعلق الم 10- 16قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة في القانون العضوي رقم «وحیدة قدومة،   2
  . 260-258، ص ص 2018، 2، العدد3، المجلدمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، »بنظام االنتخابات

مجلة صوت ، »المزج بین الغموض والوضوح القانوني في تنظیم رئاسة المجالس المنتخبة المحلیة«بلغالم بالل،   3
  .268-266، ص ص 2017، 07، الجزء الثاني، العددالقانون
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الذین انتخبوه وال یكلف نفسه من أجل تلبیة مصالحهم وتطلعاتهم، مما یجعل العالقة بینهم ) الناخبین(
نّ وجدت -تزداد سوءا ٕ وغیرها من االعتبارات التقلیدیة التي  1القبليفقد تحكمها العشائریة، االنتماء  -وا

ال تمت بالصلة بالمؤسسات الحدیثة والبناء الدیمقراطي التشاركي، الشأن الذي ینعكس سلبا على 
  .مخططات التنمیة المحلیة

إضافة إلى العوامل السابقة الذكر ثمة أخرى ال تقل أهمیة وتسهم هي األخرى في تراجع أداء 
لمنتخبة تتمثل في تنازع االختصاص وتداخل صالحیات صانعي القرار على المجالس المحلیة ا

المحلي بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو بین الوالي ورئیس المجلس البلدي، وعلى  المستوى
ه یشكل بذلك صاحب القرار النهائي،  والذي یجعله في اعتبار أن الوالي الممثل الشرعي للدولة، فإنّ

اءلة والمحاسبة من قبل المجالس الوالئیة، ومن تم یستحیل إبعاده أو اقتسام المسؤولیات منأى عن المس
ل المجالس المحلیة إلى مجال لنشوب النزاعات عوض إحقاق التنمیة 2والصالحیات معه ّ ، وهو ما حو

فاءة وذلك راجع إلى قلة الوعي الناتج عن غیاب ك.3المحلیة على أساس من التعاون والتفاعل والتنسیق
أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة وضعف تكوینهم مما یؤسس للعجز والفشل في إیجاد بدائل جدیدة 

، فضال عن غیاب ثقافة احترام اآلخر واألخذ برأیه والسماع 4وتحدید مكامن الضعف وتقییمها
الس، القتراحاته والتعصب للرأي وكذا نقل المشاكل التي تحدث خارج إطار العمل إلى داخل المج

بمعنى أن القرار المتخذ یصبح وسیلة لالنتقام وتصفیة الحسابات دون مراعاة المصلحة العامة وخدمة 
  .المواطنین

ّ المجالس المحلیة المنتخبة أضحت تتخبط فیما یسمى بأزمة التمثیل بما  ناهیك عن ما سبق، فإن
 ّ ه لیست كل شرائح المجتمع ممثلة في هذه المجالس السیما وأن األعضاء المشكلین لعضویة  یعني أنّ

المجالس ال یمثلوا المواطنین من حیث مستوى التعلیم، الثقافة أو الطبقة االجتماعیة التي ینتمون إلیها 

                                                             
  .132جمال زیدان، المرجع السابق، ص   1
دور المواطن، : إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي«األمین سویقات وعصام بن الشیخ،   2

الدیمقراطیة : ، في»المجتمع المدني والقطاع الخاص في صیاغة المشروع التنموي المحلي حالة الجزائر والمغرب
، 2018دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، عماناإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیةالتشاركیة في ظل 

  .102ص 
، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، »مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها«بوعیسى سمیر،  3

  .36، ص 2014، أكتوبر 5العدد
  .66المرجع السابق، ص  ،ة العمومیة المحلیةالخدم، وآخروننور الدین حاروش   4
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، ما 1بحكم أنه عادة ما یتكون المجلس من أفراد الطبقة الوسطى أو الطبقة العلیا في المجتمع المحلي
  .تبعدة من ممارسة النشاط السیاسي على المستوى المحليیشیر إلى أنّ طبقة الفقراء تبقى مهمشة ومس

وعموما فإن الضعف في األداء الذي تعاني منه المجالس المحلیة المنتخبة یساهم فیه كل 
أطراف العالقة الدولة ممثلة في السلطة الوصیة، المنتخبین المحلیین وكذا الناخبین نظرا لعدم رغبتهم 

  .افة التطوعفي المشاركة وفقدانهم للوعي وثق

  :وتنمیتها مشكلة بناء القدرات - د

ّ تنمیة القدرات تشیر وفق وجهة النظر االولى غلى تلقین األفراد وتعلیمهم كیفیة أداء المهام  إن
بطریقة أحسن وأفضل، بینما تشیر وجهة النظر الثانیة أن تنمیة القدرة ترتبط أساسا ببناء مؤسسات 

تي هي قائمة في األصل، في حین ترى الوجهة الثالثة على أن بناء جدیدة أو العمل على تعزیز تلك ال
ر منظومة الحقوق وتحسینها وتسهیل قابلیة الحصول علیها وتوسیع الحریات  ّ القدرة تعني تغی

ها ترمي .2األساسیة ّ تنمیة القدرات ترتبط أساسا بتنمیة الجوانب المادیة والمعنویة بعبارة أخرى أنّ غیر أن
ل الحقوق والحریات لألفراد وخلق مؤسسات قویة سواء من خالل إقامة مؤسسات جدیدة إلى توسیع مجا

أو إدخال تعدیالت على تلك التي كانت قائمة مسبقا واعتماد منظومة تعلیمیة فعالة من شأنها تدریب 
ّ تنمیة القدرات تحتاج إطار قانوني رصین ، وتكوین األفراد على حسن تأـدیة العمل، فضال عن ذلك فإن

ها تتضمن استغالل الموارد الطبیعیة استغالال عقالنیا، وترمي في نهایة المطاف إلى تحقیق  كما أنّ
   .التنمیة المحلیة المستدامة

في الجزائر كغیرها من دول العالم العربي تواجه تحدیات كثیرة، یعود  اإلقلیمیةلكن الجماعات 
على الرغم من وجود اإلرادة السیاسیة الهادفة إلى واضحة لبناء القدرات، ف إستراتیجیةسببها إلى غیاب 

                                                             
: ، األردنالمركزیة والالمركزیة في تنظیم اإلدارة المحلیةصفوان المبیضین، حسین الطراونة وتوفیق عبد الهادي،   1

  .58- 57، ص ص 2011دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 
  عادة النظر في البناءات القیمیة من اتجاهات، تستهدف تنمیة القدرات تطویر المهارات وحسن استغالل ال ٕ موارد وا

عادة ترتیب العالقات وتتضمن هذه  ٕ دوافع وظروف تمكن من تحقیق التنمیة المحلیة، كما ترمي إلى تحدید المفاهیم وا
اإلستراتیجیة أهداف أخرى فرعیة تشمل على توسیع دائرة المشاركة والتقرب أكثر من المواطنین واستنباط أهم 

حتیاجات والمطالب التي یتطلعون إلیها ، تنظیم دورات تكوینیة بهدف التعلم والتأقلم وتحقیق التكامل بین جمیع اال
  : للمزید أنظر. المستویات لمجابهة المشكالت المجتمعیة

رة المحلیة في تطویر اإلدا: ، في»خبرة وكالة التنمیة الدولیة الكندیة: قراءات في تنمیة القدرة«السید عبد المطلب غانم، 
  .42، ص 2010المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : ، القاهرةالوطن العربي

، 2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : ، نیویوركیب تمهیديتك: تنمیة القدراتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   2
  .3ص
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السلوك التقلیدي القائم على الموروث  أنماطتستند إلى  اإلقلیمیةالتغییر، مع ذلك ال تزال الجماعات 
، 1اإلداري والتنظیمي الذي یعتمد بشكل كبیر على الحلول الترقیعیة بعد حدوث األزمة وظهور القصور

خدام أسالیب إداریة قدیمة وتوزیع الموارد البشریة بشكل سيء ال یراع وهو ما یتجلى من خالل است
االختصاص والكفاءة، كما أنّ هذا الجهاز اإلداري یمتاز بالتعقید والجمود وهو األمر الذي یجعله ال 
یسایر التطور الحاصل إلى جانب غیاب سیاسات إداریة فاعلة تتیح إمكانیة االستثمار في رأس المال 

نة للجهاز اإلداري و 2البشري ّ نّ وجدت فهي محتشمة السیما مع التعداد الهائل للموارد البشریة المكو ٕ ا
من إجمالي تعداد الوظیفة  %57ما یعادل نسبته  1151734على المستوى المحلي أي ما یزید عن 

  .العمومیة

عاني من وبناء على ما سبق، فغن الجماعات اإلقلیمیة في الدول العربیة بما فیها الجزائر ت
ضعف بنیوي وهیكلي یتمیز بالروتین، بطئ اإلجراءات، تدني األداء الوظیفي، ما ینتج عنه تدهور 

، إضافة إلى ذلك 3عنصري الكفاءة والجودة التي تعیق مستوى الخدمات العمومیة المقدمة للمواطنین
وذلك نتیجة ضعف تعتري الجماعات اإلقلیمیة مسألة سوء استغالل الموارد الطبیعیة رغم وفرتها، 

المؤهالت العلمیة واعتماد أسالیب غیر علمیة إلى جانب عدم التمكن من تشخیص الممتلكات التي 
، أو یمكن للجماعات المحلیة أن ترفض االستعانة بذوي 4تعتبر أهم ركیزة لنجاح التنمیة المحلیة

غالل الموارد استغالال االختصاص والمؤهالت العلمیة واستشارتها واألخذ برأیها بخصوص كیفیة است
  .رشیدا

  

  

                                                             
، جوان 26، العددمجلة التواصل، »لیة في الجزائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المح«بومدین طاشمة،   1

  .38، ص 2010
، مجلة العلوم االجتماعیة، »تخطیط وتنمیة المجتمعات المحلیة في دول العالم الثالث«ماهر فرحان مرعب،   2

  .117، ص 2014، جوان 18العدد
  ه بالجهاز اإلداري على المستوى المحلي، تم جمع تعداد األعوان في المصالح غیر الممركزة واإلدارة البلدیة وعبّر عن

  : للمزید أنظر. عون 312009عون بینما قدر تعداد اإلدارة البلدیة  839725حیث تعداد المصالح غیر الممركزة 
الموقع الرسمي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، إحصائیات، تعدادات الوظیفة العمومیة، وقد تم تحیین هذه الصفحة 

  .2015بر دیسم 03في 
www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp                           17:45على الساعة           08/08/2018یوم االطالع  

  .98صفوان المبیضین، حسین الطراونة وتوفیق عبد الهادي، المرجع السابق، ص   3
  .117مرجع السابق، ص ماهر فرحان مرعب، ال  4
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  :انعدام الجدیة والفعالیة في التخطیط المحلي -هـ

ما إتباعها هذه  نّ ٕ انتهاج الجزائر سیاسة التخطیط لم یظهر في السنوات القلیلة الماضیة، وا
ّ الجماعات اإلقلیمیة الزا لت السیاسة بدأ غداة استعادتها السیادة الوطنیة وتأمیم مواردها، مع ذلك فإن

تتخبط في كنف هذا المشكل العویص الذي یعد فعال عرقلة للتنمیة المحلیة بمفهومها التشاركي، والذي 
ضاعف من درجة حدتها هو غیاب اإلمكانات المادیة والوسائل القانونیة التي تساهم في إقامة تخطیط 

سواء الزمانیة أو علمي دقیق یأخذ في عین االعتبار الوسائل المتوفرة ویرى مدى مالئمة الظروف 
  .1المكانیة

وثمة جانب آخر یعتبر بأن مركزیة القرار یزید من اتساع الفجوة بین أعمال الذین قاموا 
طط له فذ في أرض الواقع، وهذا  بالتخطیط وأولئك الذین تولوا التنفیذ، بمعنى الذي خُ لیس هو الذي نُ

یاسات العمومیة المحلیة، ومن تم تختفي راجع إلى عدم االلتزام باإلجراءات المسطرة عند تطبیق الس
   .2مطالب المواطنین في ظل صعوبة االستجابة

ّ التخطیط أضحى یقتصر على توفیر مناخ مالئم لجلب القطاع الخاص  وفي سیاق آخر، فإن
إلى االستثمار في كافة المجاالت دون أن یعمل على إیجاد میكانیزمات للتطویر والرفع من اإلنتاجیة، 

ه في مجال البنیة التحتیة والهیاكل القاعدیة یخضع للشمولیة على سبیل المثال عالوة عل ى ذلك فإنّ
، بمعنى تخطیط وطني مركزي بعیدا عن 3غرب-إنشاء الطرق الوالئیة والوطنیة كالطریق السیار شرق

  .المركزیة التخطیط

ّ ذ لك یغیب في سیاسة ومن أهم مقومات الدیمقراطیة التشاركیة ثمة التعاون والتنسیق، غیر أن
انعدام التنسیق بین المخطط البلدي للتنمیة «التخطیط المعتمدة على المستوى المحلي وذلك بسبب 

ما یترجم غیاب التنسیق بین المستوى  ،»والمخطط الوالئي أو بین أحداهما والمخطط القطاعي للتنمیة
ما تنعدم كذلك مشاركة الم .4المركزي والمحلي نّ ٕ واطنین في مراحل التخطیط بشكل لیس هذا فحسب، وا

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تعتمد على توسیع مشاركة المواطنین في صناعة القرار 5حقیقي وفعال   .ألن

وقد أثبتت الدراسات المختلفة أن ضعف مشاركة المواطنین واستبعادهم من تخطیط البرامج 
ل یتعلق بتجاهل القی ّ ادات المحلیة دور الجهود الذاتیة وأخذ رأي التنمویة یتمثل مرده لسببین هامین األو

                                                             
  .131جمال زیدان، المرجع السابق، ص   1
  .80عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   2
  .32المرجع السابق، ص ،عبد الحلیم مهورباشة، التخطیط الحضري  3
  .131جمال زیدان، المرجع السابق، ص   4
  .64ص  ، المرجع السابق،الخدمة العمومیة المحلیةنور الدین حاروش وآخرون،   5
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المواطنین في برامج التنمیة أما السبب الثاني فیرتبط بالمواطنین في حد ذاتهم، حیث یعتبر هؤالء أن 
المشاركة في خطط التنمیة المحلیة مضیعة للجهد والوقت الذي یفترض من وجهة نظرهم أن یستثمر 

  .  1"لقمة العیش"في كسب 

 ّ ه  إقصاءفشل برامج التنمیة المحلیة یعزى إلى وعلیه فإن ن أنّ ّ المواطن من عملیات التخطیط كو
إلى ذلك فإن نجاح التخطیط یستلزم مراعاة الخصوصیة  باإلضافةهو األدرى باحتیاجاته وتطلعاته، 

  .لیمیةإقلیم في الوالیات أو حتى في البلدیة الواحدة ذاتها أین توجد المفارقات اإلقالتي یتمتع بها كل 

، والذي "قلة المكاتب المتخصصة على مستوى الدوائر والبلدیات"ومن المظاهر السلبیة كذلك 
، وهنا ینبغي اإلشارة إلى أن مهمة 2یزید من احتمالیة فشل البرامج التنمویة على المستوى المحلي

هم الفرصة هذا إن سنحت ل–التخطیط ال تنحصر في الجهود الرسمیة أو جهود المواطنین العادیین 
ها تشكل جهة مختصة في  -بذلك فإن مكاتب الدراسات هي األخرى تمتاز بمیزتین األولى بحكم أنّ

مجال الدراسات واألبحاث، أما المیزة الثانیة وهي أن القائمین على هذه المكاتب هم كذلك من 
جهة لهم المشاریع التنمویة، وبالتالي یعوون جیدا ما تحتاجه الم ّ نطقة أو البلدیة وما المواطنین المو

مكانات وغیر ذلك ٕ   . تتوفر علیه من موارد ووسائل وا

  تحدیات أخرى: المطلب الثالث

إلى جانب العوائق السابقة الذكر، والتي لها وقع مباشر أغیر مباشر على المقاربة التشاركیة ثمة 
  : تحدیات أخرى تحول دون تجسید التنمیة التشاركیة أهمها

 :لة والشفافیةءلمساالفساد في ظل غیاب ا  - أ

عرفت الجزائر ألكثر من ربع قرن عدة إصالحات لمكافحة ظاهرة الفساد تم من جرائها هدر 
، حیث باتت هذه الظاهرة تحظى بانتشار واسع یشكل 3مئات ملیارات الدوالرات لكنه من دون جدوى

مقراطیة الحدیثة وحكم عائقا أمام التنمیة وكذا اعتبارها أحد العوامل المخلة بأداء المؤسسات الدی
وتقویض الدیمقراطیة التشاركیة، األمر الذي جعل الجزائر تصنف في خانة الدول التي تشهد  4القانون

فسادا ضخما على مستویات عدة السیما المستوى المحلي الذي یستشري به فساد من نوع صغیر، 
                                                             

المنظمة العربیة : ، القاهرةدراسة مقارنة: ودوره في التنمیة المحلیة اإلقلیميالتخطیط حنان عبد القادر خلیفة،   1
  .246، ص 2016للتنمیة اإلداریة، 

  .131جمال زیدان، المرجع السابق، ص   2
3 Rachid TLEMÇANI, «Infitah, globalisation et corruption», in : l’Algérie face a la mondialisation, Senegal : 
CODESRIA, 2008, p42. 

  .96، ص 2014، 03، العددمجلة القانون، المجتمع والسلطة، »مكافحة الفساد«فاصلة عبد اللطیف،   4
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بادل بین الجماعات اإلقلیمیة حیث یتم تزویر قوائم المشتریات العمومیة بطریقة ممنهجة باتفاق مت
، ویتورط في هذا النوع من الفساد المسؤولین الحكومیین بما في ذلك المحلیین إلى )البلدیة والوالیة(

تقبل "، أي 1درجة أن هذه الظاهرة أصبحت تؤدى بشكل عادي لتشغیل األوامر اإلداریة وشبه اإلداریة
حمیدة ولیس بفعل مذموم، وعلیه اعتبر الفساد  ، وكأن الفساد وسیلة"وجود الفساد والتكییف معه

 .2منظومة قائمة بذاتها تحتاج إلى التأقلم معها وقبولها

الذي تُصدره  2017وقد احتلت الجزائر مرتبة غیر مشرفة في تقریر مؤشر مدركات الفساد لسنة 
نیفها خالل مع اإلشارة إلى تص-منظمة الشفافیة الدولیة، وهو ما سیتم توضیحه في الجدول أدناه

  : -السنوات الخمسة األخیرة

  2017إلى  2012تطور مؤشر مدركات الفساد من ) 10(الجدول رقم 

  2013  2014  2015  2016  2017  
مؤشر 

مدركات 
  الفساد

  النقطة  الرتبة  النقطة  الرتبة  النقطة  الرتبة  النقطة  الرتبة  النقطة  الرتبة
94  36  100  36  88  36  108  34  112  33  

  3من إعداد الباحثة :المصدر               100إلى  0من : النقطة                         :                  ةالرتب

    األكثر فسادا 0  .بلد 175من أصل.    

  األكثر نزاهة 100  .بلد 168من أصل    

  بلد 176من أصل.  

  بلد 180من أصل.  

نقاط، حیث  3دت تراجعا ما بین نقطتین إلى من خالل الجدول أعاله یالحظ أن الجزائر شه
الدرجات بـ  نقطة بالمقارنة مع السنوات الماضیة فقد بلغ معدل 33معدل درجات  2017سجلت سنة 

مما یعني أن ظاهرة الفساد تعرف انتشارا ).  2015- 2014-2013السیما في سنوات (نقطة  36
وهو األمر الذي یساهم في عرقلة المشاریع  واسعا یتجه نحو التصاعد أي التفشي واالستشراء أكثر،

التنمویة سواء على الصعید الوطني أو المحلي، وذلك من خالل تبدید المال العام الذي یرافقه إحداث 

                                                             
1Rachid tlemçani, opcit, p40.  

تنمیة المهارات : ، في»الفساد دور الثقافة التنظیمیة والعدالة االجتماعیة في مكافحة«عادل عبد العزیز السن،   2
 . 322ص  ،2012، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: للقیادات ودورها في مكافحة الفساد، القاهرة واإلداریةالقانونیة 

  .بناء على المعلومات الواردة في تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة  3



التفعیل مداخلالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التحدیات و: الفصل الثالث  
 

206 
 

اإلقلیمیة، ومن تم ینصرف بعض المسؤولین إلى خلل في استثمارات الدولة بما في ذلك الجماعات 
یجعل المواطن غیر راض عن المشاریع التنمویة مما .1صرف نفقات ضخمة مقابل مردود منخفض

التي تقام على مستوى األقالیم نظرا لغیاب دور الفواعل في صناعة القرار التنموي بما في ذلك 
  .المواطنین

ّ المؤشر اعتبر أن أكثر من ثلثي البلدان حصلت على درجة تقل عن   50والجدیر بالذكر، فإن
نقطة وسجلت هذه الدرجات وبشكل سيء  50جة تقل عن بلدا تحصل على در  120نقطة ما یعادل 

معدل (وأوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى ) نقطة 32بمعدل الدرجات (جنوب الصحراء  إفریقیافي مناطق 
 Patriciaباتریسیا موریرا وقد أرجعت المدیرة التنفیذیة لمنظمة الشفافیة الدولیة ). نقطة 34الدرجات 

Moreira  على الحریات األساسیة السیما حریة الصحافة والتمادي في ممارسة  السبب إلى التضییق
البیروقراطیة وتعقید اإلجراءات اإلداریة وكذا انتشار الفساد على مستوى السلطات المحلیة 

  . 2)الالمركزیة(

دور الفواعل المحلیة السیما منظمات المجتمع  إضعافوفي السیاق ذاته، اعتبر المؤشر بأن 
في تسلیط الضوء على انتهاكات الحقوق والحریات وممارسة الضغط علیها  اإلعالمل ووسائ المدني

، له األثر البلیغ على مسار 3التي من شأنها تجسید مبدأ سیادة الحكم والقانون اإلجراءاتوتحریك 
لرقابة التنمیة المحلیة والتأثیر على السیاسات العمومیة المحلیة وخلق مناخ یسوده المساءلة، الشفافیة وا

ّ أكبر  مما ینعكس باإلیجاب على تطویر وترقیة االستثمارات المحلیة وجلب المستثمرین األجانب ألن
  .عائق أمام االستثمار یتمثل في تعقید اإلجراءات وعموم الرشاوى

ویبدو الفساد أكثر تعقیدا وأبلغ تأثیرا على التنمیة المحلیة إذا أخذ أحد األشكال التالیة كمنح 
التهرب الضریبي، (ید السلع والخدمات العمومیة ألشخاص معینة وتقدیم االمتیازات النقدیة عقود تور 

                                                             
الشباب وآفاق التنمیة اإلنسانیة : 2016نسانیة العربیة للعام تقریر التنمیة اإل « برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   1

ر   .18، ص2016، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، »في واقع متغیّ
  : للمزید أنظر. منظمة الشفافیة الدولیة  2

https://www.transparency.org/news/perssrelease/2017-corruption-perceptions-Index-press-relase-AR          
  08:38على الساعة  05/08/2018یوم االطالع 

   أن تعمل على یرى الدكتور صالح زیاني أنه من األمور المستعصیة على الدولة مجابهة الفساد بمفردها، لهذا علیها
  : للمزید أنظر. اعتبار المجتمع المدني كفاعل في محاربة الفساد ال كهیئة مضادة تتعارض مع مصالح النخب الحاكمة

رساء الدیمقراطیة المشاركاتیة في الجزائر«صالح زیاني،  ٕ ، مجلة المفكر، »تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وا
  .64، ص4،2009العدد 

3 Transparency international, «research evidence for the relationship between corruption and civil liberties», 
21 February 2018, p01. 
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إمكانیة الحصول على العقارات،ملكیة األسهم، سكنات، (أو العینیة ) الدعم المعاشات أو تأمین البطالة
إلیرادات ، استعمال الرشاوى لتخفیض نسب الضرائب أو الرسوم مما یؤثر على ا)رعایة صحیة وغیرها

العمومیة والتعجیل في أخذ القرارات لممارسة األنشطة المشروعة من دون االحتكام للضوابط 
  .  1التنظیمیة

وتأسیسا على ما سبق، قد ینجر عن هذه السلوكات السلبیة التشكیك في سیادة القانون، مما 
یشوه البناء  2"خلق نسق قیمي"یؤثر سلبا علة أداء الجماعات اإلقلیمیة وعلى المصلحة العامة وبالتالي 

مي األخالقي ویدفع نحو الالعدالة في المجتمع واختالل توازن الفرص بین المواطنین إلى جانب  القیّ
تنامي مظاهر الفقر والحرمان، مما یزید من تهمیش الفئات المستضعفة نتیجة حرمانها من اإلعانات 

جهة لها لتحول إلى فئات أخرى من دون و  ّ الشأن الذي یؤدي إلى تدهور ثقافة  .3جه حقالمالیة المو
  .المواطنة التي تؤثر سلبا هي األخرى على التنمیة التشاركیة والدیمقراطیة التشاركیة عموما

 :غیاب ثقافة المواطنة  -  ب

كثیر من الباحثین من یرجع غیاب ثقافة المواطنة إلى إضعاف دور المؤسسات التربویة 
الدیمقراطي والحس المدني والمواطنة بما تحمله من حقوق، حریات والجامعات في إرساء دعائم البناء 

أن المدرسة في الوطن العربي بما  2004وواجبات، وهكذا اعتبر تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لسنة 
فیها الجزائر یغلب علیها إیدیولوجیة معینة تجعل من المناهج وأسالیب التعلیم والتقییم تتجه صوب تبني 

لخضوع، وكذا التلقي بدل ممارسة الحوار، النقاش، االبتكار، االكتشاف وغیرها، مما یساهم في ثقافة ا
إعاقة التفكیر وروح النقد البناء، وعلیه أصبح دور المدرسة في ظل هذه المعطیات تعیید إنتاج 

من تم بثقافة الخضوع، و  G.Almondوغبلایر ألموند   s.verbaسیدني فیربا ، وهو ما أسماه 4التسلط
یبدأ بتكوین ثقافته وشخصیته بناء على االبتعاد عن المشاركة وتتشكل ) المواطن المستقبلي(فإن النشئ 

لدیه ثقافة الخوف بدل المواجهة، الكبث بدل التعبیر عن آرائه، والتبعیة عوض التحرر من أي قید 
                                                             

، واشنطن، مارس 1، العدد35، المجلد مجلة التمویل والتنمیة، »الفساد والتنمیة«جراى ودانیال كوفمان، . و.شیرال  1
  .8-7، ص ص 1998

، 16، العدد دراسات اقتصادیة، »لحكم الرشید ومحاربة الفساد وتأثیرهما في نجاح اإلصالح والتنمیةا«قانة زكي،   2
  .129، ص 2010

مجلة ، »الفساد اإلداري في الجماعات المحلیة وتداعیاتها السلبیة على تحقیق التنمیة المحلیة«بركنو قوسام،   3
  .262، ص 2012، جانفي 5، العدداالقتصاد الجدید

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج الخلیج العربي لدعم ب  4
نحو الحریة في الوطن : 2004موجز تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام «منظمات األمم المتحدة اإلنمائیة، 

  . 17، ص 2005الوطنیة،  المطبعة: المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، عمان ،»العربي
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ییر، وفي هذا اإلطار یعتبر یكبل روح اإلبداع واالبتكار والمبادرة، وكذا الجمود عوض الحركیة والتغ
  .أن المدرسة هي مكان لممارسة المواطنة Robert DAHLروبارت دال 

اختالل وجود توصلت من خاللها إلى نتائج أهمها  راضیة بوزیانوفي دراسة أجرتها الباحثة 
التوازن بین الحق والواجب في الكتب المدرسیة خاصة كتب المواد االجتماعیة، مما ینتج عنه حصر 

مرات نسبة  3أي ما یعادل تقریبا  % 17.47المواطنة في الحق كأساس لها حیث بلغ نسبة تواتره 
، إلى جانب غیاب شبه كلي ألسس الدیمقراطیة كبناء یساهم في %5.03تواتر الواجب والتي بلغت 

، وقد خلصت الدراسة إلى اعتبار أن دور %2.90تشكل ثقافة المواطنة، حیث بلغت نسبة تواترها 
المؤسسة التعلیمیة الجزائریة في تكوین ثقافة المواطنة تعتریه تحدیات جمة تعیق إرساء دعائم 

التشاركیة وتداعیاتها على خطط التنمیة المحلیة على كافة مستویات األقالیم المتواجدة  1الدیمقراطیة
   .عبر التراب الوطني، ومن تم فشل التنمیة الوطنیة

على تلقینهم الجوانب المعرفیة النظریة التاریخیة عة یتم  التركیز ومع انتقال الطلبة إلى الجام
والجغرافیة التي ترد في المقررات الدراسیة، مما یجعل مفهوم المواطنة ضیقا من جهة ویقل تعمیق 

، كما تنمو هذه الشعور بالمواطنة الحقة الهادفة إلى تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة من جهة أخرى
الستعانة بالطرق التقلیدیة التي ال تجد نفعا یغیر من مجرى النشاط السیاسي الممارسات على ا

والقرارات التنمویة على المستوى المحلي، فهي بهذا تشكل مواطنة رمزیة أكثر منها مواطنة نشطة 
ویظهر هذا المفهوم ضیقا السیما في الشُعب والتخصصات العلمیة التي یكتفي فیها الطلبة . 2ومسؤولة

تعمیق الحس التشاركي أمرا لیس  إمكانیةالظواهر العلمیة والعلوم الدقیقة، الشأن الذي یجعل  بدراسة
بالهین أو بعبارة أخرى منعدم لكنه یتجلى فقط من خالل ممارسة العمل النقابي كاالتحاد العام للطلبة 

ما قلة قلیلة على سبیل المثال ال الحصر غیر أن هذه الممارسات ال تستهوي كافة الطالجزائریین  نّ ٕ لبة وا
  . مقارنة مع العدد اإلجمالي للطلبة

وثمة من الباحثین من یعتبر أن ضعف ثقافة المواطنة ترجع إلى الحضور الضعیف لوسائل 
واالتصال المحلیة، وذلك نتیجة انفصالها عن المجتمع المحلي وعدم استطاعة ربطه بالبرامج  اإلعالم

مدادهالتنمویة  ٕ ن أنّ هذه القنوات بالمعلومات المت وا ّ علقة بالتنمیة المحلیة التي تشغل حیزا هاما كو
ها تتصف  الجهویة أو الجواریة على سبیل المثال في تبعیة دائمة للمركز على الرغم كاإلذاعات من أنّ

                                                             
-369، ص ص 2015مركز الكتاب األكادیمي، : ، عمانالواقع والمشكالت: التربیة والمواطنةراضیة بوزیان،   1

372.  
دور الجامعات العربیة في تربیة المواطنة في ضوء بعض االتجاهات العالمیة «خالد صالح حنفى محمود،  2

  .79، ص 2018، جوان 04، العدد1مجلد، الدراسات في علوم التربیة، »المعاصرة
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ها تتجه صوب تقدیم وصف للمشاكل وتتناسى اقتراح بدائل 1بالصبغة المحلیة ذا كانت كذلك فإنّ ٕ ، وا
ّ حضور وسائل وحلول مناسبة  واالتصال المحلیة باستمرار في األنشطة  اإلعالمإلى جانب ذلك فإن

المختلفة التي تنظمها الهیئات المحلیة الرسمیة وغیر الرسمیة في سبیل التغطیة دون ممارسة المساءلة 
ها قنوات . والرقابة على أعمال هذه الهیئات یة ال تعبر عن القیمة الثقافیة والمؤسس"ناهیك عن أنّ

 2عبر شبكات األنترنت، فهي تفتقر إلى الرقمنة التي أصبحت ضرورة حتمیة كخلق التفاعل "لمجتمعنا
والتعاون الذي یدعم المقاربة التنمویة التشاركیة، وعادة ما تنصرف بعض هذه القنوات إلى التقاط 

المواطن  المعلومة من هنا وهناك من دون تحري الصدق وهو ما قد یتسبب في زعزعة الثقة بین
والمؤسسات المحلیة بما فیها الجماعات اإلقلیمیة، والذي یترتب عنه في نهایة المطاف عرقلة المشاریع 

   .التنمویة

 :غیاب العدالة االجتماعیة -ج

ّ تحقیق العدالة االجتماعیة بالمفهوم الحدیث انتقل من مجرد معالجة لظاهرة الفقر وتخفیف  إن
ة أي ضعف القدرة التوزیعیة إلى العدالة في الحقوق السیاسیة والثقافیة حدة الالعدالة في توزیع الثرو 

ّ الدول لم تعد تعاني من ظاهرة : والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق. 3وغیرها هل هذا یعني أن
ها أعادت التفكیر في مقاربة جدیدة؟   الفقر وحققت العدالة التوزیعیة أم أنّ

أكثر  اإلنسانالعدالة االجتماعیة أضحى یولي األهمیة لحقوق  إنّ كل ما في األمر أنّ مفهوم
من أي وقت مضى السیما مع ظهور المطالبة بالحق في التنمیة وما رافقه من أسالیب ونماذج 

 acteursومفاهیم جدیدة التنمیة مشاركة، التنمیة التشاركیة، أو التنمیة بإشراك فواعل غیر دوالتیة 
non-étatique المقاربة الجدیدة تستند على فكرة مفادها أن توسیع مجال وغیر ذلك، ل ّ هذا فإن

الحقوق ومنح مزیدا من الحریات یمكن أن یساهم في محاربة الفقر وتحسین القدرة التوزیعیة، بمعنى أن 
المواطن المشارك النشط والفعال یحقق العدالة في توزیع الثروة بمفرده عن طریق المشاركة في التنمیة 

إلحقاق نتائج ملموسة تحسن من أوضاعه المعیشیة، وبالتالي لیس الفقر فقرا مادیا بل هو والسعي 
  .افتقار للحقوق والحریات

                                                             
، 1، العدد4، المجلدمقاربات، »اإلذاعة المحلیة من إذاعة المناجم إلى إذاعة الخدمة العامة«فاطمة الزهراء قیطة،   1

  .182- 181، ص ص 2016
دار : لجزائر، اقراءات في اإلعالم المحلي: ، في»الواقع والرهانات: اإلعالم المحلي في الجزائر«نعیمة براردي،   2

  .31، ص2016النشر جیطلي، 
مركز دراسات : ، بیروتأزمة الدولة في الوطن العربي: یوسف خلیفة الیوسف، أزمة غیاب العدالة االجتماعیة، في  3

  . 437- 435، ص ص 2011الوحدة العربیة، 
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میا یفتقد للحق  ّ ها تواجه فقرا مادیا وآخر معنویا قی ن أنّ ّ غیر أن الجزائر ال تزال تعاني األمرین كو
ّ اإلرادة السیاسیة تسعى جاهدة نحو منح المز  حقاق مستویات أفضل والحریة، مع أن ٕ ید من الحقوق وا

  :للعیش، لكنها تبقى غیر كافیة، وهو ما سیتم توضیحه في الجدول أدناه

  2014-1980تطور دلیل التنمیة البشریة في الجزائر من ) 11(الجدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2005  2000  1990  1980  السنوات
  0.736  0.717  0.715  0.698  0.696  0.691  0.667  0.624  0.551  0.454  القیمة

  .1من إعداد الباحثة: المصدر

ومن خالل الجدول أعاله یتبین أن الجزائر تحقق ارتفاعا طفیفا في مؤشر التنمیة البشریة أي 
، وقد عرفت أعلى قیمة )2014- 2009(خالل الستة سنوات األخیرة  0.708بمعدل سنوي یقدر بـ 

  .2014سنة 

بعدما  %1إلى ارتفاع معدل النمو الحقیقي بـ  2014تحقیق أحسن قیمة سنة ویعود السبب وراء 
، لكن معدل النمو تراجع في السنوات %3.8إلى  2014ووصل سنة  %2.8نسبة  2013سجل سنة 

  : 2، وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلتي2018األخیرة السیما سنة 

  2018-2013ع في الجزائر من تطور معدل النمو الحقیقي والمتوق) 12(الجدول رقم 

  3من إعداد الباحثة: المصدر

                                                             
  .بناء على المعلومات الواردة في تقاریر التنمیة البشریة  1
 ، المرصد االقتصادي لمنطقة الشرقالعدالة االجتماعیة واالقتصادیة لمنع التطرف العنیفتقریر البنك الدولي،   2

  .06، ص2016األوسط وشمال افریقیا، أكتوبر 
  للمزید أنظر. معدل النمو الحقیقي حسب الموقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائریة:  

  14:32www.aps.dz/ar/economie/41935على الساعة  06/08/2018یوم االطالع 
 المرجع نفسه.  

  .6، المرجع السابق، صتقریر العدالة االجتماعیة واالقتصادیة لمنع التطرف العنیفالبنك الدولي،   3

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات
/ معدل النمو الحقیقي
  معدل النمو المتوقع

2.8  3.8  3.9  
3.8  

3.6  
4  

2.9  2.6  
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أن  2018غلى  2013یالحظ من خالل الجدول المتضمن تطور معدل النمو الحقیقي من سنة 
، وقد سجلت %2.6بـ  2018قي في تراجع مستمر، حیث سجلت أدنى نسبة سنة معدل النمو الحقی

في السنوات الثالثة  %1.3أي انخفض معدل النمو بـ  %3.9أعلى نسبة قدرت بـ  2015سنة 
عن المعدل المتوقع  %0.4أي بزیادة %4سجل معدل نمو حقیقي بـ  2016األخیرة، غیر أن سنة 

  .حسب تقدیر البنك الدولي

وقعات البنك الدولي على أن الجزائر ستتعرض إلى سخط اجتماعي وتقلب في أسعار تؤكد ت
، أما النفط، والذي بدوره سیؤدي إلى ضعف الطلب والتأثیر على االستثمار في القطاع الهیدروكروني

الحكومي والزیادات الضریبیة وارتفاع مستویات  اإلنفاقعن السخط االجتماعي فقد ینتج عن تخفیض 
ه سیرصد تزاید البطال اإلرادة السیاسیة والتوافق الوطني بشأن "ة بین أوساط الشباب في المقابل أكد أنّ

قع البنك الدولة اتساع "ترشید إعانات الدعم عدیمة الكفاءة وغیر المصنفة والباهظة التكلفة ّ ، وقد تو
     .20161و  2015عجز المیزانیة العامة في سنوات القادمة بعدما شهدت عجزا في سنتي 

ملیار دینار في  795شهدت تراجعا للعجز المیزاني حیث بلغ  2017في سنة  غیر أن الجزائر
 772أي تراجع العجز بـ  2016ملیار دینار في سبتمبر  1567مقابل عجز قدر بـ  2017سبتمبر 

في  ملیار دینار، األمر الذي أدى إلى تحقیق استقرار نسبي على مستوى النفقات العمومیة وارتفاع
 . 2إجمالي إیرادات المیزانیة

وعلیه فإن تسلیط الضوء على المؤشرات االقتصادیة یمكن من رصد مدى وجود العدالة 
ّ تدهور األوضاع االقتصادیة تؤثر بشكل مباشر على الحالة االجتماعیة  االجتماعیة من عدمها، ألن

د من الفقر، القضاء على البطالة ومن تم العدالة االجتماعیة التي تشتمل على تحقیق المساواة، الح
  .وضمان تعلیم ورعایة صحیة بشكل متساو بین الفئات واألقالیم والمناطق وغیرها

ها تشهد تراجع في معدالت البطالة بمعنى وجود تكافؤ  ّ الجزائر رغم أنّ وبناء على ما سبق، فإن
ّ ال بطالة باقیة على حالها الفرص في مناصب العمل، إال أن ظاهرة البطالة تأخذ شكال آخر وكأن

  :السیما مع وجود مناصب عمل مؤقتة وهو ما سیتم توضیحه في الجدول الموالي

  

                                                             
  .25-24، ص ص ابقالس، المرجع تقریر العدالة االجتماعیة واالقتصادیة لمنع التطرف العنیفالبنك الدولي،   1
تدخل محافظ بنك  ،»2017وتوجهات سنة  2016حوصلة حول التطورات النقدیة والمالیة لسنة «بنك الجزائر،   2

  :للمزید أنظر. 12، ص 2018الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، فبرایر 
www.bank-of-algeria.dz/pdf/descoursapn_022018.pdf 



التفعیل مداخلالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التحدیات و: الفصل الثالث  
 

212 
 

  2016إلى  2014في سنوات من ) الدائم والمؤقت(تطور التوظیف ) 13(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  السنوات
  10482  19204  25202  توظیفات دائمة

  359662  318917  279181  توظیفات مؤقتة 
  10.5  11.2  10.6  )%(نسبة البطالة 

  من إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في دیوان الوطني لإلحصائیات: المصدر
 %11.2و  %10.5المالحظ من خالل الجدول أن نسبة البطالة في الجزائر محصورة ما بین 

، كما یالحظ %11.2 حیث بلغت نسبة 2015خالل هذه الثالثة سنوات وسجلت أكبر نسبة في سنة 
حیث تعداد الموظفین في الوظائف المؤقتة  أیضا غیاب عدالة اجتماعیة من حیث توزیع الوظائف،

أكبر من تعداد الموظفین الدائمین، حیث أن االتجاه نحو التوظیف المؤقت ینحى المنحى التصاعدي 
موظفین الدائمین وفي سنة مرة عن تعداد ال 11فاق تعداد الموظفین المؤقتین بـ  2014حیث في سنة 

مرة تعداد  16مرات عن سابقه بمعنى أصبح تعداد الموظفین المؤقتین یفوق  5ارتفع بـ  2015
فقد سجلت ارتفاعا مضاعفا عن السنة التي سبقت، حیث فاق  2016الموظفین الدائمین، أما في سنة 

وهو األمر الذي یوحي على وجود مرة من تعداد الموظفین الدائمین،  34تعداد الموظفین المؤقتین بـ 
  .بطالة، ومن تم غیاب عدالة اجتماعیة

ومن مظاهر غیاب العدالة االجتماعیة كذلك انشطار المجتمع الجزائري إلى مناطق ریفیة 
ما في مدى تمتع الریف والحضر  نّ ٕ وأخرى حضریة، لكن المشكل ال یكمن في االنشطار بحد ذاته وا

  .صحة أو التعلیم وغیرهابنفس الفرص سواء في العمل، ال
  : فعلى سبیل المثال من حیث فرص العمل

تطور نسب البطالة والشغل في المناطق الحضریة والریفیة في الفترة ) 14(الجدول رقم 
  2016-2014الممتدة من 

  2016  2015  2014  السنوات
  ریفیة  حضریة  ریفیة  حضریة  ریفیة  حضریة  المناطق

  32.5  67.5  32.01  67.99  33  67  سكان مشتغلون
  26.42  73.58  27.28  72.72  27  73  سكان بطالون

   من إعداد الباحثة: المصدر

                                                             
  ص ص 2017، الجزائر، نشرة 47، رقم 2016- 2014ات، الجزائر باألرقام، نتائج الدیوان الوطني لإلحصائی ،

15-19.  
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من خالل الجدول أعاله یتضح أن الطبقة الریفیة ال تتمتع بنفس فرص العمل التي تحوز علیها 
السكان  1/3تغلون قاطنین في المناطق الحضریة، في حین من السكان المش 2/3الحضریة حیث 

وهو األمر الذي یدفع لتزاید الهجرة نحو المدن . ن هم أولئك القاطنین في المناطق الریفیةالمشتغلو 
ه لیس كل مشارك في النشاط االقتصادي  واكتضاضها ما یؤثر على مستوى الخدمات، ومن تم فإنّ

ّ ذلك یعني غیاب العدالة االجتماعیة. والتنمیة االقتصادیة بنفس الدرجة ن أن على الرغم م. وعلیه فإن
الدولة الجزائریة تولي أهمیة معتبرة للمناطق الریفیة كتبنیها برامج تحقیق النمو في الجنوب والهضاب 

  .العلیا لخلق نوع من التوازن الجهوي

إلى ما سبق، ثمة مسائل أخرى دالة على غیاب العدالة االجتماعیة هو انقسام المجتمع  إضافة
والثروة وغالبیة محرومة من الثروة تعاني التهمیش  إلى طبقة علیا تستحوذ على كافة الموارد

ّ أفقر  1995، فحسب دراسة مسحیة أجراها البنك الدولي سنة واإلقصاءاالجتماعي والفقر   %30فإن
یحصلون على  %30من الثروة، وفي مقابل أغنى  %10.7من السكان في الجزائر یحصل على 

64.4%1.  

 اإلناثسنوات فأكثر فإنّ جنس 10قراءة لدى البالغین بال اإللمامأما عن نسبة األمیة ونسبة 
تشهد نسب منخفضة مقارنة مع جنس الذكور، وهو مؤشر آخر یبرهن على غیاب العدالة االجتماعیة، 

  : 2وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلتي

  نسبة اإللمام بالقراءة ونسبة األمیة عند الجنسین) 15(الجدول رقم 

  من إعداد الباحثة: المصدر

                                                                                                                                                                                         
  :للمزید أنظر

  : اإلذاعة الجزائریة
                      www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170114/100139.html .18:08على الساعة  09/08/2018یوم االطالع 

: الكتاب الثالث،القاهرة اإلصالح الداخلي لمواجهة العولمة،: األمن القومي العربي في عصر العولمةعلي لیلة،   1
  .70، ص 2012مكتبة األنجلو المصریة، 

سنوات فأكثر حسب الجنس ووالیة  10لدى البالغین الدیوان الوطني لإلحصائیات، نسبة األمیة ونسبة اإللمام بالقراءة   2
  : ، للمزید أنظر2008التعداد العام للسكن والسكان لسنة : اإلقامة، إحصائیات اجتماعیة، السكان والدیمغرافیا، السكان

www.ons.dz/IMG/pdf/pop9-national.pdf 

  )%(نسبة األمیة   )%(نسبة اإللمام بالقراءة   الجنس
  15.6  84.1  ذكور
  29  70.6  إناث
  22.3  77.4  موعالمج
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تعادل تقریبا مرتین نسبتها عند  اإلناثلدى من خالل الجدول أعاله یالحظ أن نسبة األمیة 
ّ نسبة  ، اإلناثعند % 13.5بالقراءة عند الذكور تفوق بـ  اإللمامجنس الذكور، فضال عن ذلك فإن

ها تبلغ عند الذكور  ، وهذا إن دل %70.6بـ  اإلناث، في حین تقدر النسبة عند %84.6بمعنى أنّ
ه یدل على  لكن ذلك یعود بالدرجة األولى إلى طبیعة . غیاب العدالة االجتماعیةعلى شيء فإنّ

ّ غیر أن هذا األ. إلى الدراسة اإلناثالمجتمع الجزائري الذي یعارض توجه  مر غیر مستقر بل إن
الجزائر تشهد نوع من االنفتاح وتفكك الثقافة الرجعیة في السنوات األخیرة، وهو ما یتضح من خالل 

ّ نسبة اإلناث المتمدرسات في االبتدائي تفوق المعطیات المقدمة من الدیوان الوطني  لإلحصائیات، فإن
ها لنفس ال %48، وفي المتوسط تقدر بـ )2016/2017سنة ( 47% سنة، بینما في التعلیم الثانوي فإنّ

    .من نفس السنة %56تفوق نسبة 

ّ العدالة االجتماعیة تتضمن كذلك عدالة توزیع الحقوق والواجبات، لهذا  كما تم ذكره سابقا، فإن
یستلزم األمر عرض واقع الحقوق السیاسیة في الجزائر من خالل اإلشارة إلى مؤشرات الحكم الجید أي 

اء الرأي والمساءلة، ومؤشر نوعیة الحكم وهذه المؤشرات تضمنتها تقاریر البنك الدولي مؤشر إبد
  :1وهو ما سیوضح في الجدول أدناه 2012- 2008-2007- 2002لسنوات 

- 2002مؤشر إبداء الرأي والمساءلة، ومؤشر نوعیة الحكم في الجزائر لسنوات ) 16(الجدول رقم 
2007-2008-2012  

  2002  2007  2008  2012  
- 1(الرأي والمساءلة  إبداءمؤشر 

100(  
17.31%  19.71%  19.70%  22.75%  

  مؤشر نوعیة الحكم
-2.5 ،+2.5  

1.12 -  1 -  1.01 -  0.91 -  

  فوزیة بن عثمان: المصدر

ه یساوي تقریبا  إبداءمن خالل الجدول أعاله یبدو مؤشر  من ¼ الرأي والمساءلة ضعیف أي أنّ
بة سجلت في هذه السنة وذلك نتیجة اعتماد الجزائر حزمة من وهي أعلى نس 2012المؤشر في سنة 

 إقرار 2012، وشهدت سنة 2011السیاسیة والمدنیة والتي مست قانون البلدیة سنة  اإلصالحات
غیر . قانون الوالیة، األحزاب السیاسیة، الجمعیات، الصحافة، ما جعل المؤشر یعرف نوع من االرتفاع

                                                             
  29-28رجع السابق، ص ص الدیوان الوطني لإلحصائیات، الجزائر باألرقام، الم: للمزید أنظر.  
  .136فوزیة بن عثمان، المرجع السابق، ص   1
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یؤشر على ضعف منظومة الحقوق كالحق في المشاركة، التعبیر،  أن ذلك یبقى غیر كاف وهو ما
  .الرقابة وحق المشاركة أمام القانون

ّ تقریر البنك الدولي یعتبر أن الجزائر من الدول التي تعتمد  أما عن مؤشر نوعیة الحكم فإن
ّ إدارة الحكم ، كما الحكم فیها تمتاز بالمركزیة اإلداریة الشدیدة إدارةوأن  "نظریا"تعددیة شكلیة  یرى بأن

  .1تمتاز بالتعقید والتشابك

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تتعارض مع غیاب العدالة االجتماعیة هذه األخیرة التي  وعموما فإن
تفضي إلى انتشار الفقر والتهمیش واإلقصاء االجتماعیین وهي بدورها تعیق مخططات التنمیة المحلیة 

  .في الجزائر

  التنمیة المحلیةعوائق : المبحث الثاني
باشرتها الجزائر في مجال على الرغم من المجهودات المبذولة واإلصالحات المختلفة التي 

ّ هذه األخیرة عانت وال تزال تعاني من عوائق عدة وتحدیات  التنمیة بما فیها التنمیة المحلیة، إال أن
ل والتي تشمل أساسا جمة تعتري نجاح مخططات وبرامجها وتختلف هذه العوائق باختالف العوام

  :على

 تتعلق بالعامل الدیمغرافي عوائق: المطلب األول

تتسبب زیادة نمو السكان في عرقلة المشاریع التنمویة، وذلك راجع إلى حالة الالتوازن التي قد 
تترتب عن زیادة االحتیاجات في مقابل محدودیة الموارد، مما یتمخض عن هذه الحالة تراجع مستوى 

  .2د المجتمع المحليرفاهیة أفرا

ّ انخفاض معدالت النمو الطبیعي للسكان ینجر عنه تقلص حجم العائلة من جهة وتقلص  كما أن
ففي . 3لكنه في المقابل یؤدي إلى ضرورة الرفع من مستوى المعیشة. عبئ النفقات من جهة أخرى

ّ نسبة النمو الطبیعي للسكان في تزاید مستمر، إذ بل ) %1.48( 2000غت سنة حالة الجزائر مثال فإن
، األمر الذي یستدعي توفیر مستوى معیشي الئق 20134سنة  %2.07في حین ارتفعت إلى نسبة 

                                                             
إدارة حكم أفضل ألجل التنمیة في الشرق : تقریر عن التنمیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیاالبنك الدولي،   1

  .32-30، ص ص 2004دار الساقي، : ، لبناناألوسط وشمال إفریقیا، تعزیز التضمینیة والمساءلة
  .59، المرجع السابق، صالخدمة العمومیة المحلیةر الدین حاروش وآخرون، نو   2
  .28، المرجع السابق، ص »اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة« سمیر محمد عبد الوهاب،   3

4 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la santé de la population et de la réforme 
hospitalière, «situation démographique et sanitaire 2000-2014», juillet 2014, p08. 
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بمعنى أن هذا األخیر ال یتأتى إال من خالل زیادة معدالت اإلنتاج، معدالت االستثمار مما یسهم في 
 .الرفع من معدل النمو االقتصادي

ج ضمن هذا اإلطار تتمثل في التفاوت في توزیع السكان المسألة األخرى التي یمكن أن تندر 
جغرافیا، إضافة إلى التأخر المسجل من حیث التحول الدیمغرافي والمؤشرات السوسیو اقتصادیة تعتبر 
من الحواجز التي تعترض سیاسات وبرامج التنمیة المحلیة، على الرغم من إنشاء لجنة لسكان 

التي تعد مسؤولة عن تقییم البرامج وتكییفها مع  comité de population de wilaya (CPW)الوالیات
  .1احتیاجات السكان وخصائص الوالیات وفقا لألهداف المسطرة في المخطط الوطني

إال أن الواقع یتبث وجود مناطق آهلة بالسكان ومتمركزة في المناطق الساحلیة، في حین یوجد 
ضافة إلى ما سبق، ثمة تفاوت رهیب بین المناطق مناطق أخرى عدد سكانها یحسب على األصابع، إ

الریفیة والمناطق الحضریة من حیث االستفادة من البرامج التنمویة، الشأن الذي یساهم في ارتفاع 
ظاهرة النزوح الریفي، الذي یرجع سببه إلى توافر مناصب الشغل في المناطق الحضریة على اعتبار 

ها تتوفر على قطاعات خدماتیة، اس ، فضال عن 2تثمارات، أنشطة صناعیة وأنشطة إنتاجیة هائلةأنّ
 ّ التي یتحصل علیها سكان األریاف منخفضة في مجال الزراعة، وتتمیز بعدم  الدخولذلك فإن

االستقرار وسوء الظروف الصحیة وعدم المساواة في الفرص، وكذا الحمایة االجتماعیة المحدودة، مما 
لغذائي، لهذا یفضل سكان األریاف االتجاه نحو المدن والمراكز یتسبب في الفقر وانعدام األمن ا

  . 3الحضریة، وینجم عن ذلك بالضرورة تدهور التنمیة الزراعیة

في الجزائر شهد سكان الریف تناقضا ملحوظا منذ االستقالل، حیث متوسط النمو السكاني في 
، تؤكد مختلف %0.4ي تمثل مقارنة بسكان الریف الت %4كل سنة أسرع في المناطق الحضریة بـ 

تراجعت  %68.6كانت النسبة  1966هذا التراجع السكاني لسكان الریف، إذ في سنة  اإلحصائیات
 ین، وهو ما سیتم توضیحه في الجدول)ملیون نسمة 12أي ما یقارب ( %37إلى  2005النسبة سنة 

    : 4أدناه

  

                                                             
1 République Algérienne Démocratique et populaire, «de globalisation de la politique et des programmes de 
population : quelques indicateurs de suivi et d’évaluation», Algérie : Ministère de la santé de la population et 
de la réforme hospitalière, p01. 

  .60، المرجع السابق، ص الخدمة العمومیة المحلیةنور الدین حاروش وآخرون،   2
جرة التصدي لألسباب الجذریة لله: الهجرة والزراعة والتنمیة الریفیة«منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة،   3

  .08، ص2016، »واستغالل إمكاناتها لتحقیق التنمیة
4 Omar BESSAOUD, «la stratégie de développement rural en Algérie», options Méditerranéennes, série A, 
N°71, 2006, p79.  
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 .2005تراجع سكان الریف إلى غایة ) 17(رقم  الجدول

  )%(سكان األریاف   واتالسن
1966  68.6  
1977  60  
1987  50.3  
2004  39.2  
2005  37  

  من إعداد الباحثة:المصدر

  توزع البلدیات على المستوى الوطني )18(الجدول رقم 

الموقع الجغرافي     
  البلدیات 

على المستوى   الجنوب  الهضاب العلیا  الشمال
  الوطني

  979  130  287  562  البلدیات الریفیة
  562  58  120  384  البلدیات الحضریة

  1541  188  407  946  المجموع
  .Omar BESSAOUD, opcit, p87 :المصدر

لكن هذه النسبة ضئیلة مقارنة . من الدخل الوطني الخام %10لقطاع الفالحي بنسبة ایساهم 
دة أهمها مع نسبة مساهمة القطاعات األخرى، السیما وأنّ قطاع الفالحة یحظى باهتمامات متزای

ه خالل اإلحدى .PNDA(1(في تنفیذ المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة  2000االنطالق سنة  غیر أنّ
عشر سنة التي ثلث هذا المخطط فإنّ مساهمة القطاع الفالحي بما في ذلك قطاع الصید والغابات في 

في  %7ت بـ قدر  2008الوطني الخام شهدت تذبذبا ملحوظا حیث سجلت أدنى نسبة سنة  اإلنتاج
من اإلنتاج الوطني، وهو ما سیتم  %10.03بنسبة بلغت  2003حین عرفت ارتفاعا في سنة 

  :2توضیحه في الجدول المبین أسفله

  

  
                                                             

  :للمزید أنظر. رسالة وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة  1
www.minagic.dz/lettre.html                                      10:30على الساعة  17/07/2018یوم االطالع  

  .الدیوان الوطني لإلحصائیات  2
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  مساهمات قطاع الفالحة في اإلنتاج الوطني) 19(الجدول رقم 
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  لإلحصائیاتمن إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في منشورات الدیوان الوطني : المصدر

 :ارة التنمیة المحلیةبإدتتعلق  عوائق: المطلب الثاني

برامج التنمیة المحلیة وتنفیذها جهاز إداري، لكن هذا الجهاز كثیرا ما یصطدم  إعدادیتولى 
خالل مساره العملي بعوائق عدة تحول دون قیامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه، ولعل هذه 

لق بالتخطیط وأخرى تخص ، غیاب الثقافة التنظیمیة، مشاكل تتعالتحدیات تتمثل في سوء التسییر
الموارد البشریة أي الفاعل المحوري سواء كان  إشكالیةالالمركزي، ناهیك عن  األسلوباتخاذ القرارات، 

  .إلخ...عونا إداریا إطارا أو منتخبا

 غیاب الثقافة التنظیمیة، اتخاذ القرارات: سوء التسییر  - أ

 بإنجاحى بكفاءة إدارة التنمیة التي تعنى مما الشك فیه أن التنمیة المحلیة مرهونة بالدرجة األول
برامج وخطط التنمیة المحلیة، لكنه قد تفشل هذه اإلدارة في تحقیق مبتغاها في ظل غیاب الثقافة 

الناتجة عن ضعف منظومة القیم والمبادئ المشتركة التي تنشأ بین األفراد داخل إدارة  التنظیمیة
وتنازع االختصاصات والتي بدورها تساهم كذلك في تفشي  التنمیة وهو ما یؤدي إلى تضارب المصالح

والبیروقراطیة، وذلك راجع إلى عدم تفعیل الرقابة الجادة على موظفي إدارة التنمیة السیما على الفساد 
المنتخبین المحلیین الذین غالبا ما یسعون إلى خدمة المصلحة الشخصیة عوض المصلحة العامة، 

ففي دراسة مسحیة أجرتها منظمة الشفافیة الدولیة على عدد  .المال العام وهذا ما یطرح مسألة تبدید

                                                             
   مجموعة القیم والمعاییر وطریقة تفكیر وسلوكیات وعادات یلتزم بها منتسبو المنظمة«تشیر الثقافة التنظیمیة إلى .

أسالیب وطرق العمل، مهارات العمل والمعارف الفنیة، المواقف : وتغطي هذه الثقافة مساحة واسعة من السلوك، مثل
  :للمزید أنظر. »...تجاه االنضباط والعقوبات، النمط والسلوك القیادي لإلدارة وطریقتها في أداء العمل

  .118-117باسم الحمیري، المرجع السابق، ص ص 
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، توصلت إلى أن القطاع العام یعتبر موظفیه 2016من الدول في الشرق األوسط وشمال إفریقیا سنة 
أكبر المتسببین في الفساد السیما أعضاء البرلمان، المسؤولون الحكومیون، مسؤولو الضریبة، القضاة، 

ما  -اإلدارة المحلیة–وموظفو هیئات اإلدارة المحلیة، وقد بلغت نسبة الفساد في هذه الهیئات الشرطة 
من  112احتلت الجزائر المرتبة  2017، وفي تقریر حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 1%40نسبته 
   .2بلد 180أصل 

الة والیة الجلفة التي وفي السیاق ذاته، وكمثال عن التنازع البیني بین المنتخبین المحلیین ثمة ح
لعل أبرزها ما «تعد عینة من بین آالف الحاالت التي شهدت انسدادا على مستوى المجالس المنتخبة 

حدث ببلدیة دار الشیخ، حیث میزها الصراع المستمر بین رئیس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء 
مما أدى إلى اتفاق األعضاء المجلس، بعد دخول الرئیس في عطلة مرضیة لمدة أربعة أشهر كاملة، 

على سحب الثقة، لكن عودة رئیس المجلس الشعبي البلدي أفشلت مساعي باقي األعضاء المنتخبین 
  .3»رغم تواصل حالة االنسداد

إضافة إلى ما سبق ذكره، قد تواجه إدارة التنمیة المحلیة مشكلة غیاب قیادة كفأة قادرة على خلق 
ضعف التكوین القانوني على اعتبار أن المنتخبین المحلیین على سبیل ما یسمى بإدارة التمیز نتیجة 

المثال هم أفراد ال یتوفرون على تقنیات وأسالیب التسییر المحلي نظرا الختالف تخصصاتهم حیث قد 
یكون المنتخب المحلي طبیب، معلم، أستاذ، ریاضي، مهندس، بطال وغیرها من الوظائف األخرى 

ه یفتقر آلل ّ العائق الذي یثبط عملیات التنمیة بمعنى أنّ یات العمل الجواري، لیس هذا فحسب فإن
فإنّ عدد اإلطارات مقارنة مع  المحلیة كذلك نقص التأطیر بمعنى أن تركیبة مستخدمي البلدیات

                                                             
، بارومیتر »2016دراسة مسحیة للشرق األوسط وشمال إفریقیا سنة : الناس والفساد«،افیة الدولیةمنظمة الشف  1

  .12-11، ص ص 2016الفساد العالمي، 
  :للمزید أنظر.CPI2017مؤشر مدركات الفساد منظمة الشفافیة الدولیة،   2

https://www.transparency.org/news/feature/corruption-perceptions_index_2017        یوم االطالع
  19:32على الساعة  10/07/2018

، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، »مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها«بوعیسى سمیر،   3
  .39-38، ص ص 2014أكتوبر  ،5العدد 

  اإلطارات هم . تتشكل من أعوان التصمیم، أعوان التطبیق، أعوان التحكم وأعوان التنفیذ: تركیبة مستخدمي البلدیات
، 17إلى غایة  9واألصناف من " ب"و "أ "أعوان التصمیم وأعوان التطبیق أي هم الموظفون المدرجون في المجموعة 

شهادة المدرسة الوطنیة / DEAشهادة الدراسات العلیا / حاملین لشهادات جامعیة عالیة لیسانسفهم أولئك الموظفون ال
إلخ أما أعوان التحكم هم الموظفون المدرجون ضمن ...دكتوراه/ماجستیر/ ماستر/ سنوات تكوین5+ بكالوریا/ لإلدارة

ثانوي والتقنیین  3(عاونین اإلداریین فهم أولئك المؤهلین الحاملین لدرجات الم 8- 7واألصناف من " ج"المجموعة 
، وتشتمل 6إلى غایة  1صنف من " د"بینما أعوان التنفیذ فهم أولئك الموظفون المدرجون في المجموعة ). السامیین
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عون أي ما  279021أعوان التنفیذ وأعوان التحكم یبدو ضئیال حیث یبلغ عدد أعوان التنفیذ والتحكم 
الذي یضم أعوان  التصمیم وأعوان ( إطار 32988في حین یقدر عدد اإلطارات  % 89.42نسبته 
، وهو األمر الذي یمكن أن یؤدي إلى غیاب الكفاءة والفعالیة في القیام %10.57نسبة ) التطبیق

إطار  21بلدیة أي بمعدل  1541بالعملیات التنمویة، السیما مع حجم البلدیات الكلي الذي یقدر بـ 
بلدیة، وهذا یبدو غیر كاف خاصة بالنسبة للبلدیات التي تحظى بنمو سكاني مرتفع، والتي في كل 

تزخر ببرامج تنمویة ومشاریع كبرى، بل األكثر من ذلك أن عدد أعوان التنفیذ لوحدهم یفوق عدد 
  : وهو ما سیتم توضیحه في الجدول اآلتي. مرات 8اإلطارات بـ 

  البلدیات حسب مستوى التأهیلتوزیع مستخدمي ) 20(الجدول رقم 

  )%(النسبة   العدد  مستویات التأهیل
  5.75  17930  أعوان التصمیم
  4.83  15058  أعوان التطبیق
  4.29  13377  أعوان التحكم
  85.13  265644  أعوان التنفیذ

  100  312009  )اإلدارة البلدیة(المجموع 
  في موقع المدیریة العامة للوظیف العموميمن إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة : المصدر

فهذا التضخم في الجهاز اإلداري للبلدیة والوالیة وضع الدولة أمام تحدي تضاعف أجور 
مستخدمي الجماعات اإلقلیمیة حیث خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة سنة 

 . 1لعجزملیار دینار جزائري لتغطیة نفقات هذا ا 19.94مبلغ قدر بـ  2017

                                                                                                                                                                                         
على مستویات تأهیل ال تحتاج كفاءة بل هم أولئك الموظفون ذو مستوى علمي من السنة السادسة أساسي أو أقل أو 

  :للمزید أنظر. إلخ...دة التحكم المهني أو السنة الثانیة ثانويالحاصلین على شها
یحدد الشبكة  2007سبتمبر  29المؤرخ في  304-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي 

، ص 2007 سبتمبر 29، المؤرخة في 61االستداللیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .11- 10ص 
   للمزید أنظر. 03/12/2015الموقع الرسمي للمدیریة العامة للوظیف العمومي، حسب تحیین :  

http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp   16:48على الساعة     11/07/2018یوم االطالع         
منشور حول دور «ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، الجمهوریة الجزا  1

، والذي تضمن تدخالت الصندوق خالل سنة »صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة
  : للمزید أنظر. 2017

www.interieur.gov.dz/images/role-du-fons-dee.pdf 
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ّ إدارة التنمیة المحلیة قد تتعتر بسبب التخلف اإلداري وضعف أجهزتها اإلداریة  وعموما فإن
الناتج عن البطئ في اتخاذ القرارات والتمسك الحرفي باللوائح واإلجراءات، فضال عن الالمباالة 

دات اإلداریة واإلهمال الذي یطال كافة الجهاز اإلداري، ویالحظ كذلك صعوبة التنسیق بین الوح
  . 1المختلفة، والذي یترتب عنه التباطؤ في انجاز المشاریع التنمویة

 :معوقات تتعلق بالتخطیط  -  ب

یهدف التخطیط المحلي بالدرجة األولى إلى التقلیص من حدة المركزیة وما تخلفه من عرقلة 
ه یمكن من استغالل  الفرص استغالال النجاز المشاریع التنمویة على المستوى المحلي، فضال عن أنّ

ه عادة ما تفشل الجماعات 2عقالنیا بطریقة علمیة  في حصر الموارد البشریة والمادیة اإلقلیمیة، غیر أنّ
دقیقة، وتعجز عن إدراك مدى كفایتها وكیفیة الحصول علیها، وهذا راجع إلى عدم وجود استراتیجیات 

ها تفتقد إلى خطة عملیة واضحة تتمكن من التنب   .ؤ بالعملیات المستقبلیةفعالة بل أنّ

ّ التخطیط  إذا لم یتمكن من تحقیق التوافق بین برامج التنمیة  )المحلي(اإلقلیمي وعلیه فإن
البشریة المؤهلة والمتخصصة في وظیفة  اإلطاراتالمحلیة وحاجات المجتمع، فهذا یعزى إلى نقص 

وبذلك تصبح . 3بیانات الرئیسةالتخطیط، وكذا عدم توفر بنك معلومات ورصید كافي من المعطیات وال
الجماعات اإلقلیمیة أمام إجراءات ترقیعیة یغلب علیها طابع االرتجالیة والتي ال ترقى لتطلعات 

  .المواطنین أو الساكنة المحلیین

وآخرون من خالل دراسة أجریت حول  Laurent CHAZEEوفي هذا الصدد یؤكد لورن شازي 
، أخذت الدراسة عینة ثالثة دول تتمثل "لبیئیة في البحر المتوسطالتخطیط المحلي كأداة لالستدامة ا"

ضعیف من ) على المستوى البیئي مثال(في كل من لیبیا، المغرب والجزائر، أن التخطیط المحلي 
ّ أسالیب التشخیص  ناحیة الهیاكل المؤسسیة، غیاب التنسیق الجید، انعدام الخبرة وأخیرا فإن

  .4خذ بعین االعتبار خصوصیات المناطقوالمنهجیات المستخدمة ال تأ

  

  
                                                             

مجلة االقتصاد ، »أهمیة اإلدارة المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة«سلیماني محمد وبایزید علي،   1
  .175، ص 2015، جوان 03، العددوالتنمیة

  .131-130سعد الدین عبد الجبار وشتاتحة عمر، المرجع السابق، ص ص   2
  .64، المرجع السابق، ص لیةالخدمة العمومیة المحنور الدین حاروش وآخرون،   3

4 LAURENT Chazee, «la planification local, outil de durabilité environnementale : le cas des zones humides 
méditerranéennes», new medit, N°1, 2017, p p 70-71. 
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  :معوقات تتعلق بنظام الالمركزیة -ج

على الرغم من أن الالمركزیة تقتضي نوعا من االستقاللیة، إال أنّ هذه األخیرة صعبت المنال 
ه ال یمكن للجماعات اإلقلیمیة أن تؤسس  في ظل هیمنة الدولة على اتخاذ القرارات، إلى درجة أنّ

یا إال بناء على موافقة الهیئات الوصیة، فعلى سبیل المثال ومن خالل قانون المالیة مشروعا تنمو 
منه یتضح أن المجالس المحلیة المنتخبة تحظى فقط  85وبالتحدید المادة  2000التكمیلي لسنة 

ّ هذه المجالس تبقى دائما تحت الرقابة الشدی1باالستشارة فیما یخص المشاریع التنمویة دة ، ومن تم فإن
للسلطات المركزیة، مما یؤدي إلى التضییق على هذه المجالس ویحد من إمكانیة اإلبداع، االبتكار 

  .2والمشاركة الفعلیة في المخططات التنمویة محلیا

 : تحدیات تتعلق بالنظام المالي والجبائي للجماعات اإلقلیمیة  -  د

ّ توفر الجماعات اإلقلیمیة على موارد مالیة هائلة تمكنها من تحقیق أهدافها التنمویة من  إن
جهة، وتجعلها تنعم بالذمة المالیة المستقلة من جهة أخرى، مما یسمح لها بالتخفیف من حدة التبعیة 

فالقدرة على تلبیة الحاجات األساسیة للساكنة المحلیین دلیل على كفاءة الجماعة . 3للسلطات المركزیة
تمویل الذاتي دون الحاجة إلى المساعدات واإلعانات المحلیة، وهذا األمر ال یتأتى إال من خالل ال

  .الحكومیة

ه في كثیر من األحیان تجد الجماعات اإلقلیمیة نفسها عاجزة عن االلتزام بواجباتها، وهذا  غیر أنّ
قد یعزى لعدة عوامل أهمها الالتوازن الحاصل بین الموارد والنفقات، بمعنى أن احتیاجات الساكنة 

  وهو ما یطلق علیه بالعجز المالي لمیزانیة الجماعات  .4رادات الجماعة المحلیةالمحلیین تتعدى إی

اإلقلیمیة سواء البلدیات أو الوالیات، لكن الجماعة الثانیة تتعرض للعجز بدرجة أقل مقارنة مع 
  : 1سابقتها، وهذا ما سیتم تضمینه في الجدول اآلتي

                                                             
 27الموافق  1421ربیع األول عام  24مؤرخ في  02- 2000الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   1

ربیع  25، المؤرخة في 37، الجریدة الرسمیة، العدد 2000، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2000یونیو سنة 
ل عام  ّ   .08، ص 2000من قانون المالیة التكمیلي لسنة  85، المادة 2000یونیو سنة  28الموافق  1421األو

  .63، المرجع السابق، ص الخدمة العمومیة المحلیة، نور الدین حاروش وآخرون  2
داریة، »االستقاللیة المالیة للبلدیة في الجزائر«عبد القادر موفق،   3 ٕ ، دیسمبر 2، العددمجلة أبحاث اقتصادیة وا

  .98، ص 2007
لقانونیة مجلة البحوث والدراسات ا، »التمویل المحلي ودوره في عملیة التنمیة المحلیة«بن ناصر وهیبة،   4

  . 107، ص 06،2013، العدد والسیاسیة
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  2017إلى  2000تطور عجز میزانیة البلدیات من ) 21(الجدول رقم 
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   2من إعداد الباحثة :المصدر

ویعود ذلك  2000دیات العاجزة سجل سنة فمن خالل الجدول أعاله یتضح أن أكبر عدد للبل
من قانون المالیة التكمیلي  8وبناء علیه رخصت المادة . إلى تراكم الدین الملقى على عاثق البلدیات

مالییر دینار بعنوان میزانیة الدولة ضمن نفقات میزانیة التجهیز  6، اعتماد مالي قدر بـ 2000لسنة 
المتعلق بتوزیع النفقات ذات الطابع  "ج"أدرج في الجدول  في سبیل تطهیر دیون البلدیات، والذي

  .3تحت عنوان األعباء المرتبطة بمدیونیة البلدیات 2000النهائي في المخطط الوطني لسنة 

ّ الوالیات هي األخرى تعاني مشكل العجز المالي ، لكنها بدرجة أقل من البلدیات، كما أن هذا إن
تم توضیحه في الجدول الذي یتضمن البرامج التكمیلیة المقدمة العجز ال یتكرر كل سنة، وهو ما سی

  :4لفائدة الوالیات

                                                                                                                                                                                         
الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، دور صندوق التضامن والضمان للجماعات   1

  :للمزید أنظر. المحلیة في التنمیة المحلیة
http://www.interieur.gov.dz/images/role-du-fonds-dee.pdf 

مجلة اإلدارة والتنمیة للبحوث ، »الجماعات اإلقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة«بن شعیب نصر الدین، طیبي بومدین
   30، ص 1،2012، العددوالدراسات

  ماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیةبناء على المعلومات الواردة في موقع وزارة الداخلیة الج  2
  .8-6، المرجع السابق، ص ص 2000من قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،8المادة   3
  :للمزید أنظر  4

یولیو سنة  18الموافق  1432شعبان عام  16مؤرخ في  11-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 
 1432شعبان عام  18، المؤرخة في 40، الجریدة الرسمیة، العدد 2011لتكمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة ا2011

  .20، ص 2011یولیو سنة  20الموافق 
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  یوضح البرامج التكمیلیة لفائدة الوالیات )22(رقم  الجدول

  )آالف دنانیر(اعتمادات الدفع   )آالف دنانیر(رخص البرنامج   
  السنوات
2011  300.000.000  200.000.000  
2014  130.000.000  70.000.000  
2015  100.000.000  70.000.000  

   1من إعداد الباحثة: المصدر

وبهدف تجاوز العجز المالي الذي یواجه البلدیات والوالیات على حد سواء یتدخل صندوق 
مثال خصص الصندوق منحة معادلة التوزیع 2 2017التضامن والضمان للجماعات المحلیة، ففي سنة 

  :نار جزائري وتم توزیعها بالشكل التاليملیار دی 83.66بالتساوي المقدرة بـ 

  بلدیة ، 1442ملیار دینار جزائري لفائدة  73.66

  .والیة 34ملیار دینار جزائري لفائدة  10

ه من أصل  بلدیة أي ما  1442بلدیة استفادت  1541فمن خالل هذه المعطیات یتجلى أنّ
یة أي بنسبة قدرت بـ وال 48والیة من أصل  34، في حین استفادت % 93.57یعادل نسبته 

70.83%.  

مالییر  6أما فیما یخص تخصیص الخدمة العمومیة فقد منح الصندوق غالفا مالیا قدر بـ 
  . دینار جزائري بغرض التكفل بنفقات صیانة وكراء حافالت النقل المدرسي على مستوى البلدیات

                                                                                                                                                                                         
دیسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27مؤرخ في  08-13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 

الموافق  1435صفر عام  28، المؤرخة في 68الرسمیة، العدد ، الجریدة 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013
  .47، ص 2013دیسمبر سنة  31

دیسمبر  30الموافق  1436ربیع األول عام  8مؤرخ في  10-14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 
 1436ربیع األول عام  9ؤرخة في ، الم78، الجریدة الرسمیة، العدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014سنة 

  .48، ص 2014دیسمبر سنة  31الموافق 
  .2015-2014-2011بناء على المعلومات الواردة في قوانین المالیة لسنة   1

  
الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، منشور حول دور صندوق التضامن والضمان   2

  : ة في التنمیة المحلیة، المرجع السابق، للمزید أنظرللجماعات المحلی
http://www.interieur.gov.dz/images/role-du-fonds-dee.pdf 
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یتضح  2017إلى 2000من تطور عجز میزانیة البلدیات من ومن خالل الجدول أعاله المتض
ه في السنتین . لم یسجل أي عجز في میزانیة البلدیات 2015-2011أن الفترة الممتدة من  إال أنّ
بلدیة بمبلغ  286تدخل الصندوق لتغطیة نفقات عجز میزانیة  2017و 2016األخیرتین أي في سنة 

فضال . ي لكل بلدیةدینار جزائر  293.706.294ملیار دینار جزائري أي ما قیمته  8.4إجمالي قدره 
ملیار دینار  15.25عن أن الصندوق خصص منحة صیانة وحراسة المدارس االبتدائیة والتي قدرت بـ 

  .جزائري

فكل هذه اإلعانات والمنح السابقة ذكرها تدخل في إطار اإلعانات الممنوحة للجماعات المحلیة 
كوارث واألحداث الطارئة، فهذه اإلعانات التي تمر بأزمة مالیة أو ضائقة مالیة حرجة، وكذا في حالة ال

  .1تعید مبدأ التوازن لمیزانیة الجماعات المحلیة

ومن العوائق التي تحول دون تحقیق أهداف التنمیة المحلیة التهرب الضریبي كمشكلة باتت 
تؤرق الدولة من جهة وتحرم الجماعات اإلقلیمیة من االستفادة من مبالغ مالیة طائلة من شأنها 

اهمة في تدعیم مجال االستثمار، هذا التجاوز یمارس من قبل أشخاص طبیعیین ومعنویین المس
ناهیك عن . 2كالشركات مثال السیما مع ظهور ما أصبح یطلق علیه بالسوق الموازیة أو السوداء

داخل المجالس المحلیة وتورط المنتخبین المحلیین بسبب تقاضیهم لمبالغ مالیة  تفشي الفساد المالي
كما ال یقل أدنى تعویض لألعضاء الدائمین في أصغر بلدیة «دینار جزائري شهریا  10.000یدة زه

مقابل منح المشاریع  3، األمر الذي یجرهم نحو الحصول على رشاوي»دینار شهریا 40.000عن 
التنمویة لصالح هؤالء األطراف أي مقدمي الرشاوي، مما یعرقل السیر الحسن للمخططات التنمویة 

الذي ینبغي خل الجماعة المحلیة في عجز دائم، یحملها جهودا مضاعفة لتغطیة العجز في الوقت وید
علیها أن تبحث عن استراتیجیات وآلیات تمكنها من تقدیم خدمات عمومیة ذات جودة، وبهذا تصبح 

  .الجماعة المحلیة تدور في حلقة مفرغة

تنمیة المحلیة أهمها ضعف النظام وفي جانب آخر، ثمة معوقات كثیرة تعطل نجاح أهداف ال
الجبائي للجماعات المحلیة السیما وأن الجبایة المحلیة تشكل موردا أساسیا بالنسبة للجماعات المحلیة، 

، في %90حیث تعتمد هذه األخیرة على مصادر التمویل التي تُحصلها من الجبایة المحلیة بنسبة 
                                                             

، 02،العددوالتنمیة البشریةمجلة االقتصاد ، »الجبایة المحلیة ودورها في تمویل التنمیة«شنوف عبد الحلیم،   1
  .73، ص 2014

  .106- 105بن ناصر وهیبة، المرجع السابق، ص ص   2
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،»دراسة تحلیلیة ونقدیة: الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر«عبد القادر موفق،   3

- 2014علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، دكتوراه علوم في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و 
  .169، ص 2015
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، الشأن الذي یصعب على الجماعات %10محلیة حین تقدر نسبة إیرادات أمالكها وممتلكاتها ال
وذلك یعني أنّ عدم  ،1المحلیة مجابهة أیة طوارئ وأعباء حاصلة نتیجة ضعف التحصیل الجبائي

تطور العائدات الجبائیة المحلیة یترتب عنه تزاید أعباء الجماعة المحلیة السیما في ظل تزاید النفقات 
   .2العمومیة

ل یتعلق بتبعیة النظام الجبائي للدولة والثاني إنّ ضعف النظام الجبائي م ّ رده لسببین هامین األو
ال "یتمثل في هیمنة هذه األخیرة على المصادر الجبائیة، فالجزائر في هذا الصدد أخذت بقاعدة 

ّ الدولة هي التي لها صالحیة "ضریبة إال بقانون لغاء الضرائب والرسوم فضال  « بمعنى أن ٕ إنشاء وا
ها تقرر أیضا عملیة تحصیل هذه الضرائب بمصالحها الخاصةعن تحدید الو  ، »عاء والمعدالت، كما أنّ

بلغت تحصیالت الجبایة  2015، ففي سنة 3وهي التي تتحصل على الحصة األكبر من موارد الجبایة
ملیار دینار جزائري  450.4ملیار دینار جزائري، وخصصت قیمة مالیة قدرها  2.604العادیة مبلغ 

، وهي نسبة تبدو %17.29، أي ما یعادل نسبته 4ات الجماعات المحلیة والصنادیق الخاصةلمیزانی
ضئیلة مقارنة مع ما تجنیه میزانیة الدولة ومع ما تحتاجه الجماعات المحلیة من احتیاجات ومشاریع 

  .وبرامج تنمویة

  ، ثقافیة واجتماعیةاقتصادیة عوائق: المطلب الثالث

ادیة التي تقف حاجزا أمام التنمیة المحلیة هي تمركز النشاطات االقتصادیة من جملة العوائق االقتص
 في المناطق الحضریة بشكل كبیر، في حین تكاد تنعدم في المناطق الریفیة، مما یجعل سكان الریف

في عزلة دائمة، فهذا الالتوازن كذلك یؤدي إلى تبعات أخرى كاكتظاظ المدن الكبرى مثال وغیرها، وهو 
  : 5تم توضیحه في الجدول أدناهما سی

                                                             
  .33- 32بن شعیب نصر الدین وطیبي بومدین، المرجع السابق، ص ص   1
مجلة اإلدارة والتنمیة ، »المفاهیم واآللیات: إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر«شیبوط سلیمان و نوي طه حسین،   2

  .258، ص 2012، 01، العددللبحوث والدراسات
مجلة ، »الجماعات اإلقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر«بن شعیب نصر الدین وشریف مصطفى،   3

  .165، ص 2012، 10، العددالباحث
حوصلة حول الملتقى الوطني المنظم من طرف المدیریة والموسوم بحصیلة المدیریة المدیریة العامة للضرائب،   4

  :للمزید أنظر . 2016وآفاقها لسنة  2015 العامة للضرائب لسنة
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22-2014-05-14-10-16-29/2014-05-14-10-18-34/715-2015-2016  یوم

   15:39على الساعة  08/07/2018االطالع 

5 Office national des statistiques, «premier recensement économique 2011 : résultats préliminaires de la 
première phase», Alger, janvier, 2012, p27.  
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  توزیع بعض األنشطة االقتصادیة في المناطق الریفیة والحضریة) 23(الجدول رقم 

  المناطق
  القطاعات 

  المجموع  )%( النسبة  الحضریة  )%( النسبة  الریفیة

  5861  92.94  5447  07.06  414  التعلیم
  8746  79.46  6949  20.54  1797  البناء

  18394  94.99  17471  5.01  923  الصحة
  7113  93.51  6651  6.49  462  الخدمات اإلداریة

من إعداد الباحثة بناء على المعلومات الواردة في تقریر صادر عن الدیوان الوطني : المصدر
 لإلحصائیات

ویندرج ضمن العوائق االقتصادیة النتشار ظاهرة البطالة، ففي الجزائر مثال تم تسجیل أعلى نسبة 
، لكن هذه النسبة عادت لالرتفاع مجددا، وهو ما سیتم 2013، ثم تراجعت في سنة 2012بطالة سنة 

  :1توضیحه في الجدول اآلتي

  2015-2011تطور نسب البطالة والتشغیل في الجزائر من ) 24(الجدول رقم 

  السنوات
  

  نسب البطالة والتشغیل

2011  2012  2013  2014  2015  

  %11.2  %10.6  %8.3  %12  %10  )%(نسبة البطالة 

النشاط االقتصادي لدى 
سنة  15السكان البالغین 

  )%(فأكثر

36%  42%  42%  /  41.8%  

نسب البطالة لدى الفئات 
  )%(24 -16العمریة ما بین 

22.4%  27.5%  24.8%  25.2%  29.9%  

   1من إعداد الباحثة: المصدر

                                                             
  : للمزید أنظر. ات، منشورات حول التشغیل والبطالةالدیوان الوطني لإلحصائی  1

http://www.ons.dz/-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88-.html 

  14:39على الساعة  09/07/2018یوم  االطالع 
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سنة فأكثر ظلت  15من خالل الجدول یتضح أن نسبة النشاط االقتصادي لدى السكان البالغین 
، بینما سجلت أعلى نسبة بطالة للفئات العمریة )2015-2011من ( %42و %41.8تتراوح ما بین 

وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع السنوات  %29.9حیث قدرت بـ  2015سنة ) سنة 24-16ما بین (
  .الخمسة األخیرة

ر الناتجة عن تراجع إضافة إلى ما سبق، وتحت مظلة التحدیات االقتصادیة ثمة ظاهرة الفق
  .نصیب الفرد من الدخل الوطني

 :تحدیات ثقافیة - 1

تعتبر المشاریع التنمویة ترجمة لتطلعات المواطنین واحتیاجاتهم، إال أنّ فشل هذه المشاریع عادة 
، 2ما یعود إلى عدم قدرة القائمین بعملیات التخطیط المحلي على إدراك ثقافة المجتمع المعني بالدراسة

ّ نجاح البرامج التنمویة في منطقة أو إقلیم معین ال تعني بالضرورة أنها ستلقى النجاح ذاته ومن تم ف إن
في إقلیم أو منطقة أخرى، وذلك راجع إلى عنصر الثقافة أي اختالف الثقافة یلعب دورا مهما في 

  .خطط التنمیة المحلیة، وهذا ما ینعكس سلبا على مسار العملیات التنمویة

تعیق إعادة إنتاج الثقافة القومیة اآلخر المرتبط بالثقافة في بروز ثقافات فرعیة  ویمثل العائق
جه سلوكیات المواطنین بما في ذلك الساكنة المحلیین في مختلف المجاالت ّ األمر  ،3كمرجعیة عامة تو

الذي من شأنه تقویض مخططات التنمیة المحلیة، وذلك بسبب سعي الدولة الحثیث نحو البحث عن 
ففي ظل هذا االعتالل تبرز تلك الثقافات . ات ذاتها من خالل إعادة ترتیب المرجعیة الثقافیةإثب

  .الفرعیة للسیطرة على الوضع القائم في منطقة أو إقلیم معین

وعلى هذا األساس، تظهر القبیلة، العشائر وغیرها التي تصارع على إنتاج العالقات التفاعلیة 
ه یفرض على أفراد المجتمع المحلي نسقا معینا یحتكم إلى العادات، ، وعلی4في كنف الجسم السیاسي

ه یمكن ألفراد  التقالید والعصبیة التي تضع المشاریع التنمویة في خانة المخططات الفاشلة إلى درجة أنّ
ن كانت برامج التنمیة المحلیة ال تحظى بالقبول، فهذا  ٕ المجتمع أن یظهرون الرضا والوالء حتى وا

                                                                                                                                                                                         
  .، المرجع السابقمنشورات حول التشغیل والبطالة ،الدیوان الوطني لإلحصائیات  1
  .62، المرجع السابق، ص الخدمة العمومیة المحلیةنور الدین حاروش وآخرون،   2
مكتبة األنجلو : ، القاهرة، الكتاب الثالثآلیات التماسك االجتماعي: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   3

  .288، ص 2015المصریة، 
، دراسة في إعادة تشكیل الروابط االجتماعیة: التمثیل السیاسي المحلي وعالقته بالتنمیةقدوسي محمد وآخرون،   4

  .111، ص 2013، دیسمبر 08عدد خاص، العدد
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بل األكثر من ذلك أن المنتخب المحلي ال یسعى إلى . من الوالء التقلیدي القبلي العشائريیشكل نوع 
ما یهدف إلى تمثیل حیز ضیق من المجتمع المحلي أال وهي القبیلة أو  نّ ٕ تمثیل أفراد المجتمع، وا

  . 1العشیرة التي ینحدر منها

 :تحدیات اجتماعیة-

إلى أن فرص النساء في الحصول على العدالة  اإلنمائيیشیر تقریر برنامج األمم المتحدة 
بالدول العربیة محدودة، كما أن أمنها یزداد انعدامه بشكل الفت إلى جانب ذلك یعاني سكان هذه 
الدول من الفقر والمجاعة، على الرغم من وفرة الموارد الطبیعیة والمادیة، وأن شخص واحد من كل 

هم ال یتوفر على دوالرین أمریكیین في الیومخمسة أشخاص یعیشون تحت خط الفقر بمعنى أ   .2نّ

من خالل اإلحصائیات الواردة في تقریر الجزائر باألرقام المنشور من طرف الدیوان الوطني 
ه في مجال الصحة على سبیل المثال انتشر  2017سنة  47لإلحصائیات، تحت رقم   تیتراءى أنّ

ب األمعاء الغلیظة ومرض االیدز حیث سجلت التهاب السحایا، التها: مجموعة من األمراض أهمها
  : 3النتائج التالیة

  2016-2012یوضح ارتفاع عدد المصابین باألمراض في الجزائر من ) 25(الجدول رقم 

  السنوات  األمراض
2012  2013  2014  2015  2016  

  5015  3967  6563  3313  3455  التهاب السحایا
التهاب األمعاء 

  الغلیظة
150  163  179  158  184  

  119  90  101  95  93  مرض اإلیدز
  من إعداد الباحثة

                                                             
  .37بوعیسى سمیر، المرجع السابق، ص   1
، تقریر "یفتح نافذة جدیدة لفهم تحدیات التنمیة في المنطقة العربیة"أمن اإلنسان"ئي، برنامج األمم المتحدة اإلنما  2

  .3- 2، ص ص 2009التنمیة اإلنسانیة العربیة، بیروت، 
  .27، ص 2017، سنة 47الدیوان الوطني لإلحصائیات، تقریر الجزائر باألرقام، تحت الرقم   3
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، فضال عن 2016فمن خالل الجدول أعاله یتبین أن مرض االیدز سجل ارتفاعا في سنة 
التهاب األمعاء الغلیظة كذلك ارتفاعا، ناهیك عن تفشي التهاب السحایا الناتج عن انتشار األوبئة، 

ه عبارة عن شكل جر     .1ثوميوهو مرض معدي، كما أنّ

  تفعیل التنمیة التشاركیة في الجزائر مداخل: المبحث الثالث
یتوقف تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر على اعتماد آلیات فعالة من شأنها تعزیز الدیمقراطیة 
التشاركیة من جانب، وتحد من المطبات التي تعتري تجسید البرامج والمخططات التنمویة على أحسن 

إلنجاح ذات األولویة  ألمر التركیز على مجموعة من اآللیاتوعلیه یستدعي ا. وجه من جانب آخر
   . النهج التشاركي ومن تم تحقیق التنمیة المحلیة التي بدورها تؤدي إلى بلوغ مقاصد التنمیة الشاملة

ل ّ   مأسسة المشاركة: المطلب األو

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تعنى بالدرجة األولى بمسألة إعادة ا لنظر في العالقة التي تجمع إن
وذلك عن طریق تبني . الفواعل المجتمعیة بما في ذلك المواطن بالسلطات العمومیة الوطنیة والمحلیة

أسسة المشاركة السیاسي واإلداري منطلقة من إعادة الترتیب القانوني الهادف إلى م اإلصالحسیاسة 
ّ الدیمقراطیة التشاركیة ما هي إال شكل متقدم من مأسسة المشاركة والذي  وترسیخ المواطنة الحقة، ألن

یركز على إقحام الفواعل المجتمعیة في رسم السیاسات العمومیة، ویجعل من النظام السیاسي نظاما 
ه جلب محتوى جدید للفعل العمومي    . l’action publiqueمفتوحا من شأنّ

 :تبني سیاسة اإلصالح السیاسي واإلداري - 1

، وذلك بعد أن 2011یجیة اإلصالح السیاسي في الجزائر شهر أفریل بدأ الشروع في إسترات
شهد عدد من الدول العربیة موجة من التحول الدیمقراطي والمطالبة بإقرار الدیمقراطیة التشاركیة، وما 
صاحب ذلك من تغیرات على الساحة الدولیة، لهذا جاءت مبادرة رئیس الجمهوریة لمباشرة 

الرامي إلى  2011أفریل  15أعلن عنها الرئیس في خطابه الذي ألقاه في التي كان قد  اإلصالحات
رساء دعائم الممارسة الدیمقراطیة القائمة على دولة الحق والقانون، دولة  ٕ تعمیق التعددیة السیاسیة وا
قادرة على إعادة بعث الثقة بین اإلدارة ومواطنیها، وذلك بخلق إدارة كفأة وذات مصداقیة والعمل على 

                                                             
   :للمزید أنظر. موقع منظمة الصحة العالمیة  1

www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/neningococcal-meningitis. 
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قیق مبدأ سیادة القانون من جهة، وتمكین المواطنین والمجالس المنتخبة من المساهمة في اتخاذ تح
  .1القرارات بشكل نشط وفعال

ماي  2وقد تم التأكید على برنامج اإلصالحات السیاسیة من خالل انعقاد مجلس الوزراء في 
اإلصالحات السیاسیة ، حیث أعاد رئیس الجمهوریة إثارة المسألة ووضح مدى عمق هذه 2011

األساسیة وثوابت الهویة الوطنیة وآخذة في عین االعتبار آراء واقتراحات  مراعیة في ذلك المبادئ
وقد نصب الرئیس للقیام بهذه المهمة هیئة تولى رئاستها رئیس مجلس األمة . 2مختلف القوى السیاسیة

ماي إلى غایة  21شهرا كامال من  ، وبعد مشاورات دامتبمساندة مستشاران من رئاسة الجمهوریة
تمخض عنها المباشرة الفعلیة في اإلصالحات السیاسیة التي شملت على  2011جوان من سنة  21

حتى یتسنى رفع القیود والحواجز التي تكبل  1993فبرایر  09إلغاء حالة الطوارئ التي فُرضت منذ 
عضویة تتمثل في قانون  أربعة قوانین ارإقر حریات األفراد فضال عن ذلك، فقد مست هذه اإلصالحات 

، قانون تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 04-12، قانون األحزاب السیاسیة 01-12االنتخابات 
، وقوانین أخرى تتعلق بقانون تنافي العهدة البرلمانیة، وقانون 05-12، قانون اإلعالم 12-03

على  10-11بعد اعتماد قانون البلدیة  الذي جاء 07- 12، وقانون الوالیة 063-12الجمعیات 

                                                             
  : للمزید أنظر. 2011أفریل  15رئاسة الجمهوریة، خطاب رئیس الجمهوریة إلى األمة في   1

www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2011/04/html/D150411.htm   15/08/2018یوم االطالع 
09:46على الساعة   

  :للمزید أنظر. 2011مایو  2رئاسة الجمهوریة، بیان مجلس الوزراء المنعقد في   2
www.el-mouradia.dz/arabe/communiquesara/2011/com-020511.htm   15/08/2018یوم االطالع  

10:10على الساعة    
   رئیس مجلس األمة الذي تولى هذه الهیئة هو عبد القادر بن صالح، أما عن المستشاران في رئاسة الجمهوریة

  : للمزید أنظر. رال المتقاعد محمد تواتيمحمد علي بوغازي والجن: اللذان ساعدانه هما
مبادرة تاریخیة للتغییر أم استمرار احتكار السلطة : مشروع اإلصالح السیاسي في الجزائر« عصام بن الشیخ، 

  . 07، ص 2011المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، یولیو : ، الدوحة»للصواب؟
   صفحة منه خصت للملحق، وقد جاء في التقریر أهم  32صفحة،  108انتهت هذه المشاورات بإعداد تقریر من

المقترحات واآلراء التي تم تحیینها من طرف الهیئة، وتم رفع التقریر لرئیس الجمهوریة الذي تولى تحدید رزنامة 
  :للمزید أنظر. اإلصالحات

أم استمرار احتكار السلطة مبادرة تاریخیة للتغییر : مشروع اإلصالح السیاسي في الجزائر« عصام بن الشیخ، 
  .07، المرجع السابق، ص»للصواب؟

شكالیة بناء الحكم الراشد في الدول المغاربیة«بوحنیة قوي وبوطیب بن ناصر،   3 ٕ الجزائر  - اإلصالحات السیاسیة وا
  .65، ص 2014، دیسمبر 04، العدد مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، »-نموذجا
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اعتبار أن الجماعات اإلقلیمیة بما في ذلك المجالس المحلیة المنتخبة تمتاز بدور مهم في تحقیق 
  .1أهداف التنمیة المحلیة وتسییر الشؤون العمومیة بشكل أفضل

ا مع إقرار اإلصالحات السیاسیة لم تعد لتتماشى مع مرحلة التطور الحاصل السیمغیر أنّ هذه 
ّ المجهودات التي بذلت لم تجن ثمارها بعد بسبب 2016التعدیل الدستوري لسنة  ، إضافة إلى أن

التعارض الواقع بین التشریعات واإلجراءات المتخذة وبین الواقع الممارساتي العملي والمخرجات، الشأن 
لقطاع الخاص والجماعات الذي یظهر جلیا من خالل ضعف الدور التنموي لهیئات المجتمع المدني، ا

ل مجتمعیة ركیزة في المقاربة التشاركیة، وكذا انتكاس الدور الرقابي في إدارة الشؤون اإلقلیمیة كفواع
  .وبالخصوص على المستوى المحلي2العمومیة الناتج عن ضعف آلیة المسألة

ّ تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر أصبح ضرورة حتمیة أكثر من أي وق ت مضى، إن
، فضال عن أن التنمیة المحلیة كعملیة )الخارجیة(سواء الداخلیة أو الدولیة فرضتها المتغیرات البیئیة 

تفاعلیة تشاركیة أضحت تتطلب توسیع مجال المشاركة للمواطن والجماعات المحلیة التي تعد غایة في 
غیر أن ذلك ال یتأتى إال من . األهمیة إلنجاح المخططات التنمویة على المستویین الوطني والمحلي

تجد مداها بواسطة تبني منظومة قانونیة  مؤسسي یستند على هیاكل تشاركیة إصالحخالل اعتماد 
ّ الدیمقراطیة التشاركیة في ظل غیاب تفعیل قانوني جاد تصبح مجرد شعار سیاسي  رصینة، ألن

  .تستخدمه مختلف الطبقات السیاسیة للتأثیر على المواطن

 :ظر في المنظومة القانونیةإعادة الن - 2

، والذي أعلنت فیه 2016كانت بدایات إعادة الترتیب القانوني مع التعدیل الدستوري لسنة 
السلطات العمومیة صراحة عن توجهها الجدید نحو اعتماد المقاربة التشاركیة في التسییر العمومي 

ّ في السابق صحیح أن الدولة الجزائریة أقرت في أطر  ها القانونیة بما في ذلك قانون البلدیة المحلي، ألن
ه كان ذلك بصفة ضمنیة تدل علیه مجموع المؤشرات التي تضمنتها  11-10 عن هذا التوجه، إال أنّ

ومسایرة لهذا التوجه الجدید تعمل الدولة ممثلة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة . هذه التشریعات
، ومشروع )البلدیة والوالیة( اإلقلیمیةقوانین تتعلق بالجماعات والتهیئة العمرانیة على إعداد مشاریع 

میثاق الدیمقراطیة التشاركیة، لكن یسجل في هذا اإلطار النقاط التي ینبغي أن تتضمنها هذه القوانین 

                                                             
  .، المرجع السابق2011مایو  2مجلس الوزراء المنعقد في  رئاسة الجمهوریة، بیان  1
دراسة مقارنة بین الجزائر سنة : آفاق الحكم الراشد في ظل المستجدات الدستوریة«مالوي إبراهیم وسعایدیة حوریة،   2

، ص 2017، جانفي 11، العدد مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة، »2011والمغرب سنة  2016
224.  
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لتجاوز الثغرات القانونیة الواردة في القوانین السابقة من جهة، ولتطبیق مبدأ دستوریة القوانین بمعنى أن 
  :وي هذه القوانین على قیم ومبادئ تضمنها الدستور الجدید، وتشتمل هذه النقاط علىتح

 :فیما یخص تعزیز صالحیات المجالس المحلیة المنتخبة  - أ

من ضمن المشاكل التي باتت تتخبط فیها المجالس المحلیة المنتخبة یتمثل في مشكل 
لمنتخبة، ما یجعل أدائها یمتاز بالضعف االستقاللیة الذي یؤدي إلى التضییق على المجالس المحلیة ا

ن هذه المجالس تعمل بصفة دائمة تحت سلطة  ّ وانعدام الفعالیة والكفاءة الالزمتین، وهذا راجع إلى كو
ّ السلطة المعینة تحوز على صالحیات واسعة مقارنة مع تلك المنتخبة أو باألحرى  الوالي، هذا یعني أن

اعتبر  12هیمنة سابقتها، على الرغم من أن الدستور في مادته  أنّ هذه األخیرة ینصهر دورها في ظل
ّ الدولة تستمد مشروعیتها من الشعب ، یتمتع بكامل 2باعتباره مصدر كل سلطة والمالك الشرعي لها1بأن

الحریة في اختیار مؤسساته الدستوریة التي تعتبر الضامن لحمایة الحریات األساسیة للمواطنین 
جتماعي والثقافي وترقیة العدالة االجتماعیة وتمنع التفاوت الجهوي في مجال وتحقیق االزدهار اال

  .3التنمیة

وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي في بعض األحیان 
قوة (یكون دوره استشاري فمثال في حالة اجتماع المجلس الشعبي البلدي خارج مقره بسبب حدوث مانع 

ّ أمر تعیین المكان یعود للوالي بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي  )قاهرة تحول دون اجتماعه، فإن
   .4البلدي

ّ القانون لم  وفي موضع آخر كذلك فیما یتعلق باستخالف المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي، فإن
خب من یكتف بالنص على أن استخالفه یكون عن طریق تقدیم المرشح الذي یلي مباشرة آخر منت

ّ االستخالف یتم بقرار من الوالي ما أضاف بأن نّ ٕ من باب أولى یكتفي بما نص علیه  5نفس القائمة، وا
ه یستبدل عبارة بقرار من الوالي بعبارة بقرار من رئیس المجلس الشعبي  دون إضافة قرار الوالي أو أنّ

ه هو اآلخر یمثل الدولة في البلدیة   . البلدي على اعتبار أنّ

ّ أمر تعزیز صالحیات المجالس المحلیة المنتخبة، والحدّ عادة ما  یتجه البعض إلى اعتبار أن
ن أن عدم كفاءة األعضاء بما في ذلك الرئیس  ّ من تدخل الوالة أمر یستحیل تطبیقه، وذلك راجع لكو

                                                             
  .07، ص 01-16من القانون  12المادة   1
  .07من نفس القانون، ص  7المادة   2
  .07من نفس القانون، ص  9و 8المادتان   3
  .09، ص10-11من قانون البلدیة 19المادة   4
  .11-10من نفس القانون، ص ص  41المادة   5
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ّ القانون واضح في مسألة أن الرئیس یعتبر ممثال للدولة في إقلیم  تحول دون ذلك، على الرغم من أن
ففي هذا المجال تقترح الدراسة آلیة تجعل من أمر تعزیز دور رئیس المجلس الشعبي البلدي .البلدیة

أمرا ممكنا، وذلك عن طریق قبول الترشیح لرئاسة المجالس الشعبیة لذوي االختصاص والخبراء 
مجالس وقائمة القاطنین في ذلك اإلقلیم، بمعنى أن االنتخاب المحلي یشتمل على توفیر قائمة لرئاسة ال

لعضویة المجلس تكون ممثلة لجمیع شرائح المجتمع سواء من االختصاص أو حتى أولئك األشخاص 
ت من ادون المستوى، وعلیه یكون عمل المجلس تحت إشراف رئیس كفؤ مؤهل یمنع حدوث تجاوز 

  .جهة ویساهم في تنشیط التسییر العمومي وتحقیق التنمیة المحلیة من جهة أخرى

ّ المشرع الجزائري لم یوضح في مسألة  07- 12آخر، وفي إطار قانون الوالیة في سیاق  فإن
ه للوالیة هیئتان هما لكنه لم . 1المجلس الشعبي الوالئي والوالي: هیئتا الوالیة بل اكتفى باالشارة إلى أنّ

الذي اعتبر  10- 11یمیز بین من هي الهیئة التنفیذیة وبین هیئة المداولة مثلما تضمنه قانون البلدیة 
ّ للبلدیة هیئة مداولة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي  أن

  .2البلدي وینشطها األمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

 :فیما یخص آلیة تعزیز الرقابة  -  ب

ّ الرقابة حق دستوري یكفله الدستور للمواطنین عن طریق الم جالس المنتخبة قصد متابعة إن
، 3 15في مادته  2016عمل السلطات العمومیة، وهو األمر الذي تضمنه التعدیل الدستوري لسنة 

إلى كیفیة ممارسة الرقابة بحكم أنهما سابقین في  اإلشارةغیر أن قانوني البلدیة والوالیة لم یتضمنا 
ّ تأخذ هذه المسألة في ، لهذا یستوجب الشأن على مشار 01- 16النشأة عن القانون  یع القوانین أن

الحسبان وتحدد آلیات الرقابة التي تعد أهم الضمانات لعدم التعدي على اإلرادة العامة على المستوى 
، حضور المحلي، وتشتمل هذه اآللیات على توجیه عرائض للهیئات التنفیذیة سواء مكتوبة أو شفویة

تخبة العادیة شریطة إتاحة فرص التدخل لهم وتوجیه أسئلة عینة من المواطنین في دورات المجالس المن
 ّ للمسؤولین وطرح انشغاالتهم ویمارسون هذه المهمة جنبا إلى جنب مع هیئات المجتمع المدني، ألن
الدیمقراطیة التشاركیة جاءت نتیجة تجاوز النقائص التي أبانت عنها الدیمقراطیة التمثیلیة بمعنى قد 

دورات  بانعقادأما فیما یتعلق . جمة مطالب وانشغاالت المواطنین بصفة حقیقیةیفشل المنتخبین عن تر 
المجلس الشعبي الوالئي، فإنّ هذه اآللیة تمارس من خالل حضور عینة من المواطنین عن كل بلدیة 

  .لنقل انشغاالت ساكینها

                                                             
  .09، ص 07- 12من قانون الوالیة  2المادة   1
  .08، ص 10-11ون البلدیة من قان 15المادة   2
  .08، ص 01-16من قانون  15المادة   3
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ظیمي یوضح لكن هذه اآللیات ینبغي أن یكون لها إطار قانوني، وذلك بواسطة إقرار قانون تن
كیفیة ممارسة هذه اآللیات، شروطها، من یحق لهم ممارسة الرقابة ضمانا لمساهمة المواطنین في 

  .تعزیز الدور الرقابي على السلطات العمومیة

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تعتبر حسب   یحي البوافيوفي هذا اإلطار، وتدعیما آللیة الرقابة فإن
ها  جه للمواطنین، یركز على عرض مؤسساتي للمشاركة، «بأنّ ّ في مناقشة االختیارات  إشراكهممو

الجماعیة، تستهدف ضمان رقابة فعلیة للمواطن، وصیانة مشاركته في اتخاذ القرارات، ضمن 
 اإلجراءات، وذلك بواسطة اتخاذ مجموعة من 1»المجاالت التي تعنیه مباشرة وتمس حیاته الیومیة

لى المشاركة وتجعل من المواطن محمي قانونا، هذا الضمان العملیة التي تضفي اإلطار الشرعي ع
ه  الذي یفتح له مجال ممارسة الدور الرقابي بفعالیة دون أن یتعرض لضغوط، وهو األمر الذي من شأنّ
أن یدعم التوجه والتجسید الفعلي لدولة الحق والقانون التي دعى إلیها رئیس الجمهوریة، دولة تحترم 

  .طار القانوني المالئم لتحسین أدائه وترقیة مشاركتهالمواطن وتوفر له اإل

  :06-12فیما یتعلق بقانون الجمعیات  -ج

تعد الجمعیات كمكون من مكونات المجتمع المدني أحد الفواعل التي تعزز المقاربة التشاركیة 
ا التوجه في تدبیر الشأن العام المحلي، والتي تساهم بدورها في تحقیق التنمیة المحلیة، إال أن هذ

ه قام بالتضییق على حریة  الجدید ال یتماشى مع اإلطار القانوني الناظم للعمل الجمعوي، وذلك ألنّ
جراءات تعجیزیة، فضال عن التعقید الذي انتاب تعدیل  ٕ إنشاء الجمعیات من خالل إقرار شروط وا

ٕ . النظام الداخلي ومسألة التشارك مع جمعیات أو جهات أجنبیة ما التدخل الحكومي لیس هذا فحسب وا نّ
  .2في النشاط الجمعوي بواسطة التنصیص على صالحیات واسعة فیما یخص حل وتجمید نشاطه

من  39وهو األمر الذي ال یسمح بضمان الحیاد واالستقاللیة للعمل الجمعوي السیما وأن المادة 
نها اعتبرت أن أي تدخل للجمعیة  06-12القانون  ّ ها تتسم بالغموض كو في الشؤون الداخلیة یبدو أنّ

في أصاب المشرع الجزائري . 3للبالد أو المساس بالسیادة الوطنیة یدفع إلى توقیف نشاطها أو حلها
شطر من هذه المادة، والذي یتعلق بحل وتعلیق الجمعیات التي تمس بالسیادة الوطنیة، لكنه في 

                                                             
دفاتر ، »دراسة حالتي الجزائر والمغرب: دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة«سویقات، األمین  1

  .245، ص 2017، جوان 17، العددالسیاسة والقانون
  .247األمین سویقات، المرجع السابق، ص   2
ینایر  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  06-12هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم الجم  3

ینایر  15هـ الموافق  1433صفر عام  21، المؤرخة في 02، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد2012سنة 
  .38، ص 39، المادة 2012
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ل المتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلیة للبالد یبدو أ ّ ه لم یوفق بحكم أن الجمعیة في حد الشطر األو نّ
ذاتها أسست للمساهمة في إدارة الشأن العام، ربما كان على المشرع أن یقول عدم التدخل في الشؤون 

التدخل في "السیاسیة للدولة، وذلك لفصل العمل السیاسي عن النشاط المدني بدل من استخدامه عبارة 
  .وحاحتى تبدو أكثر وض" الشؤون الداخلیة للبالد

ّ القانون  یلزم الجمعیات تقدیم نسخ من محاضر اجتماعاتها  06-12باإلضافة إلى ما سبق، فإن
وتقاریرها األدبیة والمالیة السنویة إلى السلطات العمومیة، ویغرم كل مخالف أو رافض لتقدیم هذه 

   .1المعلومات، ما یدلل على المزید من الهیمنة والسیطرة على أنشطة الجمعیة

الطابع المؤسسي على عمل هیئات المجتمع المدني یشكل  إضفاءسا على ما سبق، فإن وتأسی
عامال محوریا في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة التي تضفي الحركیة والدینامیكیة والتفاعلیة التي تسهم 

ال إذا بدورها في تعزیز قیم الرشادة السیاسیة، ومن تم تحقیق التنمیة المحلیة، لكن هذا ال یتأتى إ
استطاعت هیئات المجتمع المدني من أن تؤسس لنفسها القوة التنظیمیة وترقیة المساواة الهیكلیة 

ّ الدول إذا 2وقدرتها على تحقیق الضبط المجتمعي ، وهو الشأن الذي یدعم بناء النهج التشاركي ألن
ه  ها تسمح له بإدارة الشؤ  بإمكانرأت بأنّ ون العمومیة، لهذا یستوجب المجتمع المدني أن یحقق ذلك، فإنّ

ل الجدي والفعال والسعي نحو إقناع على منظمات المجتمع المدني أن تعمل على إثبات ذاتها بالعم
ما تتقاسم هذا العبئ مع هیئات  نّ ٕ ّ العجز الدیمقراطي ال تتحمله الدول لوحدها، وا الحكومات بدورها ألن

رهونة بمدى قدرته على تعبئة المواطنین وتنمیة النشاط المدني، وعلیه فإنّ حیویة المجتمع المدني م
الحس المدني لدیهم، وحثهم على االلتفاف حول العمل التطوعي، مما یضمن تعزیز الدیمقراطیة 

  .التشاركیة

 :االنتقال من الفرد إلى المواطن: ترسیخ المواطنة الحقة - 3

لفرد یشكل كیانا مستقال في ظل الدیمقراطیة التشاركیة تسقط الفردانیة القائمة على فكرة أن ا
ومنفصال عن مختلف الجماعات األخرى التي ینتسب إلیها، وهو بهذا یعتبر الكیان القائم بذاته والقادر 
على إدارة شؤونه واتخاذ قراراته بناء على ما یحوز علیه من إمكانیات وقدرات أي بمعزل عن حاجته 

یصبح الفرد في مقابل الجمعنة، العمومیة إلى أفراد الجماعة المنتمي إلیها، ومن هذا المنطلق 

                                                             
1  Réseaux Euro-méditerranéen des droits de l’homme, «réformes politiques ou verrouillage 
supplémentaire de la société civile et du champ politique : une analyse critique», Copenhague : Réseaux 
Euro-méditerranéen des droits de l’homme, avril 2012, p65. 

المجلة الجزائریة لألمن ، »ور المجتمع المدني في استدامة الدیمقراطیةد«هشام عبد الكریم وخیرة بن عبد العزیز،   2
  . 90، ص 2013، جوان 05، العددوالتنمیة



التفعیل مداخلالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التحدیات و: الفصل الثالث  
 

237 
 

هذا یعني أن الفرد یعتبر كائن إنساني یمتلك وحدته الداخلیة ویؤدي وظیفته كنسق ونظام «والتشاركیة، 
  .1»متكامل ویمتلك استقاللیة خاصة في دائرة الوسط الذي ینتمي إلیه

صلة بالمواطنة وینفي وفي ذات اإلطار، ثمة من الباحثین من یعرض أن الفردانیة لصیقة ال
واجتماعیا، ویعتبر أن  إیدیولوجیامسلمة أن الفرد الحدیث والمواطن الحدیث یشكالن وحدة واحدة 

الفردانیة تشكل أحد مسببات أزمة المواطنة السیما في مجال إضفاء الشرعیة واالعتراف بااللتزام 
فرد أكثر تجریدا من الوعي الجماعي ویجعل ال 2السیاسي، وهو األمر الذي یؤثر على المشاركة المدنیة

  . 3حریة وأكثر قلقا واضطرابا أقلویصبح من دون هویة، مما یجعله 

غیر أن دوركایم یمیز بین الفرد ككائن فردي وككائن اجتماعي، األول الذي یشیر إلى االمتناع 
لقائم على أن الفرد عن االشتراك والمساهمة في إطار الجماعة أما الثاني فهو نقیض االعتقاد السابق وا

دارتها ٕ لكن االتجاه الثاني . 4كائن اجتماعي بطبعه یشارك إلى جانب الجماعة في تنظیم الحیاة العامة وا
قل ما یجد ضالته في ظل النزعة الفردانیة الرافضة للمشاركة في الحیاة العامة، وهو ما یؤثر على 

بین الفرد والمجتمع الذي ینتمي إلیه، ویرى  "عالقة تشاركیة"مفهوم المواطنة الحقة التي تنبني على 
Eunydice  ،ها تمتاز بمیزة الحریة بأنّ هذه العالقة یتخللها مجموع الحقوق والواجبات المتبادلة، كما أنّ
ّ المواطن الفاعل المشارك االیجابي في تدبیر الشأن العام و Nelson نیلسنویضیف  ممارسة "بأن

المواطن الذي یمارس الفعل "أن المواطن الفاعل هو ذلك  printرنت ب، لهذا یعتبر "الحیاة المجتمعیة
  .5"المجتمعي االیجابي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا دون االعتماد السلبي على اآلخرین

ّ االنتقال من الفرد إلى المواطن یعني  المنتج  واإلنسانالفرد مقابل المجتمع  اإلنسانوعلیه فإن
ه ینتج، لكن  ، ففيالمستهلك اإلنسانعوض  ظل الفردانیة الفرد یمثل ذاته ویستهلك أكثر من أنّ

المواطن الفاعل هو المواطن الذي یشارك في تدبیر الشؤون العمومیة، وهو الذي یمارس الفعل 
العمومي بشكل جماعي وایجابي منتج ال یستهلك فقط، وهو الشأن الذي یعزز الدیمقراطیة التشاركیة 

ّ ذلك ال یتأتى إال من ویقوي المواطنة الحقة ا لفاعلة بما یضمن تفعیل المشاركة االیجابیة، غیر أن
عادة تشكیل الوعي اإلنساني ٕ   .خالل تعزیز التنشئة السیاسیة وا

                                                             
، ص 2017، 01، العدد02، المجلدمقاربات فلسفیة، »مفهوم الفردانیة في الفكر الفلسفي المعاصر«عابد نورة،   1

245.  
2 Jean leca, «individualisme et citoyenneté», in : sur l’individualisme, paris : presses de science po, p p 180-
181. 
3 Ibid , p187. 

  .253عابد نورة، المرجع السابق، ص   4
دار الخلیج للنشر والتوزیع، : ، األردنالمواطنة واالنتماء: التربیة الوطنیةمحمد الخوالدة وریم تیسیر الزعبي،   5
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 :التنشئة السیاسیة كأداة لمأسسة المشاركة - 4

ة یقتضي تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة وترسیخ المواطنة الفاعلة الحقة النظر إلى التنشئة السیاسی
كعملیة دعامة تسعى إلى تلقین المواطن قیم ومعاییر واتجاهات النشاط السیاسي، والتي تمكنه من أداء 
األدوار المختلفة، والتي تساهم في تدعیم المشاركة السیاسیة، ألنّ مشاركة المواطن في إدارة الشأن 

  .یم البناء الدیمقراطيالعام من عدمها تتوقف على مدى اكتسابه وتزویده بمبادئ الفعل العمومي وق

فالتنشئة السیاسیة عملیة مستمرة ودائمة تهدف إلى تلقین المرء لقیم واتجاهات سیاسیة تجعله 
یصبح عضوا "یتبوأ مكانا في نظام األدوار، مما یؤدي إلى إكسابه دورا في العملیة السیاسیة وبذلك، 

القائم على المواطنة االیجابیة الفاعلة العمل الجماعي  ، مما یقوي1"معترفا به ومتعاونا مع اآلخرین
   .والتي بدورها تسهم في أخلقة الحیاة السیاسیة

یعتبر أن التنشئة السیاسیة األداة  "باول"و "غابلایر ألموند"وتأكیدا على ما سبق، فإنّ كل من 
ألمر ، وهو ا2التي من خاللها یتمن النسق السیاسي من تحقیق التكیّف مع محیطه الداخلي والخارجي

الذي یؤسس لبناء شرعیة السلطة والسیاسات العامة، ویقلل من احتمالیة التشرذم واالنفصال الذي قد 
  .یطرأ نتیجة غیاب الثقافة السیاسیة والتفاعل االجتماعي

ّ التنشئة السیاسیة تؤدي ثالثة أدوار أساسیة تتمثل في نقل الثقافة «: وتأسیسا على ما سبق، فإن
یعتمد  ، فالقیام بهذه األدوار3»ال، تكوین الثقافة السیاسیة، وتغییر الثقافة السیاسیةالسیاسیة عبر األجی

التنشئة  herbert hymanهربرت هایمان بشكل كبیر على دور المؤسسات المختلفة، لهذا عرف 
ها تعلم الفرد األنماط االجتماعیة عن طریف مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده «السیاسیة  بأنّ

ّ التنشئة السیاسیة تستند على منح 4»ن یتعایش مع هذا المجتمع سلوكیا ونفسیاعلى أ ، ومن تم فإن
المؤسسات المختلفة دور تعلیم وتلقین األفراد قیم المواطنة الفاعلة والمسؤولیة األخالقیة، الشأن الذي 

التطوعي، التشاركي  یقوي البناء الدیمقراطي والمشاركة السیاسیة والمسؤولیة االجتماعیة، وینمي الحس
وتحویل المواطن من حالة المواطنة بالقوة  «واالنفتاح على العالم الخارجي الذي یسمح بالتعدد الثقافي 

                                                             
  .197-196، المرجع السابق، ص ص السیاسة بین النمدجة والمحاكاةد أبو عامود، محمد سع  1
  .287، ص 24، العدد 15، المجلد مجلة الحضارة اإلسالمیة، »التنشئة السیاسیة والمواطنة«كریم بلقاسي،   2
  .197محمد سعد أبو عامود، المرجع السابق، ص   3
، 24، العدد12، المجلد مجلة العلوم اإلنسانیة، »في البناء الدیمقراطيالتنشئة السیاسیة ودورها «مصطفى أسعید،   4

  .205، ص 2012مارس 
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وفي هذا المجال تلعب المؤسسات التربویة دورا محوریا في ترسیخ . 1»إلى حالة المواطنة بالفعل
  :2من خالل المواطنة الفاعلة التي تشجع الدیمقراطیة التشاركیة، وذلك

نشر الثقافة السیاسیة، وذلك عن طریق اعتماد مواد كالتربیة المدنیة والتاریخ والتي تساهم في  - 1
تكوین التلمیذ وتزویده بالمعلومات والمعارف الالزمة عن وطنه، والتي تمكن من توطید قیم 

 .الوالء واالنتماء
ّ المؤسسات التربویة تشكل وحدة اج: طبیعة النظام التربوي - 2 تماعیة لها األثر البالغ في تكوین إن

 .شخصیة الفرد واثبات ذاته وكذا تحدید موقفه صوب النسق االجتماعي

ّ تربیة النشئ على المواطنة یستدعي خلق مناخ دیمقراطي  غیر أن ذلك ال یكف لوحده بل إن
أثبتت ، حیث )المدرس(والذي یقع على عاتق المعلم عملي یشجع ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة، 

مختلف الدراسات والتجارب غیاب الدور السیاسي للمعلم والذي یشتمل على ضعف اإلیمان بالحریة، 
ه ثمة عموم لثقافة  عدم توعیة التالمیذ بالمشاكل التي تعتري مجتمعهم، ضعف مستوى الحوار، كما أنّ

سلبیین غیر قادرین  الخضوع والمسایرة بدل التعبیر عن الرأي بحریة، وهو الذي یؤدي إلى خلق أفراد
وهو ما یجعله ینضوي في قوقعة ضیقة وهو الشأن الذي  .3على اإلبداع واالبتكار والمبادأة والمبادرة

. یتنافى مع تدعیم قیم الدیمقراطیة التشاركیة ویؤسس لبناء فرد طفیلي ال یعتمد على ذاته بل على غیره
ما مما نّ ٕ رسة النشاط السیاسي بمعیة الجماعة من خالل لكن هذا ال یعني العمل في مقابل الجماعة، وا

تقدیم االقتراحات، وطرح الرؤى واألفكار، والمساهمة في تغییر الوضع نحو األحسن، واالختیار بین 
الرأي اآلخر وتشجیع   ذاته في الجماعة؟ عن طریق احترام إثباتالبدائل بمعنى كیف یتمكن الفرد من 

  .اع واالبتكارالمنافسة السلیمة القائمة على اإلبد

إلى جانب المؤسسات التربویة ثمة مؤسسات أخرى تضطلع بمهمة التنشئة السیاسیة یتعلق 
كأهم خلیة وأول جماعة یترعرع في كنفها الفرد واألصدقاء باعتبارهم كذلك المؤثر في  األمر باألسرة 

لضمیر، والتعایش مع اآلخر سلوك الفرد ومیوالته، المؤسسات الدینیة التي تمد الفرد باألخالق، وتنمیة ا
ّ التنشئة السیاسیة تعتبر  4ومؤسسات العمل أو مكان العمل واألحزاب السیاسیة ووسائل اإلعالم ألن

ما تعتبر عملیة  نّ ٕ عملیة مستمرة، فاالستمرار یقصد به أن عملیة التنشئة ال تستهدف النشىء فحسب، وا
  .متواصلة تشتمل على النشىء، الشباب، الكهول والشیوخ

                                                             
  .36، ص 2009الدار المصریة اللبنانیة، : ، مصرالتعلیم والمواطنة وحقوق اإلنسان: التربیة المدنیةشبل بدران،   1
  .199محمد سعد أبو عامود، المرجع السابق، ص   2
  .39السابق، ص شبل بدران، المرجع   3
  .200-198محمد سعد أبو عامود، المرجع السابق، ص ص   4
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 : تفعیل دور وسائل اإلعالم - 5

ّ دیمقراطیة النظام السیاسي تتحدد بمدى فعالیة وسائل اإلعالم، ففي ظل الدیمقراطیة  إن
ما یتطلب  نّ ٕ مداد المواطنین بها، وا ٕ التشاركیة فإنّ دور وسائل اإلعالم ال یتوقف على نقل المعلومة وا

یة والتأثیر في صناعة القرار والضغظ على األمر ممارسة المساءلة والرقابة على عمل الهیئات الرسم
  .صانعي القرار

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تصبو إلى تحقیق أهداف أربعة تتمثل في تشجیع  وتتمة لما سبق، فإن
المساهمة المدنیة من خالل التأثیر على بلورة القرار، تكریس الشفافیة، تدعیم أسس المساءلة، ترسیخ 

غ هذه الغایات یستدعي توفر وسائل إعالم قویة تجعل المواطن في لب إال أن بلو . الحوكمة الجیدة
العملیة السیاسیة، وذلك من خالل إخباره، استشارته، تكریس مؤشرات التتبع والتقییم بمعنى نقل 
المواطن من حالته شبه الجامدة إلى حالة حركیة نشطة أي االنتقال بالمواطن من اكتساب حقوق 

  . 1بالدیمومة واالستمرارموسمیة إلى حقوق تتسم 

ها تعمل  اإلعالموعلیه فإنّ وسائل  تلعب دور الرقیب العمومي في الدول الدیمقراطیة بحكم أنّ
ه مهما بلغت  على حمایة مصالح األفراد والدفاع عن المجتمع والخد من إساءة استعمال السلطة ألنّ

السلطة إال أن أمر االنفراد  ادإلسنالحكومات سدة الحكم عن طریق االنتخاب كوسیلة دیمقراطیة 
وشخصنة السلطة، یبقى أمرا مطروحا، فهو بهذا یعتبر دورا مكمال لدور المجالس بصناعة القرار 

   .2المنتخبة

باإلضافة إلى ما تم ذكره، فإنّ وسائل اإلعالم تساهم في بناء الرأي العام الذي یعد نتاجا 
فهي بذلك تعكس طموحات وتطلعات المواطنین وتؤثر  لمختلف اآلراء واألحكام السائدة في مجتمع ما،

توعیتهم وتنمیة حس المواطنة الناقد والبناء الذي یفعل الدیمقراطیة من خالل  3في مواقفهم وتوجهاتهم
التشاركیة، ألنّ سالمة النظام القائم تتحدد من جراء دور المواطن وفعالیته ومعارضته ألداء النظام 

  .المنتخبة بشكل خاصالسیاسي برمته والمجالس 

                                                             
   تندرج وسائل اإلعالم ضمن مؤسسات التنشئة السیاسیة إال أن دورها المحوري والحیوي في تفعیل الدیمقراطیة

  ).ة المشاركةالتنشئة السیاسیة كأداة لمأسس( التشاركیة جعل الدراسة تفرد لها عنصر مستقل عن عنصر الذي سبقه
، قراءات في اإلعالم المحلي: ، في»اإلذاعات المحلیة، الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المحلیة«محمد بن أعراب،   1

  .77-75، ص ص 2016دار النشر جیلطي، : الجزائر
واإلعالم وطبیعة  دراسة في العالقة بین الدیمقراطیة: الدیمقراطیة واإلعالم واالتصالحسین علي إبراهیم الفالحي،   2

  . 233، ص 2014دار غیداء للنشر والتوزیع، : ، عماناإلعالم الدیمقراطي ووظائفه
  .237- 236المرجع نفسه، ص ص   3
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ه في إطار تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الجدیدة انتقل الحدیث إلى دور  والجدیر بالذكر أنّ
اإلعالم الجدید الذي أسقط نوعا ما اإلعالم التقلیدي، وعلیه ظهر ما یسمى بالدیمقراطیة الرقمیة، 

  .االلكترونیة، االفتراضیة وغیرها من المسمیات

  دیمقراطیة االلكترونیة أداة تفعیل الدیمقراطیة التشاركیةال: المطلب الثاني

ّ أمر استحالة  مشاركة المواطنین بصفة مباشرة في صناعة القرار ورسم السیاسات العمومیة إن
ه طالما وجهت للدیمقراطیة  نتیجة تحدي كبر الحجم السكاني والتباعد الجغرافي بات أمرا ممكنا، ألنّ

 ّ ها حكم الشعب لنفسه بنفسه، لكنه  انتقادات كثیرة السیما وأن الدیمقراطیة تشیر في أبسط معانیها بأنّ
الحاصل وبروز ثورة  سرعان مازال أو باألحرى تقلص هذا السجال بفعل التطور التكنولوجي

  .المعلومات وتقنیات االتصال الجدیدة

بین المنتخبین  وفي سیاق آخر، أبانت الدیمقراطیة التمثیلیة عن قصورها بسبب غیاب التواصل
ركیة والمساهمة واستقطاب االقیم التش وهو األمر الذي جعل. ومواطنیهم جعل الثقة تتآكل شیئا فشیئا

الجماهیر مغیب في العملیة السیاسیة، ما أدى إلى اشمئزاز المواطنین نتیجة اللجوء إلیهم في المواعید 
   .1ة والمتابعةاالنتخابیة فحسب دونما أن یمارس هؤالء المساءلة، المحاسب

نتیجة هذا التطور المطرد، وبفعل تأثیرات ظاهرة العولمة التي ساهمت في عملیة إنتاج المعرفة، 
والتي شكلت بدورها عملیة الترابط الوثیق بین العولمة والتكنولوجیا التي تضفي علیها نوع  من الشرعیة 

 Vanفان دیجك في هذا اإلطار یرى و . 2وتتیح لها أدلجة العولمة من خالل تنمیط السلوك اإلنساني

Dijk  العولمة تلعب دورا بارزا في النماذج  إفرازاتبأن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كأحد
التشاركیة للدیمقراطیة، وذلك في سبیل إعالم المواطنین وجعلهم یشاركون في العملیة السیاسیة بشكل 

ها تساهم في سد الفجوة الرقمیة بینانشط وفعال، كما  من یملكون المعلومات، والذین ال «عتبر بأنّ

                                                             
   یشیر مصطلح التكنولوجیاtechnology  » إلى مجموعة األجهزة والمعدات التي تستخدم في شتى المجاالت من أجل

  :للمزید أنظر. »خدمة اإلنسان
  .13، ص2011دار الكتاب الثقافي، : ، األردنالخدمات االلكترونیةأحمد أبو شنب، عماد 

، دار روابط للنشر وتقنیة المعلومات إستراتیجیة دعم التحول الدیمقراطي: المدینة الذكیةعبد الرؤوف اسماعیل،   1
  .100، ص 2018ودار الشقري للنشر، 

، ص ص 2011دار مجدالوي للنشر والتوزیع، : ، األردنتمع العربيالعولمة وتأثیراتها في المجمجد الدین خمش،   2
120-122.  
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ال سیزید من اتساع الفجوة بدل  »یملكون ٕ شریطة أن ال یكون هذا التطور التكنولوجي تلقائي وا
   .1تقلیصها

 يإلى عالم رقمي افتراض real worldوقد أدت الثورة التكنولوجیة إلى نقل العالم من عالم مادي 
  virtual world ر من أنماط ، وقد كان لهذا التحول انعكاس على جمیع نواحي الحیاة، والذي غیّ

االقتصادیة االجتماعیة السیاسیة والثقافیة بما في ذلك أسالیب التعبیر عن اآلراء  اإلنسانيالسلوك 
، ومن تم 2رونيواألفكار وطرق تقدیم االقتراحات وعرض وجهات النظر المختلفة عبر الفضاء االلكت

حدث التمازج بین الدیمقراطیة كنموذج سیاسي للحكم والتكنولوجیة كأداة لممارسة الدیمقراطیة 
التشاركیة، وبالتالي برزت مفاهیم جدیدة كالدیمقراطیة االلكترونیة، الدیمقراطیة الرقمیة، الدیمقراطیة 

نیة، الحوكمة االلكترونیة، اإلدارة االفتراضیة، المواطنة الرقمیة وااللكترونیة، الحكومة االلكترو 
  .االلكترونیة وغیرها

وفي هذا الصدد، أثبت العدید من الباحثین والدارسین أهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات 
الجدیدة وتأثیرها على الدیمقراطیة، وذلك عن طریق تنمیة حیز التمكین  واإلعالمووسائل االتصال 

شراكللمشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة،  المعلوماتي، واستقطاب المواطنین ٕ الفواعل المجتمعیة  وا
كضمان حریة المواطنین والحكام والمنتخبین  اإلنسانبصفة نشطة وفعالة تمكن من حمایة حقوق 

، المناقشة والشفافیة عبر استطالعات الرأي، المناقشة المفتوحة في تجسید المساءلة إمكانیةوتسهیل 
األسئلة، التصویت االلكتروني، وهو الشأن الذي جعل من مستخدمي تكنولوجیا شبكة االنترنت، طرح 

المعلومات واالتصاالت یحتلون مكانة هامة في التأثیر على عملیة صناعة القرار وممارسة الرقابة 
  .3على األداء السیاسي

ّ الدیمقراطیة تتضمن عملیة تداول المعلومات بین أصحاب المصل حة وعلى ضوء ما سبق، فإن
المشاركین في إدارة المسائل السیاسیة، وعلیه فإن المواطن یحتاج إلى االطالع الدائم والمستمر لمعرفة 
معلومات عن حقوقه، الطریقة التي تمكنه من الحصول علیها، وكذا الوسائل المستخدمة لبلوغ ذلك، 

معرفة المعلومات التي  في أن المسؤول أو المنتخب أو القائد السیاسي كذلك شأنه شأن المواطن یهمه

                                                             
1 OCDE, promesses et limites de la démocratie électronique : les défis de la participation citoyenne en ligne, 
Paris : OCDE, 2003, p30. 

، سلسلة قضایا إستراتیجیة، »غیر المجتمع واألدوات والتأثیرالفضاء االلكتروني والرأي العام ت«عادل عبد الصادق،   2
  .05-04، ص ص 2011المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، مارس :القاهرة

، »الدیمقراطیة الرقمیة نموذجا: دور تكنولوجیا المعلومات في دعم التحوالت الدیمقراطیة«جمال علمي الدهشان،   3
  .134، ص 2018، 2، العدد01، المجلدالعلوم التربویةالمجلة الدولیة للبحوث في 
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ّ الحریة كقیمة من قیم  تسترعي اهتمام هذا األخیر، وتحدد اتجاهاته، تطلعاته واحتیاجاته، ألن
مدادالدیمقراطیة ال معنى لها من دون الشفافیة  ٕ   .1المواطنین بالمعلومات وا

ها تزامنت في والجدیر بالذكر أن فكرة الدیمقراطیة االلكترونیة لیست ولیدة السنوات األخیرة أو  أنّ
ما یرى  نّ ٕ ها برزت في القرن التاسع عشر في  Thierry Vedel تیري قیدلالظهور مع االنترنت وا بأنّ

یعد  Télégraphe ، والذي اعتبر أن التلغراف Saint Simmunion سان سیمونیانأفكار القدیس 
ّ التل فزیون هو اآلخر یشكل أداة وسیلة للتواصل العالمي بین الشرق والغرب، كما كان یتصور كذلك بأن

لتلقي المعرفة وتوسیع الفضاء العام، ولكن مع بروز شبكة االنترنت بدت مسألة تدفق المعلومات سلسة 
 .2وأكثر فعالیة تتیح للمواطنین المساهمة بشكل نشط في الحیاة المدنیة

ّ الدیمقراطیة االلكترونیة تعني استخدام الش ( بكة العنكبوتیةوفي سیاق هذا التصور الجدید، فإن
كفضاء افتراضي الختیار المنتخبین عبر التصویت االلكتروني ورسم السیاسات بشكل ) االنترنت

دیمقراطي تشاركي، وتستهدف إمداد المواطنین بالمعلومات التي تتعلق بالمترشحین وتسمح كذلك 
والحركیة على مستوى بالمفاضلة بین البدائل والخیارات، ومن جانب آخر تسعى إلى خلق الدینامیكیة 

العملیة السیاسیة بنقل المواطن من حالة السلب والجمود إلى حالة المشاركة االیجابیة الفاعلة 
  .3والنشطة

ّ الدیمقراطیة االلكترونیة تعني استعمال تكنولوجیا  وثمة تعریف آخر أشمل حیث یعتبر بأن
یة على صعید المجتمع المحلي تمكن من ممارسة الدیمقراط كإستراتیجیةالمعلومات واالتصاالت 

، وكذا على المستوى الوطني، وبهذا یتمكن الفاعلین من قطاع خاص، مجتمع )البلدیات والوالیات(
من المشاركة في تحقیق التنمیة المجتمعیة بشكل  4والمواطنین اإلعالممدني، سلطات عمومیة، وسائل 

مات بشكل سریع وشفاف یضمن تعزیز الثقة أكثر كفاءة وفاعلیة، الشأن الذي یساهم في تداول المعلو 
بین مختلف الفواعل المجتمعیة ویزید من مسؤولیة كل طرف ذو مصلحة كیفما كان حجمها أو 

غیر أن ذلك ال یتأتى إال في ظل الحوكمة االلكترونیة التي تشتمل على الدیمقراطیة . طبیعتها
  .ر ما یسمى بالحكومة االلكترونیةااللكترونیة، المشاركة االلكترونیة وغیرها، ولیس في إطا

  
                                                             

  .39، ص 2006نهضة مصر للنشر والطباعة والتوزیع، : ، القاهرةالدیمقراطیة الرقمیةجمال محمد غیطاس،   1
2 Thierry vedel, «l’idée de démocratie électronique : origines, visions, questions», in : le désenchantement 
démocratique, editions de l’Aube, 2003, p 243. 

  .76عماد أحمد أبو شنب، المرجع السابق، ص   3
المنظمة العربیة للتنمیة : ، القاهرةالحكومة االلكترونیة أداة الدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیةعماد أحمد أبو شنب،   4

  .27، ص 2012اإلداریة، 
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 :االنتقال من الحكومة االلكترونیة إلى الحوكمة االلكترونیة  - أ

تتضمن الحكومة االلكترونیة تعمیق النهج الدیمقراطي وتحسین الخدمة العمومیة عبر تسهیل 
دة الوصول إلى المعلومة، اختصار الوقت في انجاز المعامالت وبالتالي الحصول على خدمة ذات جو 

باستخدام تكنولوجیة المعلومات ) الزبون(عن طریق تخفیض الكلفة والعبئ وتحقیق رضا المواطن 
إال أن تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة یتطلب التحول نحو الحوكمة  ،1ووسائل االتصال المختلفة

روني، لكتااللكترونیة التي تستند على المشاركة المباشرة في النشاط السیاسي من خالل التصویت اال
، وعلیه فإن الحوكمة االلكترونیة تعتمد بالدرجة األولى على 2وغیرها ترونیةالمساهمة أو المشاركة االلك

  :المشاركة االلكترونیة النشطة وهو ما سیتم توضیحه في الشكل البیاني اآلتي

  لكترونیةرسم توضیحي لعملیة االنتقال من الحكومة االلكترونیة نحو الحوكمة اال ) 1(الشكل رقم 

  

   

  

  

   

   

  

  

  من إعداد الباحثة: المصدر

  من إعداد الباحثة

                                                             
  .25-24ص ص عادل عبد الصادق، المرجع السابق،   1
مدخل إلى اإلدارة : اإلدارة االلكترونیةأسامة محمد عبد العلیم، عمر أحمد أبو هاشم الشریف و محمد بیومي،   2

  .193، ص 2013دار المناهج، : ، األردنالتعلیمیة الحدیثة
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وعلى ضوء ما سبق، فإن عملیة االنتقال نحو الحوكمة االلكترونیة لم تجسد بعد على الواقع 
الممارساتي باستثناء بعض الدول، فالجزائر كغیرها من الدول ال تزال تعمل في إطار الحكومة 

  .التي تتضمن تقدیم خدمات عمومیة عبر وسائل اإلعالم واالتصال الجدیدةااللكترونیة 

  :الخدمات االلكترونیة في الجزائر

عكفت الجزائر على االرتباط بشبكة االنترنت في سبیل تقدیم  1994في شهر مارس من عام 
ومیة كمؤسسة عم CERISTالعلمي والتقني  واإلعالمالخدمات االلكترونیة عن طریق مركز البحث 

هادفة إلى تأسیس شبكة وطنیة والعمل على ربطها بشبكات أخرى إقلیمیة ودولیة، وفي نفس السنة 
نحو تأسیس شبكة معلوماتیة  ن طریق ایطالیا، وذلك في ظل السعيارتبطت الجزائر بشبكة االنترنت ع

ت ربط 1996الذي كان من ضمن أهداف منظمة الیونسكو، وفي سنة  RINAFتدعى  إفریقیافي 
ثم ربط الجزائر بواشنطن عن طریق  1998الجزائر بخط یمر عبر مدینة باریس، وفي نهایة عام 

  .1خطا هاتفیا جدیدا 30تم إنشاء أكثر من  1999القمر الصناعي، وفي مارس سنة 

یحدد شروط وكیفیات إقامة خدمات  257-98صدر مرسوم تنفیذي رقم  1998ففي سنة 
واسعة النطاق  "واب"ذي عرف خدمات االنترنت على أنها خدمة االنترنت ویضبط استغاللها وال

WWW WORLD WIDE WEB  االطالع أو احتواء صفحات متعددة «التفاعلیة تمكن من
وقد اعتبرها المرسوم منبر للتحاور یتیح إمكانیة نقل المعلومات بین مجموعة من . »الوسائط

  . 2المستخدمین تربط بینهم أهداف مشتركة

في  100هیئة موزعة على  800، بلغ عدد الهیئات المشتركة في االنترنت بـ 1999وفي سنة 
في  150في القطاع االقتصادي و 500في قطاع الصحة،  50قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، 

، وبهذا بدأت الجزائر رویدا رویدا تعمد إلى االتجاه صوب تقدیم الخدمات العمومیة 3قطاعات أخرى
  : تصال واإلعالم الجدیدة، وقد شملت إدخال النظم التكنولوجیة في كل المجاالتعبر وسائل اال

  

                                                             
  .31، ص 2002، 01، العددمجلة الباحث، »االنترنت في الجزائر«بختي إبراهیم،   1
 1419جمادى األولى عام  3مؤرخ في  257- 98جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة ال  2

، 63واستغاللها، الجریدة الرسمیة، العدد" أنترنات"، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998غشت سنة  25الموافق 
  .06، ص2، المادة 1998غشت عام  26الموافق  1419جمادى األولى  4المؤرخة في 

  .31بختي إبراهیم، المرجع السابق، ص  3
  سیتم التطرق إلى المجاالت التي لها عالقة مباشرة مع المواطن وتحسین الخدمة العمومیة له.  
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 :في قطاع العدالة  - أ

إحداث  1999أكتوبر  20قطاع العدالة تم في  إصالحفي إطار تجسید السیاسة الرامیة إلى 
 234-99العدالة تعمل تحت سلطة رئیس الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي  إلصالحلجنة وطنیة 

منه القاضیة بتكلیف اللجنة باقتراح التدابیر وطرح التوصیات الساعیة  05وبهدف إعمال أحكام المادة 
قدمت اللجنة تقریرا ، 1لتقریب اإلدارة من المواطن، وجعل األدوات القانونیة ووسائل العمل أكثر نجاعة

جوان  11بتاریخ  حول عصرنة قطاع العدالة الهادف إلى إدخال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال
مواكبة لدینامكیة التغیرات السیاسیة واالقتصادیة التي یشهدها العالم برمته والجزائر بصفة  2000

خاصة، والتكیف مع متطلبات العصر وجعل قطاع العدالة قریب من المواطن ویلبي احتیاجاته بفعالیة 
لى انجاز العدید من العملیات التي وتجسیدا لهذا الهدف باشرت وزارة العدل بالعمل ع .2وشفافیة أكثر

  :3ترمي إلى تقدیم الخدمات االلكترونیة ومنها

 :ISPانجاز أرضیة لالنترنت  - 1

تم تزوید قطاع العدالة بممول الدخول إلى عالم االنترنت ذو نوعیة رفیعة  2003في نوفمبر 
االلكترونیة ذاتیا، قضائیة وكل مؤسسة تابعة له بإدارة اتصاالته  یسمح للقطاع من إدارات وهیئات

  .وتسهیل الوصول إلى المعلومة لكل موظف في القطاع

 :استحداث موقع الكتروني - 2

المواطنین بالمعلومات القانونیة  إمدادالرامي إلى  2003مع نهایة شهر نوفمبر  إحداثهتم 
على  إنشاؤهومعلومات حول تنظیم القطاع، مهامه، برامجه نشاطاته، وكذا الخدمات المقدمة وقد تم 

  .ISPأرضیة االنترنت 

الشبكة القطاعیة لوزارة العدل التي تربط بین مختلف الهیئات  إنشاءتم  2005وفي سنة 
 INTRANETتم تطویر االنترانیت  اإلطاروالمؤسسات القضائیة التابعة للوزارة، وفي ذات  واإلدارات

                                                             
 1419جمادى األولى عام  3مؤرخ في  257- 98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم   1

، 63واستغاللها، الجریدة الرسمیة، العدد" أنترنات"، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998غشت سنة  25الموافق 
  ، ا1998غشت عام  26الموافق  1419جمادى األولى  4المؤرخة في 

  :للمزید أنظر. موقع محكمة والیة برج بوعریریج  2
https://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz/conference/modern_et applic-d-judic.pdf , p02. 

  :للمزید أنظر. موقع وزارة العدل  3
https://www.mjustice.dz/html/conference/s4.htm  11:32على الساعة   14/08/2018یوم االطالع        
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قواعد العمل المشترك بین كافة  إرساءالموجهة لالتصال الداخلي بین موظفي العدالة والمساعدة على 
  .المصالح

 : 1انجاز بوابة القانون الجزائري - 3

والتي تتضمن مجموعة من المعطیات التي تمكن  2003التي استحدث في نهایة شهر نوفمبر 
من تسهیل المهمة على المختصین في القانون كالتشریع، االجتهاد القضائي، التنظیم، االتفاقیات 

نشرة القضاة، دلیل المتعامل مع العدالة، دلیل قاضي التحقیق، (الت القضائیة الدولیة فضال عن المج
  ).دلیل المحضر القضائي، دلیل الموثق ومجلة كتابة الضبط

في مجال التشریع ربطت الوزارة الموقع بموقع األمانة العامة للحكومة الذي یتكفل بإصدار 
  . www.jordp.dz 2إلى یومنا هذا 1962الجرائد الرسمیة منذ 

 :3تأسیس مركز وطني لصفیحة السوابق العدلیة - 4

في نظر المواطنین بمثابة أهم انجاز  والذي شكل 2004فبرایر  6تم استالم هذا المشروع في 
تتسم  یترجم بشكل حقیقي معنى االطالع وعصرنة العدالة، ویهدف إلى تقدیم أفضل خدمة عمومیة

  :والفعالیة ویسعى لبلوغ األهداف التالیة بالسرعة

للمواطنین في بضعة ساعات وفي أیة نقطة كانت عبر  03منح صحیفة السوابق العدلیة رقم  -
 .التراب الوطني

تسهیل الحصول على المعلومات مباشرة من المحكمة بالنسبة للجهات أو المؤسسات المعنیة،  -
ه یساهم في القیام بالمعالجة السریع ة والفعالة لملفات المساجین بالنسبة للجهات كما أنّ

القضائیة، والتي تسهل على قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة من اتخاذ قرار اإلخراج 
  .المؤقت أو الحجز تحت النظر

  

  

 
                                                             

  : للمزید أنظر". بوابة القانون الجزائري" موقع البوابة  1
https://droit.mjustice.dz/portailarabe/index.htm   12:30على الساعة     14/08/2018یوم االطالع        

  .07موقع محكمة والیة برج بوعریریج، المرجع السابق، ص  2
  .موقع وزارة العدل، المرجع السابق  3
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    :1إدماج تقنیة التصدیق والتوقیع االلكترونیین في المجال القضائي، من خالل - 5
سبتمبر  13ء االلكتروني، الذي دخل حیز الخدمة في إقامة مركز شخصنة الشریحة لإلمضا -

2014. 
 https://certification.mjustice.dz.تأسیس سلطة التصدیق االلكتروني التابعة لوزارة العدل  -
من امهار "ع عن المعامالت الورقیة مكنت الوزارة المتدخلین في نشاط القطابهدف التخلي  -

مختلف الوثائق اإلداریة وكذا المحررات القضائیة بتوقیع الكتروني موثوق ومعترف به دولیا 
 ."في إطار تجسید قانون عصرنة العدالة الرامي إلى تقدیم الخدمات عن بعد

   : تبني آلیة السوار االلكتروني - 6

كذا العمل على إعادة وذلك بغرض تعزیز مبدأ احترام حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة، و  
إدماجه في المجتمع، لهذا وضعت وزارة العدل آلیة المراقبة االلكترونیة كآلیة بدیلة لتطبیق العقوبات 

  .2السالبة للحریة

تحت تصرف مركز وطني للنداء بعنوان قطاع العدالة، والذي ) 10-78(إقامة الرقم األخضر - 7
د على استفساراتهم على الصعید القضائي یعمل على توجیه المواطنین والمتقاضین ویسعى للر 

 .3والقانوني
 إرسالتسهیال لنقل المعلومة وتخفیفا للعبئ البیروقراطي المتسم بالبطئ أدخلت الوزارة آلیة  - 8

تقاریر الخبرة وتبادل الوثائق الكترونیا بین كافة الجهات القضائیة والمصالح العلمیة الضبطیة 
 .4القضائیة

وتسریع الفصل في القضایا المختلفة، ثم اعتماد تقنیة المحادثة المرئیة  اإلجراءاتبغیة تسهیل  - 9
، وذلك تفادیا )جلسات التحقیق والمحاكمات الوطنیة والدولیة(القضائیة  اإلجراءاتعن بعد في 

لتنقل المحبوسین، وكذا الشهود السیما أولئك المتواجدون في مناطق جغرافیة بعیدة، والتي بدأ 
محاكمات دولیة مع  3محاكمة وطنیة و  1822، وقد تم تسجیل 2015وبر العمل بها في أكت

                                                             
األعمال االنجازات واآلفاق، االنجازات المحققة في مجال عصرنة قطاع العدالة : موقع وزارة العدل، إصالح العدالة 1

  :للمزید أنظر.  10- 9حاضرة ألقاها عكا عبد الحكیم المدیر العام لعصرنة العدالة، ص ص في الجزائر، م
https://www.mjustice.dz/com-ar-m-akka-dgmj/modern-justice-algerie.pdf  

  .15المرجع نفسه، ص   2
مجال عصرنة قطاع العدالة  األعمال االنجازات واآلفاق، االنجازات المحققة في: موقع وزارة العدل، إصالح العدالة  3

  .16في الجزائر، المرجع السابق، ص 
  .17المرجع نفسه، ص   4
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ویتم االستعانة بهذه التقنیة كذلك لتنظیم جلسات العمل والدورات التكوینیة . الفرنسيالقضاء 
لقاء المحاضرات عن بعد لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة ٕ  .1وا

اثیة في اإلجراءات القضائیة المتضمن استعمال البصمة الور  03-16بموجب القانون  -10
 .2والتعرف على األشخاص تم إنشاء قاعدة المعطیات الوطنیة للبصمات الوراثیة

ما ثمة انجازات أخرى ال  نّ ٕ لم تقتصر عصرنة قطاع العدالة على هذه االنجازات السابقة الذكر، وا
ات المتعلقة تقل أهمیة عن سابقتها، والتي تصبو إلى تعزیز حقوق اإلنسان وحمایة المعلوم

عن  بالمواطنین كاعتماد نظام بیومتري للتحقق من الهویة، استحداث النظام اآللي لالندار
اختطاف، اعتماد آلیة تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة على مستوى الجهات القضائیة 

  .وغیرها

   :3قطاع البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة  -  ب

، والذي تجسد من خالل 1999لموازاة مع إعادة هیكلة القطاع سنة تم الشروع في رقمنة القطاع با
بغیة تحسین ) 2017-2012(، وفي هذا االطار تم حوسبة مكاتب البرید 03- 2000القانون 

صاحب (نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین، فقد مكنت هذه العملیة من السماح لكل مرتفق 
  .أیة نقطة من التراب الوطني للقیام بالعملیات المتوخاة في) حساب بریدي

یصطلح علیه باللغة االنجلیزیة   EMSتم استحداث خدمة البرید السریع  2011وفي سنة 
Express Mail Service  برید الجزائر والذي أطلق علیه تسمیة بطل البرید "كفرع عمومي لمؤسسة

EMS-champion post Algeria ."  

  :رونیة تم رقمنة وسائل الدفع من خاللااللكت وفي سبیل تطویر الخدمة النقدیة

 .بطاقة سحب مغناطیسیة 7492508إنشاء  -
 .، الزالت العملیة متواصلة لتغطیة كافة الزبائن)بطاقة ذهبیة(مالیین بطاقة دفع  5أكثر من  -
معاملة مالیة سنویة أي  33508880شباك آلي لألوراق المالیة التي تسمح بإجراء  1376 -

 .ي في المعامالت النقدیة االلكترونیةملیار دینار جزائر  386
 .إقامة مركز شخصنة البطاقات االلكترونیة ضمانا لسالمة وسریة بیانات المواطنین الجزائریین -

                                                             
  .19-18المرجع نفسه، ص ص   1
  .26المرجع نفسه، ص   2
  :للمزید انظر. موقع وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة  3

https://www.smpttn.gov.dz/ar/content/evolutionsecteurs     22:00على الساعة  13/08/2018یوم االطالع  
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 .إطالق الخدمات على الخط -

نظام  إقامةفي إطار عصرنة الخدمات البریدیة الهادفة إلى تحسین نوعیة الخدمة للمواطنین تم 
 واإلرسالیات، البطاقات )CH28(دیة، طلبیات دفاتر الصكوك البریدیة البری اإلرسالیاتلمتابعة 

  : خدمات على الخط إطالقوتضمنت هذه العملیة . الموصى علیها

خدمة بریدي نات والتي تشتمل على طلبات فتح الحسابات البریدیة والبطاقات الذهبیة، إمكانیة  - 1
عبئة الرصید الهاتفي، تعبئة االنترنت، االطالع على الحساب البریدي الجاري، دفع الفواتیر، وت

 .ecnep.poste.dzاالطالع على حساب كناب على الخط 
من بین الخدمات المقدمة عبر الهاتف النقال، اإلبالغ عن توفر : الخدمات عبر الهاتف النقال - 2

لتقدیم  15- 30، خدمة SMSالبطاقة، دفتر الصكوك البریدي عن طریق الرسائل القصیرة 
 .طالع على الحساب البریدي الجاري وطلبیات دفاتر الصكوكالشكاوى، اال

الذي یسمح بإجراء جمیع  BARIDI MOBالتطبیق النقال  "برید الجزائر"أطلقت  2018وفي سنة 
العملیات من المعامالت المالیة، االطالع على الرصید، تعبئة الرصید الهاتفي، دفع فواتیر الكهرباء 

تحمل عناء التنقل إلى مكاتب البرید مع الحصول على كشف على الغاز االنترنت والهاتف دون 
  .العملیات التي تم إجرائها

  :قطاع الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة -ج

الذي یندرج ضمن اإلستراتیجیة  2013-2008تجسیدا لمشروع برنامج الجزائر االلكترونیة 
زائري والضامنة تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین الساعیة إلى خلق مجتمع العلم والمعرفة الج

وتسهیل الحصول على المعلومة، والذي أطلقته وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال بالمشاورة 
مع المؤسسات واإلدارات العمومیة والمتعاملین االقتصادیین العمومیین والخواص والجامعات ومراكز 

سعت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة  1ناشطة في المجالالبحث والجمعیات المهنیة ال
  : العمرانیة لتطبیق مدخل اإلدارة االلكترونیة من خالل إطالقها لعدة مشاریع أهمها

یتمثل في إنشاء قاعدة بیانات الكترونیة متطورة تضمن الحفاظ : رقمنة مصلحة الحالة المدنیة - 1
الجزائري من عقود الحالة المدنیة، والتي تسهل المهمة على  على البیانات المتعلقة بالمواطن

موظف البلدیة أو ضابط الحالة المدنیة من تقدیم الوثائق الضروریة التي یحتاجها المواطن، 
                                                             

تحدیات التحول إلى الحكومة االلكترونیة في «بلعربي عبد القادر، لعرج مجاهد نسیمة ومغبر فاطمة الزهراء،   1
مس حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على االقتصادیات ورقة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي الخا» الجزائر
  .07، ص2012مارس  14-13، المركز الجامعي خمیس ملیانة، الدولیة
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ها تعتبر تقنیة تمكن المواطن من الحصول على الوثائق المطلوبة بتجاوز عبئ  فضال عن أنّ
أول بلدیة نموذجیة طبق فیها مشروع الرقمنة في والیة التنقل والسفر لمسقط رأسه، فقد كانت 

 .1 2010مارس  4باتنة بتاریخ 
اإلداریة  اإلجراءاتوبهدف تقریب اإلدارة من المواطن وتقلیص العبئ البیروقراطي وتسهیل 

وتحسین نوعیة الخدمات العمومیة المقدمة ومسایرة للتطور التكنولوجي الحاصل أطلقت 
تجریبیة مست بلدیتي حسین  إطار رقمنة سجل الحالة المدنیة عملیة السلطات العمومیة في

داي وباب الزوار بالجزائر العاصمة، وفي ذات اإلطار تبنت وزارة الداخلیة مشروع المواطن 
ومؤدى هذا المشروع أرشفة وثائق المواطن باستخدام رقم  2013االلكتروني، مع نهایة سنة 

    .2الكتروني خاص بالبلدیةواحد یتبعه مدى الحیاة وفق نظام 
 :جواز السفر وبطاقة التعریف ورخص السیاقة البیومتریة - 2

  :ففي هذا اإلطار، أقرت وزارة الداخلیة عدة قرارات أهمها

، یحدد المواصفات 2010أكتوبر سنة  17الموافق لـ  1431ذي القعدة عام  9قرار مؤرخ في  -
 .اقة التعریف الوطنیة وجواز السفرالتقنیة لمستخرج عقد المیالد الخاص باستصدار بط

ل صفر عام  - ّ ، یحدد المواصفات 2011دیسمبر سنة  26الموافق  1433قرار مؤرخ في أو
 .التقنیة لجواز السفر الوطني البیومتري االلكتروني

ل صفر عام  - ّ ، یحدد تاریخ بدایة 2011دیسمبر سنة  26الموافق  1433قرار مؤرخ في أو
 .ري االلكترونيتداول جواز السفر البیومت

إلى عصرنة وثائق الهویة والسفر، وبهذا  تندرج هذه القرارات في مجال تعزیز الجهود الرامیة
، یسهل على المواطن استخدامها بصفة »وثیقة مؤمنة ذات شكل أكثر مرونة «تعد بطاقة التعریف 

على قابلیة القراءة  دائمة ومستمرة، أما فیما یخص جواز السفر فهو كذلك یعتبر وثیقة مؤمنة تتوفر
  .3آلیا مطابقة للمعاییر الدولیة المعلن عنها من قبل المنظمة الدولیة للطیران المدني

وتبعا لمسار عصرنة اإلدارة وتحسین الخدمة العمومیة للمواطنین أشرف وزیر الداخلیة في 
البلدیات على إصدار أول رخصة سیاقة بیومتریة الكترونیة وأعلن عن  2018الفاتح من أفریل 

                                                             
المجلة ، »تقییم تجربة تطبیق الحكومة االلكترونیة في الجزائر«الیاس شاهد، الحاج عرابة وعبد النعیم دفرور،   1

  .133، ص 2016، 03العدد، الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة
مجلة العلوم القانونیة ، »دور اإلدارة االلكترونیة في ترقیة خدمات المرافق العمومیة المحلیة«نزلي غنیة،   2

  .187، ص 2016، جانفي 12، العددوالسیاسیة
  .133الیاس شاهد، الحاج عرابة وعبد النعیم دفرور، المرجع السابق، ص   3
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النموذجیة التي تطبق فیها العملیة والتي تتمثل في الجزائر الوسطى، بابا حسن، الدار البیضاء 
ّ الوزیر  والقبة لیتم بعد ذلك تقییمها عبر كافة بلدیات الوطن مع نهایة السنة الجاریة، فضال عن أن

بیومتریة إلى غایة مكان أعلن عن إبرام اتفاقیة مع مؤسسة برید الجزائر لضمان تسلیم الوثائق ال
  .1)الشخص المعني بها(إقامة المواطن الذي طلب الوثیقة 

وفي إطار تحسین الخدمة المقدمة للجالیة الجزائریة بالخارج أشرف وزیر الداخلیة بمعیة 
خدمة الكترونیة جدیدة تساهم في  إطالقعلى  2018جویلیة  18وزیر الشؤون الخارجیة في 

وكذا استصدار وثائق الحالة المدنیة «، كفاءة لرخص السیاقة عن بعدمعالجة ملفات شهادة ال
  .2»المدونة بالخارج بكل البلدیات مقر الوالیة

 "بوابة المواطن"وتدعیما لمشروع المواطن االلكتروني سعت الحكومة الجزائریة إلى إنشاء 
، والتي تشرف على سیرها وزارة البرید  watin.dzhttps://www.elmou 2010في أوت 

فضاء الكتروني یتیح للمواطنین االستفسار  ، تعتبر هذه البوابة3وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال
على كافة القضایا والمسائل التي تهمه، حیث تتضمن هذه البوابة تقدیم خدمات للمواطنین سواء 

بالمعلومات الضروریة المتعلقة  إحاطتهمبالخارج ویعمل على  المقیمین بالجزائر أو أولئك المقیمین
بالمواطنة كعرضها لمقومات السیادة الوطنیة، تضمین الحقوق والواجبات، كیفیة الحصول على 

إجراءات الحصول على جواز الوثائق اإلداریة، الملفات المطلوبة، الجهات المانحة لهذه الوثائق، 
لواردة في الوثائق، توجیه الفئات الشبانیة للحصول على الدعم، السفر، كیفیة تصحیح األخطاء ا

القروض المصغرة، مساعدة الفئات الهشة كاألطفال المعوزین، األشخاص المعوزین المعاقین 
  .سنة في إطار اإلدماج االجتماعي 40- 18والفئات بدون دخل البالغین ما بین 

ّ البوابة تتیح للمواطن مع رفة السیاسات التنمویة من سكن، كهرباء، إضافة إلى ما سبق، فإن
غاز، موارد مائیة، نقل، توفیر شبكة االنترنت والهاتف وغیرها، فعلى سبیل المثال في مجال 

تمنح للمواطن معلومات عن صیغ السكنات التي توفرها الدولة والتعریف بكل صیغة على السكن 

                                                             
  : للمزید أنظر.الجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیةموقع وزارة الداخلیة و   1

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80  03:30على الساعة  14/08/2018یوم االطالع  
  . المرجع نفسه رة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،موقع وزا  2
بین : 2013مشروع بوابة المواطن االلكتروني في إطار إستراتیجیة الحكومة االلكترونیة الجزائریة «منال قدواح،   3

  .51، ص 2017، جوان 47، العددمجلة العلوم اإلنسانیة، »النص والتطبیق
  للمزید أنظر. بة المواطنالموقع الرسمي لبوا:  

www.elmouwatin.dz/index-ar-php      02:25على الساعة  14/08/2018یوم االطالع  
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واجب توافرها، كیفیة الحصول على حد وكیفیة الحصول على السكنات في إحدى الصیغ وشروط ال
  .رخص البناء، التقییم، الهدم، شهادة التعمیر، شهادة المطابقة وغیرها

ها تمكن من تنزیل  وتخفیفا لعبئ التنقل كذلك تقدم البوابة خدمات عن بعد، كما أنّ
االستمارات التي یحتاجها المواطن، تتیح لهذا األخیر مراجعة الحساب الجاري، مآل الملف 

التي تخص التوظیف والتي تنظمها اإلدارات والمؤسسات العمومیة  باإلعالناتلقضائي، ربطه ا
، كما تتوافر البوابة على دلیل یتضمن كل المعلومات الخاصة باإلدارات من سفارات، وغیرها

   .مطارات، بنوك، مراكز استشفائیة جامعیة، والیات، مؤسسات وزارات، عیادات خاصة وغیرها

النشغاالت المواطنین فتحت البوابة حیزا لطرح األسئلة وتلقي األجوبة بخصوصها، واستجابة 
بهدف حجب كل لبس أو غموض یعیق تطلعات المواطن ویضیق من مجال حریته، كما أن 
ها  البوابة تعمل على تزوید المواطنین بالمستجدات والنصوص القانونیة التي یحتاجها، فضال عن أنّ

من الملفات تتضمن األحداث، الجدید ة من خالل طرحها مجموعة تسعى إلى وضعه في صور 
الذي أتت به، تصریحات أعلن عنها قادة سیاسیین دبلوماسیین وغیرها، وتقدیم رأي الصحافة 

  .إلخ...بخصوص الملف مع تقدیم إحصائیات، أرقام

ات بالفعل أن الجزائر حققت أشواطا معتبرة في مجال عصرنة ورقمنة اإلدارات والمؤسس
ّ الدیمقراطیة التشاركیة تستدعي عملیة تفاعل  العمومیة في إطار مشروع الجزائر االلكترونیة، إال أن
مستمر بین اإلدارة والمواطنین وذلك بإشراكهم في العملیة السیاسیة من خالل تقدیم اقتراحات، 

د المحلي، لهذا أفكار، آراء تدعم صناعة القرار التنموي على جمیع المستویات بما في ذلك الصعی
المقاربة التشاركیة تفعیل الدیمقراطیة االلكترونیة التي تندرج ضمن  إرساءوجب على الجزائر قصد 

  :الحوكمة االلكترونیة، وذلك عن طریق

 :تفعیل المشاركة االلكترونیة - 1

تتیح الدیمقراطیة االلكترونیة المزید من إمكانیة تشجیع المواطنین في صناعة القرارات 
تلك المتعلقة بتحقیق التنمیة المستدامة التي تساهم في تحسین المستوى المعیشي السیما 

المشاركة  Macintosh et Whyteللمواطنین، وفي هذا اإلطار یعرف ماكنتوش ووایت 
ها عملیة تفاعلیة تحدث بین المواطن وعملیة اتخاذ القرار والدیمقراطیة ورسم  االلكترونیة على أنّ

، فضال عن 1عبر االستعانة بالوسائل التكنولوجیا ونظم المعلومات المختلفةالسیاسات العمومیة 
ها تعتبر جزءا من الدیمقراطیة االلكترونیة والتي تتیح تمكین المواطنین ومنحهم  المزید من أنّ

                                                             
  .67عماد أبو شنب، الخدمات االلكترونیة، المرجع السابق، ص   1
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الفرص لالنخراط في العملیات الدیمقراطیة، والتي من شأنها كذلك تنمیة وعي المواطنین، وكذا 
 .1اطیة التشاركیة باالعتماد على أسالیب وأدوات الكترونیة أكثر فعالیة وشفافیةتدعیم الدیمقر 

تمكن الدیمقراطیة االلكترونیة من إرساء قواعد الممارسة التشاركیة التي تتیح إمكانیة تداول 
المشتركة القادرة على احتیاجات المواطنین المعلومات بین األطراف المشاركة ذات المصلحة 

للطوارئ وخلق الفرص، والتي من شأنها كذلك تمكین المؤسسات السیاسیة والمواطنین واالستجابة 
   .2من الحصول على معلومات قیمة وذات أهمیة بسرعة فائقة وفي الوقت المالئم

  :3تهدف المشاركة االلكترونیة إلى

نیة إشراك جمهور أوسع من خالل تقنیات التشاور والمشاركة التي تعكس تنوع المهارات التق -
 .ومهارات التواصل بین المواطنین، وبالتالي توسیع مجال المشاركة

تقدیم المعلومات ذات الصلة بالجمهور المستهدف في شكل أكثر قابلیة للوصول والفهم، بحیث  -
 .یزید من درجة إدراك المواطنین للقضایا المختلفة

ین أداء العمل العام تسهیل مهمة تحلیل اآلراء المعبر عنها لمساعدة صانعي القرار وتحس -
l’action publique  والعمل على رصد وتقییم العملیات الدیمقراطیة، والذي یضمن االنفتاح

 .والشفافیة
ثراء النقاش العام - ٕ  .تسهیل تخزین واسترجاع المعلومات المساعدة على تنشیط وا

ه یمكن لمشاركة المواطنین عبر شبكة االنترنت أن تجعلها مشاركة  نشطة ناهیك عن أنّ
وفعالة لتحقیق التنمیة القائمة على مبدأ الشراكة حیث تمثل المشاركة النشطة جبهة جدیدة في 

ها تجعل السلطات العمومیة تتشارك مع مواطنیها  اإلدارةالعالقة بین  ومواطنیها، فضال عن أنّ
الفواعل  لوضع البرامج والمخططات التنمویة التي تراعي بالدرجة األولى المقترحات التي تقدمها

المجتمعیة، ومن تم یمكن النظر إلى عملیة تطویر السیاسة على أنها مجموعة من األنشطة 
 .تتضمن اإلعداد، التنفیذ والتقییم وتعید استخدام النتائج لتحدید برامج العمل وصیاغة السیاسات

 : التصویت االلكتروني - 2

یمقراطیة االلكترونیة، والذي لتعزیز الد یعتبر التصویت االلكتروني أحد األسالیب الداعمة
یشترط توفر الدیمقراطیة مما یضمن اتاحة الفرصة لكل الناخبین الشرعیین للتصویت والمشاركة 

                                                             
1 Conseil de l’Europe, Démocratie électronique : recommandation CM/REC et exposé des motifs, 
instruments juridiques, édition conseil de l’Europe, 2009, p55.  

  .45جمال محمد غیطاس، المرجع السابق، ص  2
3 OECD, promesses et limites de la démocratie électronique : les défis de la participation citoyenne en 
linge, OECD, 2003, p36. 
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الذي یؤسس لمطلب أساسي یتمثل في  verifiabilityفي العملیة االنتخابیة، فضال عن التتبث 
ة وشفافیة االنتخابات، وبهذا مما یزید من نزاه ،1التحقق من جمع األصوات والتدقیق في النتائج

  .تصبح هذه النتائج تعبر فعال عن اإلرادة العامة المؤسسة للسیادة الوطنیة

ویمنع عنه التعرض للضغوط التي قد  واألمانیمنح التصویت االلكتروني للناخب الطمأنینة 
ه ال یسمح بتدخل السلطات التن فیذیة ممثلة في تعیق عملیة االنتخابات، وتؤثر على نزاهتها، كما أنّ

ّ لتكنولوجیا االتصال والمعلومات دورا بارزا ومهما في إدارة الحمالت  اإلدارة، ومن تم فإن
االنتخابیة، الدعایة والتواصل مع الناخبین مباشرة عبر شبكة االنترنت، وفي سبیل القضاء على 

ّ ظاهرة العزوف االنتخابي الذي قد ینتج عن عدم مشاركة الجمیع ككبار السن،  النساء وغیرهم فإن
عالنالسیاسیة ویسهل عملیة فرز األصوات  المشاركةالتصویت االلكتروني یزید من درجة  ٕ  وا

النتائج، فهو یعبر فعال عن التأسیس لمبدأ حیاد اإلدارة ویضفي النزاهة والشفافیة ویضع حدا للفساد 
  .2)النتائج إعالنیت، الترشیح، التصو (السیاسي في كل مرحلة من مراحل العملیة االنتخابیة 

  :3یمكن التصویت االلكتروني من بلوغ األهداف التالیة

بالنسبة (بما أن الجزائر تعاني مشكل العد الجغرافي سواء داخل التراب الوطني أو خارجه 
، فیما یخص العملیات االنتخابیة، والذي قد یؤثر )للجالیة الجزائریة المتواجدة في الدول األجنبیة

ّ التصویت االلكتروني یعد أسلوبا فعاال لتجاوز هذا العائق على عملیة إ عالن النتائج، لهذا فإن
وبغرض إشراك كافة المواطنین بفاعلیة في عملیات التصویت من خالل شبكة االنترنت أو عبر 

  .الهاتف

ه یسهل المشاركة على ذوي االحتیاجات الخاصة وهو ما یعزز النهج الدیمقراطي  كما أنّ
  .عدم إقصاء أو تهمیش أیة فئة كانت وكیفما كان موضعها أو حالتها القائم على

یوفر التصویت االلكتروني بنیة تحتیة سلیمة تتعاطى مع كل الظروف وتتحمل مسؤولیة 
  .إیصال تطلعات واقتراحات المواطنین للمسؤولین والقادة السیاسیین

  

                                                             
  .76عماد أبو شنب، الخدمات االلكترونیة، المرجع السابق، ص   1
، »دراسة حالة الحمالت االلكترونیة: اإلعالم الجدید وبروز الفاعلین الجدد في المجال العام«عادل عبد الصادق،   2

  .18 ، ص2009، المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، قضایا إستراتیجیة
إدارة بال أوراق، إدارة بال مكان، إدارة بال زمان، إدارة بال تنظیمات : اإلدارة االلكترونیةمصطفى یوسف كافي،   3

  .282، ص 2011دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، : ، دمشقجامدة



التفعیل مداخلالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التحدیات و: الفصل الثالث  
 

256 
 

 : العرائض االلكترونیة - 3

بر االنترنت أو عریضة االنترنت أو العریضة االلتماس ع«یطلق علیها كذلك تسمیة 
، والتي تتم عن طریق تسجیل بعض المعلومات الشخصیة مثل االسم وعنوان البرید »االلكترونیة

رسالها إلى الجهة المستقبلة لها  ٕ ففي عصر تكنولوجیا المعلومات . 1)المعنیة(االلكتروني وا
جات سواء كانت دامیة عنیفة أو سلمیة واالتصاالت لم تعد الجماهیر تتجه نحو تنظیم احتجا

ما وعت الجماهیر بأهمیة العرائض االلكترونیة التي یتم توقیعها  والتظاهر واالحتشاد المادي، وغنّ
ها وسیلة فعالة تساهم في إیصال صوتها إلى المسؤولین  2من قبل آالف أو مالیین المواطنین بأنّ

بالقبول أو بالرفض، مما یمتص غضب الجماهیر  واالستجابة الحتیاجاتها بشكل سریع وفعال سواء
الناتج عن طول مدة الرد على االنشغاالت، وبالتالي اللجوء إلى استخدام المظاهرات 

  .واالحتجاجات

ویعد البرلمان االسكتلندي السباق في تبني تجربة العرائض االلكترونیة على المستوى 
ني یتعلق بالعرائض االلكترونیة، والذي یسمح العالمي، وذلك من خالل قیامه بإقامة موقع الكترو 

لكافة المواطنین بتقدیم عرائض الكترونیة والعمل على رفعها للجهة التي وجهت لها، وبعد أخذ 
الموافقة یتولى مقدم العریضة تعبئة الرأي العام عن طریق جمع عدد كبیر من التوقیعات، أما في 

وع العریضة االلكترونیة ویجعلها مادة دسمة إلثراء بریطانیا فإنّ مجلس العموم یقوم بتبني موض
ألف  100النقاش ویرتبها ضمن أولویاته في األجندة، لكنه شریطة أن تجمع العریضة أكثر من 

  . 3توقیع

 : االستشارات االلكترونیة - 4

والتي یقصد بها ذلك المجال االلكتروني الذي یهدف إلى تجمیع اآلراء بین مختلف الفواعل 
المصلحة المشتركة من مواطنین ممثلي المجتمع المدني، الساسة، الخبراء وغیرهم أو أصحاب 

ویوفر هذا المجال نوعین من االستشارات بین السلطات  القرارقصد التـأثیر على عملیة صناعة 
( وبین المواطنین في حد ذاتهم ) االستشارات العمودیة(العمومیة بما في ذلك المحلیة والمواطنین 

                                                             
مجلة البحوث ، »وتطبیقات عملیة منطلقات نظریة،: الدیمقراطیة التشاركیة وأدواتها الرقمیة«أحمد أمین فورار،   1

  .285، ص 2018، شتاء 01، العدد15، المجلد والدراسات
، 2015أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، : ، الجیزة، اإلعالم والفضاء االلكترونيیمنى عاطف وعبد الحمید صالح  2

  .47ص 
  .285أحمد أمین فورار، المرجع السابق، ص   3
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ها تشیر إلى أداة للمشاركة والتشاور وتجیمع  بایلي، وفي السیاق ذاته یرى )ات األفقیةاالستشار  بأنّ
    .1النظر المختلفة للوصول إلى قرار مشترك یوفق بین جمیع عناصر المجتمعوجهات 

 :مواقع التواصل االجتماعي - 5

ها عبارة عن مواقع الكترونیة تعمل عل ى تقدیم تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أنّ
خدمات اجتماعیة لمستخدمیها بغرض خلق التواصل الدائم بینهم، والتي تتیح إمكانیة إقامة 
ها تشكل حاضنة لصقل المواهب والهوایات وحیزا لتبادل  نشاء صداقات، كما أنّ ٕ عالقات افتراضیة وا

 twitter، توتیر youtubeیوتیوب الفیدیوهات، الصور، األفالم، األنشطة وغیرها، ویعد كل من 
  . 2األكثر استخداما في العالم االفتراضي facebook والفایسبوك 

یرجع بعض الباحثین والمهتمین بالشأن السیاسي إلى أن بروز الدیمقراطیة التشاركیة في 
الدول العربیة تزامن مع اثارة الفوضى والثورة التي نمت وترعرعة في سیاق مواقع التواصل 

  .وغیرها ویتر، الیوتیوب، االنستغرامالفایسبوك، التكـاالجتماعي 

وبناء على ما سبق، فقد عملت شبكات التواصل االجتماعي على نقل العمل السیاسي من 
إطاره السري المغلق إلى العلني المنفتح على العالم، وبهذا اكتسب مستخدمي هذه الشبكات القوة 

مطالب وانشغاالت الثوار على على تعبئة الرأي العام من خالل نشر األفكار والسعي نحو نقل 
أوسع نطاق، وقد مكنت مواقع التواصل االجتماعي من التنسیق والبدء في العمل بطریقة جماعیة 
فاعلة تتمحور حول مناقشة القضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، ومن تم تحولت هذه 

ها المواقع إلى وسیلة للتواصل السیاسي والتغییر، وهو األمر الذي جع ل منها توصف على أنّ
  .3وسائل لإلعالم الجدید أو بالصحافة االلكترونیة

وخلقت مكانا للتفاعل  »رؤیة جدیدة للحق في االتصال«فقد ساهمت هذه المواقع في إعطاء 
لألبحاث سنة  " بیو"وتبادل اآلراء والتعبیر عن مختلف األفكار، فمن خالل دراسة قام بها مركز 

المشاركة المدنیة في العصر "منة على المشاركة المدنیة والتي عنونت بـ حول تأثیر الرق 2012
من مستعملي هذه المواقع تطورت معارفهم بخصوص مسائل  %43توصلت إلى أن  "الرقمي

 %18سیاسیة واجتماعیة التي لم یسبق لهم االطالع علیها إال عبر هذه المواقع، خلصت إلى أن 

                                                             
  .106، المرجع السابق، ص ومة االلكترونیة أداة الدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیةالحكعماد أحمد أبو شنب،   1
، 2014دار أمجد للنشر والتوزیع، : ، األردندور اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربيمحمد فخري راضي،   2

  . 16ص 
  .37-34المرجع نفسه، ص ص   3
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ي هذه المواقع بشأن قضیة سیاسیة ما كانت نتیجة ما تلقاه هؤالء من القرارات التي اتخذها مستخدم
  .1من معارف عبر شبكات التواصل االجتماعي

وعموما فإن الدیمقراطیة التشاركیة تتطلب تعزیز الثقة من خالل فتح مجال المشاركة 
ي االلكترونیة، مما یتیح للمواطنین الحصول على معلومات تهمهم وتخلق نوع من الشفافیة ف

تداولها، لهذا یستوجب على السلطات العمومیة االستعانة بوسائل جدیدة للتوفیق بین مدخالت 
تاحة فرصة للنقاش بین المواطنین حول البرامج والمخططات التنمویة ٕ   .أصحاب المصلحة وا

  الحوكمة المحلیة: المطلب الثالث

یة كنموذج حكم جدید اعتماد أسلوب الحوكمة المحل تجسید الدیمقراطیة التشاركیةیتطلب 
لترشید أداء اإلدارة العمومیة والمحلیة على وجه الخصوص من جانب وتحقیق األهداف التنمویة 
من جانب آخر، لكنه قبل الخوض في تحدید العالقة التي تربط الدیمقراطیة التشاركیة بالحوكمة 

إلى مفهوم الحوكمة  المحلیة وكیف یمكن لهذه األخیرة تفعیل سابقتها؟ یستدعي األمر اإلشارة
ه یعد من المفاهیم التي ذاع صیتها بشكل أكثر تقدمیة في  ن أنّ ّ المحلیة وتتبع بدایاته األولى كو

  .العقود القلیلة الماضیة

 : مفهوم الحوكمة المحلیة- أ

ل یتعلق بالحكم الذي ال یعبر  ّ في الوهلة األولى البد من التفرقة بین مصطلحین األو
أال وهو مصطلح الحكومة، رغم أنّ كل منهما یشیر إلى مجموع السلوكات بالضرورة عن الثاني 

جه األنشطة بغرض بلوغ األهداف استنادا إلى نظام تشریعي یحتكم إلى سیادة  ّ واألفعال التي تو
ّ الحكومة تعني السلطات الرسمیة التي تملك اإلمكانات والسیاسات الضامنة  القانون، مع ذلك فإن

عامة المسطرة بأكثر فعالیة، أما الحكم فیغطي تلك األنشطة التي یمكنها تحقیق لتنفیذ السیاسات ال
  .2األهداف المشتركة من خالل میكانیزمات مبنیة على تحمل المسؤولیة

ّ مصطلح الحوكمة یطابق نظیره  ه من الباحثین من یعتبر بأن بناء على ما سبق، فإنّ
ه في القرن الثالث عشر استخدم  في اللغة الفرنسیة  "الحكم الراشد"المصطلح الحكومة بحكم أنّ

                                                             
  .289-288أحمد أمین فورار، المرجع السابق، ص ص   1

2 Philippe Moreau Defarges, la gouvernance, France : PUF, 2003, p31. 
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تكالیف "برز كمصطلح قانوني لیعبر عن  1978للداللة على مصطلح الحكومة، وفي عام 
  .1"التسییر الفعال

من قبل المؤسسات الدولیة السیما في تقاریر  1989هذا المصطلح في عام  إحیاءأعید 
لدولة، فلم تعد تمثل الفاعل الرئیس المهیمن البنك الدولي، وذلك نتیجة التغییر الذي مس دور ا

ما أصبحت تتقاسم السلطة مع فواعل أخرى  نّ ٕ على صناعة القرار وتنفیذ السیاسات العمومیة، وا
مثل القطاع الخاص، هیئات المجتمع المدني والمنظمات  les acteurs non-étatique غیر دوالتیة 

الدولة تكتفي بالدور الرقابي والتنظیمي الطي وفي ظل هذا النموذج من الحكم أضحت  .2الدولیة
یضمن توفیر المناخ المالئم والبیئة المناسبة لعمل هیئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا 
العمل على إقامة دولة الحق والقانون، دولة تشجع وتدعم العمل التشاركي، المساواة واحترام حقوق 

  . 3ة ویراعي خصوصیة كل مجتمعاإلنسان بما یتوافق مع الشرعة الدولی

أما من الناحیة األكادیمیة فقد شهد علم اإلدارة تطورا ملحوظا السیما مع بروز جهود 
، فضال عن ظهور جملة من القیم الجدیدة كالتمكبن والتركیز األعمالاالنتفاع من أسالیب إدارة 

ذا التوجه خاصة مع على النتائج عوض تلك القدیمة كاألقدمیة والتدرج الوظیفي، واتضح ه
osborn  و Gaebler  وذلك بهدف جعل الحكومة تتحلى "إعادة اختراع الحكومة"في مؤلفهما ،

  .4بالكفاءة والفعالیة في تأدیة مهامها

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، »الحكم الراشد ومكافحة الفساد«عبد العزیز العشاوي،   1

  .145، ص 2008، 02العدد
، 2010، 26، العددمجلة التواصل، »دارة المحلیة في الجزائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإل«بومدین طاشمة،   2

  .29ص 
: ، عمانالفرص والتحدیات: العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربيرعد سامي عبد الرزاق التمیمي،   3

  .156، ص 2013دار دجلة ناشرون وموزعون، 
ت العجز التي مست بعض المدن والوالیات الكبیرة في ظهر هذا المصطلح نتیجة حاال: إعادة اختراع الحكومة  

عضو مجلس الشیوخ األمریكي ( لوثون تشایلز، وقد استخدم هذا المصطلح من قبل الدیمقراطي 1990أمریكا سنة 
، والذي فاز بمنصب حاكم في والیة فلوریدا، والذي تعهد بإعادة اختراع )القدیم على مدى ثالث دورات انتخابیة

إعادة األشیاء إلى حجمها "، "إعادة الهیكلة"وبالموازاة مع هذه الدعوة ظهرت مصطلحات أخرى كـالحكومة، 
  : للمزید أنظر. وغیرها"الصحیح

كیف تحول روح المغامرة القطاع العام من مبنى المدرسة إلى مقر : اختراع الحكومة إعادةدیفید أوزبورن وتید غایبلر، 
  .41، ص 1991العبیكان، : محمد توفیق البجیرمي، السعودیة: ، ترجمةبنتاغونالوالیة ومن قاعة البلدیة  إلى ال

، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: سمیر محمد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، في  4
  . 49المرجع السابق، ص 
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تحوز فیه المجالس المحلیة المنتخبة  "نظام حكم محلي"وفي هذا اإلطار، طرأ تحول من 
ند على مشاركة جمیع شرائح المجتمع من على جمیع السلطات والمسؤولیات إلى نظام یست

مواطنین، هیئات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في صناعة القرار وتقاسم السلطات 
  .1والصالحیات

ثمة العدید من المفاهیم التي تعكس  la gouvernanceأما فیما یخص تحدید مفهوم الحوكمة 
أو االنجلیزیة، لكنها ال تحمل ترجمة حرفیة باللغة  أو تشیر إلى الدالالت نفسها في اللغة الفرنسیة

الحكامة، إدارة الحكم، : إلى كلمات عدة مثل la gouvernanceالعربیة، وفي هذا المجال یتم ترجمة 
على . 2الحكمانیة، اإلدارة المجتمعیة، الحكم الصالح، الحكم الراشد أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع

بقى المفهوم یشیر إلى الدالالت نفسها، ویتضمن االفكار والمبادئ ذاتها الرغم من تعدد المفاهیم ی
حیث یركز على فكرة اشراك فواعل أخرى جنبا الى جنب مع الدولة أي الشراكة التي تتیح 
االستفادة من مواطن القوة التي یمتلكها كل فاعل، اضافة إلى توفیر فرص المشاركة بالتساوي في 

العمومیة، وعلیه تصبح الالمركزیة كنظام أكثر استجابة لتطلعات صناعة وتنفیذ السیاسات 
، لهذا السبب أضحى یعبر عن هذا المفهوم على المستوى المحلي بالحوكمة 3وطموحات المواطنین

أوالحكم الراشد  4المحلیة الرشیدة أو اإلدارة المحلیة الرشیدة أو الحكم الراشد لإلدارة المحلیة
  .امة المحلیة، الحكم الرشید المحلي وغیرها من المفاهیم األخرىللجماعات المحلیة، الحك

تم اعتماد هذا المصطلح من طرف المؤسسات الدولیة، وكذا في كتابات وأعمال الباحثین، 
ها نوع العالقة التي تجمع بین  وفي هذا المجال عرف البنك الدولي الحوكمة المحلیة على أنّ

بمواطنیها وهذا ال یعني التشدید على الجانب المؤسساتي إلدارة الحكومة ممثلة في اإلدارة المحلیة 
ما التركیز على قیم المساءلة  نّ ٕ  transparency، والشفافیة accountabilityشؤون الدولة والمجتمع، وا

، وكذا توسیع دائرة المشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة وفتح  perdictabilityوالقدرة على التنبؤ

                                                             
التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة الحكومات لتحقیق : سمیر محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي والتنمیة المحلیة، في  1

  .24، المرجع السابق، صالتنمیة الشاملة ومحاربة الفقر
یوم دراسي حول الحكامة ورقة مقدمة في ، "رهانات التنمیة المحلیة في أفق الجهویة الموسعة"سمیرة جیادي،   2

  .3-2، ص ص 2010ماي  8، مكناس، الجیدة والتنمیة
، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: مد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، فيسمیر مح  3

  .49المرجع السابق، ص 
مجلة ، »اإلدارة الرشیدة للجماعات المحلیة بین إلزامیة الخدمة العامة وحتمیة التوازن المالي«مبارك لسلوس،   4

  .08، ص 2010، 40العدد ،20، مجلد المدرسة الوطنیة لإلدارة
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وقد جاء الحدیث عن الحوكمة المحلیة آنذاك من قبل البنك الدولي . 1فئات المجتمعالمجال لكافة 
ّ أزمة التنمیة في  تعزى في المقام األول إلى غیاب الرشادة في  إفریقیاللتوصیف والتأكید على أن

یر رشیدة نتیجة تفشي ظاهرة الفساد وانعدام اآللیات الكفیلة بالتخطیط والتسی إدارة أزمةالتسییر أي 
  . 2الجید

ّ الحوكمة المحلیة تشیر إلى مجموعة  PNUDبینما یرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بأن
من المؤسسات واآللیات والعملیات التي یمكن من خاللها بلورة احتیاجات ومصالح المواطنین 

ق والجماعات، وكذا السعي نحو حل المشاكل التي تعتري حیاتهم الیومیة واعتماد نظام الح
والواجب أي منح حقوقهم في مقابل تأدیة الواجبات الملقاة على عاتقهم على المستوى المحلي، إلى 
جانب تبني أسلوب الشراكة بین مختلف الفواعل قصد تفعیل المساءلة وتحقیق التنمیة المحلیة، كما 

مواطنین یؤكد البرنامج على ضرورة تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة بما یضمن المساواة بین ال
  . 3المحلیین

من  - كما تم االشارة الیه سابقا–وفي سیاق آخر، فإنّ مفهوم الحوكمة المحلیة استخدم كذلك 
قبل الباحثین والدارسین حیث تضمن المفهوم أشكال التنسیق البیني بین مختلف الجهات الفاعلة 

 . partenarait راكة، والشAlliance ، التحالفRéseau ، الشبكةcoopérationمن خالل التعاون 
مع فواعل غیر  -محلیة أو وطنیة–وعلیه فالعمل العام المحلي هو محصلة لتضافر سلطة واحدة 

دوالتیة في عملیة صناعة القرار المحلي، فهي تمثل رؤیة جدیدة لتنمیة وتطویر اإلقلیم في المیادین 
م على فكرة اإلدارة التشاركیة وبالتالي فالحوكمة المحلیة تقو . االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

لتحقیق برامج ومشاریع التنمیة المحلیة، وذلك في سبیل توفیر الخدمات األساسیة للجمیع بشكل 
  .4عادل وبالتساوي

ّ الحوكمة المحلیة ترتكز  وبناء على ماسبق، فإنّ كل التعاریف السابقة الذكر تجمع على أن
على مشاركة فواعل أخرى إلى جانب الدولة في  على فكرة التشارك أو الشراكة بمعنى التركیز

صناعة وتنفیذ السیاسات العمومیة، وتحقیق أهداف التنمیة المحلیة، ومن هذا المنطلق برز ما 

                                                             
، اإلدارة المحلیة والبلدیات في الوطن العربي: سمیر محمد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، في  1

  .49المرجع السابق، ص 
  .08مبارك لسلوس، المرجع السابق، ص  2

3 Georg Lutz and Wolf Linder, «structures traditionnelles dans la gouvernance locale pour le développement 
local», Suisse : Institut des sciences politiques, mai 2004, p p 19-20. 
4 Alassane MBENGUE, «le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation et de la gouvernance 
locale», séminaire sur la décentralisation, la gouvernance locale, le développement communautaire et la lute 
contre la pauvreté, Maroc : hôtel EL Oumnia Puerto, le 26-28 sep 2011, p02.  
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التي تعتبر كأحد الدعائم الركیزة التي  la gouvernance participative یسمى بالحوكمة التشاركیة 
  .طیة التشاركیةتفعل النهج التشاركي وبالتحدید الدیمقرا

ّ الحوكمة التشاركیة حسب  تمثل مقاربة جدیدة لتطویر أداء  Marie Lequinوبالتالي فإن
وتحقیق التطور االجتماعي، والتي تعكس خصائصها القیم التي أسست عن طریقها  اإلدارة

 كالتصمیم، التنظیم وتوزیع السلطة، كما تشیر إلى دینامیكیة سیاسیة جدیدة تستند على خاصیة
في إطار هذا . وتنطوي على تغیر دور الدولةاالنتقال بالسلطة من النظام المركزي إلى الالمركزیة 

النهج یتحول أداء الدولة إلى أداء غیر مباشر حیث تصبح عملیة إنتاج السلع والخدمات من 
 نصیب فواعل اجتماعیة مختصة وكفأة سواء معنویة أو طبیعیة، في حین تسعى الدولة كفاعل إلى

فهذا النظام من الحكم یهدف إلى اتخاذ القرار . تحدید شروط اإلنتاج وأطر العمل االجتماعي
أو المواطن، وبالتالي یتطلب األمر نهجا محلیا للقرارات الذي یستجیب ) العمیل(األقرب للزبون 

ّ الحوكمة التشاركیة ومدى نجاح. 1بشكل أفضل لمطالب واحتیاجات المواطنین ها بعبارة أخرى فإن
یستدعي تطبیقها على المستوى المحلي بحكم أن صناعة القرار المحلي یأخذ في الحسبان تطلعات 
وانشغاالت المواطنین المحلیین ویراعي خصوصیة المجتمع المحلي على اختالف شرائحه، وهو 
األمر الذي یحسن من مستوى تقدیم الخدمات من جهة ویظهر رضا الزبون أو المواطن على أداء 

اعات المحلیة من جهة ثانیة ویشجع العمل التشاركي الهادف إلى إشراك المواطنین في تدبیر الجم
  . الشؤون العمومیة من جهة ثالثة

أن الحوكمة التشاركیة تشكل میكانیزما  Madibo Keitaمادیبو كایتا وفي السیاق ذاته یرى 
یاق بناء حكم القانون، ومن رئیسا لضمان استدامة التقدم االجتماعي االقتصادي والسیاسي في س

الشؤون العامة وممارسة السلطات خدمة للصالح العام، وكذا  إدارةهذا المنطلق، فهي تمثل فن 
مراقبة عمل السلطات ویستمد هذا النموذج من الحكم شرعیته من مدى مشاركة المواطنین في 

انین الناظمة للعمل العام في ، وكذا احترام الدستور والقو )أي االنضمام الجماهیري(الحیاة العامة 
على تلك  التأكیددرجة  أو، وعلیه فالحدیث عن الحكم الرشید یرتبط بمدى )الدیمقراطیة(الدولة 

  .2القیم

قدم خمسة جوانب مهمة حول  1998سنة  STOKER ستوكر فمن خالل دراسة أجراها
  :3الحوكمة التشاركیة وهي

                                                             
1 Marie Lequin, écotourisme et gouvernance participative, canada : presses de l’Université du Québec, 2001, 
pp 85-86. 
2 Modibo Keita, «gouvernance locale participative pour un développement durable», in : gouvernance 
participative et pratiques démocratiques au Mali, Paris :l’Harmattan, 2013, p14. 
3 Marie Lequin, opcit, p p 86-87. 



التفعیل مداخلالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التحدیات و: الفصل الثالث  
 

263 
 

التي ال تندرج ) les acteurs(ؤسسات والفواعل الحوكمة التشاركیة تنطوي على مجموعة من الم - 1
 .بالضرورة في السیاق الحكومي

في نموذج الحوكمة التشاركیة تصبح الصالحیات والمسؤولیات أقل وضوحا في مجال العمل  - 2
 .االجتماعي واالقتصادي

تترجم الحوكمة التشاركیة التوافق والترابط بین سلطات المؤسسات المسؤولة عن العمل  - 3
 . الجماعي

 .تشتمل الحوكمة التشاركیة على استقاللیة شبكات الفاعلین أو الفواعل - 4
ه من الممكن التصرف دون االعتماد على قوة وسلطة  - 5 تقوم الحوكمة التشاركیة على مبدأ أنّ

دارة العمل الجماعي ٕ  .الدولة، والتي یتوقف دورها على استخدام تقنیات وأدوات جدیدة لتوجیه وا

ّ الحوكمة التشاركیة تشتمل على الجهات  STOKER ستوكروتأسیسا على ما قدمه  فإن
، وأن ترابط وتكاثف جهودها یجعل أمر التنسیق ممكنا، وهو األمر الفاعلة الرسمیة وغیر الرسمیة

ّ العمل االجتماعي واالقتصادي یصبح  الذي یجعل الترابط یغطي عمل المؤسسات إلى درجة أن
ما نتیجة أقل وضوحا لیس بسبب التداخل والتجاو  نّ ٕ ز على صالحیات طرف على طرف آخر، وا

التنظیم والتنسیق العالیین، وعلیه فعدم الوضوح ال یقصي العمل االیجابي فهو دلیل على مدى 
الترابط والتوافق بین مختلف الفواعل المشاركة في العمل الجماعي والذي یدعم مبدأ استقاللیة هذه 

رف بحریة دون المساس باالستقرار واألمن والنظام العام، الفواعل، وهو الشأن الذي یمكن من التص
  .وكذا االستعانة بالتقنیات الجدیدة إلدارة العمل الجماعي

  :مبادئ الحوكمة التشاركیة-ب

ّ الحوكمة التشاركیة تستند على مجموعة من المبادئ والتي تمكن بدورها من تفعیل  إن
   :الدیمقراطیة التشاركیة والتي تتعلق أساسا بـ 

 : اآللیات المؤسسیة التشاركیة - 1
تخطیط : آلیات المشاركة المؤسسیة إنشاءهدفها تشجیع مشاركة المواطنین من خالل 

برامج ومشاریع التنمیة، المیزانیة التشاركیة، میزانیة النوع االجتماعي أو (وتنظیم أنشطة البلدیة 
األنشطة القطاعیة كالصحة،  ، إشراك المواطنین في) gender budgetingالمیزانیة الجنسانیة 

ّ أحد األسباب الرئیسة لمشاركة التعلیم وتحسین الوضع السیاسي للمرأة وما إلى ذلك ، ومن تم فإن
ه إذا لم تشعر القوى أو المجموعات االجتماعیة بالقلق حیال ما  المواطنین هي الحجة القائلة بأنّ

ها تنشأ شبكات وهیاكل  مضادة مما یجعل الفوضى تعم على تقوم به السلطات العمومیة، فإنّ
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المدى الطویل وتساهم كذلك في تغذیة الهیاكل غیر الرسمیة الخارجة على إرادة السلطات 
 .1العمومیة

ّ الحوكمة التشاركیة تأخذ من مبدأ المشاركة الركیزة األساس التي تدلل على  وعموما فإن
ّ دیمقراطیة الحكم وكذا المیكانیزم الذي یسهل االستجابة لت طلعات واحتیاجات المواطنین بحكم أن

  .هذا المبدأ یقوم على إشراك المواطنین وأخذ أرائهم بعین االعتبار في جمیع مراحل صناعة القرار

 : المساءلة والشفافیة - 2
إنّ تحمل مسؤولیة األداء تتأتى عن طریق فتح مجال المشاركة إلى جانب مدّ المواطنین 

ّ بالمعلومات والتوضیحات الالزمة ف یما یخص المسائل المتعلقة بتدبیر حیاتهم العامة، لهذا فإن
اتخاذ القرارات الصائبة تستلزم الوضوح التام وتوفر إمكانیة تقدیم الشكاوى لمحاكمة األطراف 

، فضال عن مساءلة المسؤولین وذلك في سبیل التقییم الفعلي ألداء هؤالء وعمل كافة 2المعنیة
 .الفواعل

  suivi-évaluation participatif(SEP): كيرصد التقییم التشار  - 3
یعتبر هذا المبدأ دعامة لتنفیذ الالمركزیة االقلیمیة حیث یتوقف على متابعة تنفیذ 
برنامج التنمیة المجتمعیة من قبل المواطنین بالتعاون مع المجتمع المحلي من خالل التركیز 

ممثال  SEPتقییم التشاركي على القطاعات ذات األولویة، وینبغي أن یكون فریق رصد ال
لكافة الساكنة المحلیین للوحدة المحلیة، كما یجب أن یعمل بشكل دائم مستمر ووثیق مع 

بمعنى أن . 3الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة، فضال عن ذلك البد من أن یكون محایدا سیاسیا
داء الوحدات المحلیة، هذا المبدأ یستند على فكرة مبناها أن الحوكمة التشاركیة تستدعي تقییم أ

وذلك عن طریق تضافر جهود المواطنین، هیئات المجتمع المدني وكذا الجهات الرسمیة 
الفاعلة األخرى والقطاع الخاص، وتشكل كل هذه الجهود ما یسمى بفریق رصد التقییم 

ي التشاركي والذي یستلزم أن یتحلى بالحیاد وال یظهر أیة مواالة ألیة جهة فئة أو طرف سیاس
 .كان حتى ال یؤثر ذلك على نشاط وفعالیة عملیة التقییم

 : حكم القانون - 4
ّ بناء الحوكمة المحلیة الرشیدة تتطلب تفعیل القانون، وذلك عن طریق مراعاة  إن

أدوارها بالشكل المساواة والشفافیة التي تمكن الجهات الفاعلة والمؤسسات المختلفة من أداء 
ّ . المطلوب القانون هو الذي یحدد مسؤولیة كل طرف، حقوقه، واجباته،  ومن هذا المنطلق فإن

                                                             
1 Modibo Keita, opcit, p p 16-17. 

  .142-141، المرجع السابق، ص ص شرح قانون البلدیةار بوضیاف، عم  2
3 Modibo Keita, opcit, p17. 
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یعزز الحریات األساسیة ویوقع العقوبات لكل طرف أخل بالنظام العام ولم یحترم التعلیمات 
  .1والضوابط الموضوعة

یعبر هذا المبدأ على الجانب القانوني لمقاربة الحوكمة التشاركیة، فهذه األخیرة تتطلب 
قواعد القانونیة واإلجراءات التي تشجع المشاركة، تعزز الشفافیة والمساءلة سن مجموعة من ال

وتدعم النهج  الدیمقراطي التشاركي القائم على المأسسة بمعنى شرعنة الفعل التشاركي وأخلقة 
، ومن تم فإنّ سیادة القانون في عمل الهیئات الرسمیة یجعل المواطن یشعر الحیاة العامة

یاح وكذا الرضا عن أداء هذه الهیئات، وهو األمر الذي یجعل المواطن یبدع بالطمأنینة واالرت
ّ القانون فوق الجمیع تطبیقه ال یستتني أحدا ه یدرك أن   .أكثر ویقدم كل ما یمتلكه ألنّ

مبدأ المساهمة في میزانیة البلدیة حیث یرى بأنه بفضل إمداد  Modibo Kietaیضیف 
لالزمة واعتماد سیاسة مشاركة المواطنین أكثر وعیا بدفع المواطنین بالمعلومات الدقیقة وا

   .2مساهماتهم المالیة لمساعدة الهیئات المحلیة على ضمان تقدیم خدمات عامة ذات جودة عالیة

  : متطلبات الحوكمة التشاركیة - ج

ّ تفعیل الحوكمة التشاركیة یستدعي توفر جملة من المتطلبات أهمها   :إن

 :حلیةتعزیز الدیمقراطیة الم - 1

تعتبر الدیمقراطیة المحلیة أحد األهداف التي تصبو الجماعات المحلیة إلى تحقیقها، فهي 
ها ظهرت بالموازاة مع بروز المطالب  تشكل دعامة من دعائم تفعیل المعطى التشاركي إلى درجة أنّ

اك وأطلقت على هذه الممارسات آنذ 1970-1960المناشدة بالمشاركة في الحیاة العامة سنوات 
وهي بذلك تعارض الممارسات السلطویة أو   mouvement d’autogestionبحركات التسییر الذاتي 

ّ إشراك المواطنین في تدبیر الشؤون . 3باألحرى االستبدادیة التي یمارسها المنتخبین المحلیین ألن
ّ الجماعاتیة لدلیل على دیمقراطیة الحكم الالعموم المحلیة  سیما على المستوى المحلي بحكم أن

بما في ذلك المجالس المحلیة المنتخبة تعد األقرب للمواطن وأن اتخاذ أي قرار یستدعي الرجوع 
ه هو  ل واألخیر، وذلك بدلیل أن الدیمقراطیة المحلیة أو  المستفیدإلى أخذ رأیه بما أنّ ّ األو

ّ ذلك یقید الحریة الدیمقراطیة  ویضعف ) ینحریة المواطن(عموما ترفض اإلجبار والخضوع ألن
  .الثقة المتبادلة سواء ثقة المواطن بالهیئات المحلیة أو العكس

                                                             
  . 143-142عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص ص   1

2 Modibo Keita, opcit, p19. 
3 Anne Hurand, «enjeux et limites de la démocratie locale : l’exemple du 14éme arrondissement 
(paris)», observatoire du management Alternatif, Mars 2008, p07.  
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وفي المفهوم اللیبرالي، تعتبر الدیمقراطیة المحلیة أسلوب مستوحى من النظرة القائمة على 
ّ إقامة الدیمقراطیة المحلیة یعتمد  الحریة، المساواة والحكم الذاتي، ووفق هذا المعنى الواسع فإن

، بمعنى أن الدیمقراطیة 1على التوزیع الواسع للموارد التشاركیة وهیمنة النظرة التحرریةبشكل كبیر 
المحلیة وفق هذا االتجاه تستند على ضمان الحریات وتعزیز المساواة وانصراف نحو اعتماد 

 :التسییر الذاتي

 :الحریة  - أ
ود هیئات ثمة من یعتبر أن الدیمقراطیة المحلیة ركیزة لتعزیز الحریة، حیث أنّ وج

محلیة تباشر مهامها على المستوى المحلي في منأى عن اإلدارة المركزیة هو في حد ذاته 
الهیئات اإلقلیمیة «أن  DE-Tockvileدي توكفیل وفي هذا الصدد یعتقد . دلیل عن الحریة

تعلم المواطنین الحریة كما تعلم المدارس االبتدائیة العلم للتالمیذ، فتضعها بین یدي الشعب 
، وبدون هیئات  ّ ویتذوق حالوتها بالممارسة االعتیادیة، وفي البلدیة تكمن قوة الشعب الحر

ة، لكن ال تملك روح الحریة ّ بعبارة أخرى أن . 2»بلدیة یمكن لألمة أن تمدنا بحكومة حر
المجالس المحلیة المنتخبة والهیئات المحلیة عموما تشكل اإلطار الذي یلقن المواطنین ممارسة 

ّ  الحریة تماما كما تلقن المدرسة العلم للتلمیذ، فهي بهذا تشكل أساس الحوكمة التشاركیة ألن
ه لم یتم اقرار مساهمة  التشارك مع تقیید الحریة هو ذاته یشیر إلى غیاب المشاركة، وكأنّ

  .المواطنین في تدبیر الشؤون العمومیة في األساس ویبقى ذلك مجرد حبر على ورق
 :المساواة  -  ب

واة شرطا أساسیا لبناء دولة القانون والمؤسسات وتكریس احترام حقوق تعد المسا
االنسان، وذلك من خالل عدم التمییز بین المواطنین الذي یعود مرده إلى الجنس، العرق، 

  .السن، اللغة، الدین أو أي اعتبار آخر
وفي ذات السیاق، ثمة نقطة أخرى یتضمنها مبدأ المساواة وهي التساوي في الحقوق 

فالمساواة بین المواطنین تخلق نوع من الرضا على أداء . 3والحریات العامة، وكذا الكرامة
الهیئات الرسمیة المحلیة والوطنیة، وهو ما یعزز الدیمقراطیة السیما من حیث المساواة في 
حق المشاركة في تدبیر الحیاة العامة، وكذا من حیث المساواة بین المناطق الجغرافیة أي 

  .لتوازن الجهوي بین األقالیم المختلفة فهو یشكل أحد ركائز التنمیة المحلیةتحقیق ا
                                                             

1 Welzel Christian and Inglehart Ronald, «democracy as human empowerment: the role of ordinary people in 
the Emergence and Survival of democracy», CSD, Working papers, 2008, p02. 

المجلة األكادیمیة ، »من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة: الدیمقراطیة المحلیة«عیساوي عزالدین،   2
  .215، ص 2015، 02، العدد12، المجلدللبحث القانوني

  .143، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،   3
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  l’autogestion: التسییر الذاتي أو اإلدارة الذاتیة -ج

ها إدارة اإلنتاج مباشرة من طرف   تعرف اإلدارة الذاتیة في المجال االقتصادي على أنّ
ة ودیمقراطیة، وبهذا المنطق ت ّ نقل عملیة اتخاذ القرار من ید شخص العمال أنفسهم بطریقة حر

ّ األفراد )قلة(واحد إلى مجموعة صغیرة  إلى الشكل الجماعي، وفي إطار هذا النموذج فإن
بینما . الحائزون على الخبرة والمعرفة هم في وضع یسمح لهم بتقدیم النصائح والتوصیات

 démocratieلكاملة تعني اإلدارة الذاتیة في المجال السیاسي واالجتماعي الدیمقراطیة ا

parfaite،  ه یتم اللجوء إلیه في حالة تعرض النظام السیاسي إلى فهذا النموذج یرى البعض أنّ
ّ نفس الفكرة التي تقوم علیها اإلدارة الذاتیة في جانبها  .1أزمة حادة ووفق نظریة كرات الثلج فإن

للمواطنین إلدارة شؤونهم  االقتصادي یمكن نقلها إلى الناحیة السیاسیة، وبهذا تمنح الفرصة
ة ودیمقراطیة، وكذا اتخاذ القرارات بشكل جماعي، وهو الشأن الذي  ّ العمومیة بصفة مباشرة حر
یجد ضالته في خضم الدیمقراطیة التشاركیة، لهذا ینصرف الكثیر من الباحثین إلى اعتبار أن 

المطالبة بمشاركة المواطنین اإلدارة الذاتیة برزت في ستینیات القرن العشرین، وذلك مع الدعوة 
والتي كانت بمثابة الدافع وراء ظهور الدیمقراطیة المحلیة ألنّ تجسید مطلب التسییر الذاتي 

  .یلقى نجاحا وتفعیال على المستوى المحلي

وفي المجال ذاته، كانت فترة التسعینیات من القرن العشرین قد شهدت نشاطا حیویا میزه 
دیمقراطیة التمثیلیة التي تمخضت عنها بروز الدیمقراطیة التشاركیة الجدل الواسع حول أزمة ال

وتعزیز المواطنة النشطة، كما احتل المجتمع المدني في قلب نهج اإلدارة الذاتیة ألهمیة ودورا 
 .2بالغا أكثر من أي وقت مضى

وم یتضمن حق المواطن في فالدیمقراطیة إذن تندرج ضمن الحقل الداللي للمواطنة كمفه
لمساهمة في تدبیر الشؤون العمومیة، والذي یعزز النهج الدیمقراطي القائم على التحرر، ومن ا

، هذا ما 3"المشارك والمساهم"تم فالمواطنة تعني االنتقال من الفرد الخاضع والتابع إلى الفرد 
لحوكمة یجعل مفهوم المواطنة المحلیة بمثابة السبیل إلى دعم الدیمقراطیة المحلیة كأهم ركیزة ل

  .المحلیة التشاركیة

  

                                                             
1 C. picron, O.pierrot et N.piret, l’autogestion : mouvement populaire clé d’un développement durable en 
Argentine ?, Belgique : presses universitaires de Namur, 2011, p p 28-29. 
2 Patrick vivert, «l’autogestion : un mort bien vivant !», mouvements, vol 05, N18, 2001, p p 38-39. 

مركز دراسات الوحدة : ، بیروتمفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة وحالة المواطنة في الجزائراركیة، منیر مب  3
  .99- 98، ص ص 2013العربیة، 
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 :اعتبار اإلدارة المحلیة كنظام مفتوح - 2
 ّ ّ تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة یستدعي التعامل مع اإلدارة المحلیة كنظام مفتوح ألن إن
ذلك یقوم على مبادئ تستلزم االنفتاح على المحیط الخارجي كالشفافیة، المساءلة، المشاركة، 

  .التي یستند علیها النهج التشاركي االستجابة وغیرها من القیم
مقالته الشهیرة عن نظریة النسق "في  برتالنفي Bertlanffyوفي هذا السیاق یرى 
تشكل  -كالخلیة مثال–أن الخاصیة األساسیة للكائن الحي  "المفتوح في الطبیعة واألحیاء

، 1تنوعة ومختلفةمفتوحا یستورد الطاقة من البیئة المحیطة به ویصدر إلیها مخرجات منظاما 
ه یمكن اعتبار اإلدارة المحلیة كنسق مفتوح یتأثر ویؤثر في البیئة المحیطة به  وبناء علیه فإنّ

اآلتیة من ..) مطالب، تأیید، دعم(ویحاول دائما السعي إلى تحقیق التوازن بین المدخالت 
ز إشكالیة البیئة وبلورتها في شكل مخرجات تشتمل على قرارات، قوانین وغیرها، ولتجاو 

اختالل التوازن بین احتیاجات ومطالب المواطنین وما تسنه الهیئات الرسمیة من قرارات، 
تعلیمات، لوائح تنظیمیة یتطلب األمر فتح دائرة المشاركة في صناعة القرار الذي یعد هدفا 

  . مهما تسعى الدیمقراطیة التشاركیة إلى تفعیله
على  "بالنظام البیئي والمجتمعي"عن تحقیق التنمیة تقترن اإلدارة المحلیة كإدارة مسؤولة 

بین أجزاء هذا النظام سواء  "التفاعل والتأثیر المتبادل"اختالف مستویاته، فهو بهذا یتخلله 
داخلیا أو خارجیا، ومن هذا المنطلق فهي تمثل نظاما فرعیا یتولى مجموعة من األدوار 

تحت التفاعالت االیجابیة في سیاق بیئي یتمیز المترابطة والمتصلة بأنظمة فرعیة أخرى تعمل 
  .2بالتعقید والضخامة

والتي تتمثل  open systèmeثمة مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها النظام المفتوح 
ها هي ذاتها في جمیع المنظمات االجتماعیة حیث تهدف إلى تحقیق البقاء،  كما یعتقد كانز أنّ

  : 3الخارجیة والتي یمكن إجمالها فيوذلك عن طریق التكییف مع البیئة 
 :inputsالمدخالت  - 1

ه یستقي منه جمیع  یرتبط نظام اإلدارة المحلیة ارتباطا وثیقا بالمحیط الخارجي ألنّ
 .احتیاجاته ومتطلباته التي تسمح له باالستمرار

 :القیام بالتعدیالت الضروریة - 2

                                                             
1 Ludwig Von Bertalanffy, théorie générale des système, paris : dunod, 2012, p 125. 

  .24- 22نائل عبد الحافظ العوالمة، المرجع السابق، ص ص   2
  .38-37المبیضین صفوان، الطراونة حسین وعبد الهادي توفیق، المرجع السابق، ص ص   3
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من خدمة أو سلعة یسعى النظام المفتوح إلى تحویل المدخالت إلى طاقة قد تتض
 .تستجیب لرغبة المواطنین

 :out putsالمخرجات  - 3
 .بعد تحویل هذه المدخالت یقوم النظام أي اإلدارة المحلیة بتصدیر المخرجات

 :feed backالتغذیة االسترجاعیة أو الرجعیة  - 4
ّ informationsبإمكان النظام المفتوح أن ینقل المدخالت في شكل معلومات  ، غیر أن

  :غذیة الرجعیة حتى یكون فعال یستلزم توافر ثالثة عناصر أساسیةنظام الت
  a sensing deviseأداة استشعار  -1«
 monitorأداة تنبیه وتحذیر - 2
  » an activiting mechanism أداة تحریك - 3

الذكر بإمكان المواطن أن یتولى أداء هذه األدوار من تحري، هذه العناصر السابقة 
ة، والتي تعتبر بمثابة األساس التي تستند علیه الدیمقراطیة التشاركیة، وحركی تحذیرتنبیه، 

والتي تعبر في األصل عن تقاسم السلطة جنبا إلى جنب مع الهیئات الرسمیة أو غیر الرسمیة 
  :وهو ما سیتم توضیحه من خالل الشكل أدناه
  

  ة التشاركیةاإلدارة المحلیة كنظام مفتوح في إطار الدیمقراطی)2(الشكل رقم 
  

  
  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثة

ه في ظل الدیمقراطیة التشاركیة یتطلب األمر االنتقال إلى  بناء على الشكل أعاله یتجلى أنّ
الهیئات (النظام المفتوح لإلدارة المحلیة الذي یسعى إلى تمكین المواطنین والهیئات الفاعلة األخرى 

 البیئة الخارجیة
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ّ المواطن یعتبر المنطلق ألیة عملیة ) مجتمع المدني المحليالمحلیة، القطاع الخاص المحلي وال ألن
تتعلق باتخاذ القرار وصناعته، فضال عن ّأنه یمثل المبتغى من هذه العملیة، وحتى یتسنى بلوغ هذا 
المبتغى ونجاحه بالشكل الالزم یستلزم ذلك إشراكه في جمیع مراحل صناعة القرار عن طریق ضمان 

ه  الحریات األساسیة له بدل تكبیله بالقیود، وكذا االستجابة لمطالبه واحتیاجاته عوض تقویضها، مدّ
بالمعلومات الالزمة والضروریة التي تهمه واالمتناع عن االحتفاظ بها بالشكل الذي یجعل اإلدارة 

  .المحلیة كنظام منغلق على ذاته وبالتالي یتلقى االنتكاسة بمفرده ویعجز عن إیجاد الحلول

 :سلوب الالمركزيتدعیم األ - 3

إنّ تشجیع الحوكمة التشاركیة والدعوة للمزید من الدیمقراطیة والتمكین السیما مع اعتماد 
دارة الجودة  benchmarkingجدیدة مستوحاة من إدارة األعمال مثل المقارنة المرجعیة  مقاربات ٕ وا

اركیة واالتجاه إلى وغیرها، یقتضي تبني الدیمقراطیة التش total quality managementالشاملة 
مفهوم المشاركة الذي بالالمركزیة بدرجة كبیرة أي تعزیزها أكثر، وباألخص مع ارتباط الالمركزیة 

یتضمن إشراك المواطنین في بلورة وتنفیذ السیاسات العمومیة الهادفة إلى تحسین أوضاعهم، فضال 
ه بإم كانها القضاء على األنظمة العشائریة، عن تنافي الالمركزیة مع مفاهیم النزعة األبویة بمعنى أنّ

بحقوق اإلنسان التي تنطلق بحق المواطن ) مفهوم الالمركزیة(القبلیة وغیرها، إلى جانب اقتران المفهوم 
في سد احتیاجاته مرورا بحقه في المشاركة، الحصول على الفرص المتكافئة والمتساویة، حریة التعبیر 

  .1والفكر وغیرها

بق، یرتكز نظام الالمركزیة في ظل المقاربة التشاركیة على جملة من وتأسیسا على ما س
  :2المقومات یمكن تلخیصها في

تجاوز المفهوم الضیق لالمركزیة والمتمثل في توزیع الوظائف اإلداریة بین األجهزة أو الهیئات  - 1
مفهوم البناء "المحلیة والهیئات المركزیة وتولي هذه األخیرة إدارة كافة العملیات واالتجاه نحو 

فكرة االستحواذ الممارس من المركز ومنح الهیئات  إسقاطالهادف إلى  "اإلقلیميالمؤسسي 
البرامج والمخططات  إعدادالمحلیة الحریة الكاملة إلدارة شؤونها بنفسها، وذلك عن طریق 

زه التنمویة وصیاغتها في منأى عن الهیئات المركزیة بحكم أن كل إقلیم ینفرد بخصوصیة تمی
 .عن إقلیم آخر

                                                             
، المرجع السابق، ص ص قضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   1

210-211.  
دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، األردنیةدراسة نظریة وتطبیق: التخطیط اإلقلیميثائر مطلق محمد عیاصرة،   2

   .139- 138، ص ص 2009
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توسیع صالحیات الهیئات المحلیة التي تمكنها من تسییر شؤونها بما یتوافق مع ما تتوفر  - 2
 .علیه من موارد ووسائل ومراعاة للظروف

تطویر األنظمة والتشریعات فضال عن تكوین اإلطارات البشریة التي تساهم في إحداث  - 3
 .التغییر

ّ توسیع صالحیات اإلدارة - 4 ینبغي أن یقابله بالضرورة منح االستقاللیة المالیة والتشریع،  إن
للهیئات المحلیة بما یجنب هذه األخیرة العجز المالي من جهة، ویجعل الدولة تتفادى تقدیم 

 .إعانات مالیة وتغطیة العجز في كل مرة

ه من األهمیة بمكان أن تسعى الهیئات الرسمیة إلى توعیة  إضافة إلى ما تم ذكره، فإنّ
ین بثقافة الالمركزیة التي تشكل بدورها الدافع الكامن وراء تشجیع المواطنین على المشاركة المواطن

في تدبیر الشؤون العمومیة، لهذا یستوجب األمر التركیز أكثر على البعد الثقافي واالجتماعي 
ها تشكل أبعاد راسبللنظام ا    residuals 1 . لالمركزي ألنّ

ّ تجسید الدیمقراطیة التشاركیة تأسیسا على ما سبق ذكره في هذ ا الفصل، یمكن القول بأن
مكانات أوفر وقدرات بشریة كفأة تقود  ٕ في الجزائر یبدو أمرا مستعصیا، یستلزم توافر وقت أطول وا
ّ المقاربة التشاركیة في الجزائر تعتریها تحدیات جمة في  التنمیة المحلیة نحو النهج الصحیح، ألن

لمدني وتراجع دوره الناتج عن تضییق المجال على الحریات األساسیة، مقدمتها دولنة المجتمع ا
وغیاب أسس الحوكمة الجیدة سواء من حیث إدارة الجماعات المحلیة أو من حیث الطابع التقلیدي 
الذي یغلب على مؤسسات المجتمع المدني، زیادة على ضعف دور المواطن والقطاع الخاص، 

عقدها، وثمة عائق آخر ال یقل أهمیة عن سابقیه، والذي یعد األكثر ثقل اإلجراءات البیروقراطیة وت
وزنا أال وهو مشكل عدم اكتمال األطر القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالدیمقراطیة التشاركیة، إلى 

 .جانب ضعف الثقافة التنظیمیة التي تؤدي إلى تراجع مستوى أداء الجماعات المحلیة

التي تعترض التنمیة المحلیة من سوء التسییر، غیاب  باإلضافة إلى تلك التحدیات
ّ تجاوز كل هذه العوائق من جانب وترسیخ التنمیة  التخطیط، ذیوع البیروقراطیة وغیرها ، إال أن
المحلیة التشاركیة من جانب آخر یتطلب توافر الثالوث المتمثل في مأسسة المشاركة عبر إقامة 

یمقراطیة االلكترونیة لتجاوز مشكل شساعة المساحة وتعذر مؤسسات دستوریة رصینة، واعتماد الد
أخذ آراء المواطنین، فضال عن الحوكمة المحلیة القائمة على ترشید القرارات، عقلنة السیاسات 

  . وتثمین الموارد

                                                             
  .214، المرجع السابق، ص قضایا التحدیث والتنمیة المستدامة: النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمععلي لیلة،   1
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إنّ مسألة التقصي والبحث تستدعي التغلغل في الجوانب النظریة ألیة دراسة أو موضوع، ثم 
میدان الدراسة ومعرفة  البحث عن هذه األطر النظریة في الجانب التطبیقي من جراء نزول مجتمع أو

  .مدى تطابق الجوانب النظریة مع ما هو مؤسس في الواقع
وهو األمر الذي جعل هذه الدراسة تنحى نفس المنحى من خالل إجراء دراسة میدانیة على 
مستوى والیة وهران، وأخذ بلدیتي السانیا وبئر الجیر كنموذج لدراسة دور الدیمقراطیة التشاركیة في 

بیان على أفراد یة المحلیة، وذلك عن طریق القیام بإجراء المقابالت وتوزیع استمارات االستتحقیق التنم
العینة المدروسة التي اشتملت على مسؤولین في الوالیة سواء منتخبین أو معینین، وكذا على مستوى 

  .  البلدیات محل الدراسة
  

  المنهجي للدراسةو  المكانياإلطار : المبحث األول
ّ أیــة در  ، الزمنــي والمنهجــي، )مجتمــع الدراســة(اســة میدانیــة تســتلزم اإلشــارة إلــى اإلطــار المكــانيإن

هــا تتطلــب اسـتنطاق المعلومــات التــي تـم جمعهــا حــال القیـام بــالنزول إلــى المیـدان ومحاولــة تقصــي  كمـا أنّ
 SPSS فقــد اعتمــدت الدراســة علــى برنــامج. الجانــب النظــري مــن خــالل االســتعانة بــالبرامج اإلحصــائیة

الواردة فـي اسـتمارة االسـتبیان سـواء المتعلقـة بـالمواطنین أو المجتمـع المـدني أو بغرض تحلیل المعطیات 
جهـــة لرؤســـاء المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة، وكـــذا أداة  ّ  ؤســــاءالمقابلـــة التـــي شـــملت علـــى نـــواب ر تلـــك المو

وهـران بصـفة عامـة وبلـدیتي  ورؤسـاء اللجـان لكـل مـن والیـة) البلدیـة والوالیـة(المنتخبـة  ةلس الشـعبیاالمجـ
     . تحدیدبئر الجیر والسانیا على وجه ال

  
 بطاقة فنیة عن والیة وهران: المطلب األول

  
تقع والیة وهران في الغرب الجزائري، یحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط ومن الجنوب 

ن تموشنت، تتربع على والیة سیدي بلعباس، أما من الجنوب الغربي والیة معسكر وشرقا والیة عی
، تقدر الكثافة السكانیة بها 1بلدیة 26دوائر و 9، تتكون والیة وهران من 2كلم 2114مساحة 

                                                             
  : الموقع الرسمي لوالیة وهران، للمزید أنظر  1

http://www.wilayaoran.dz/31/index.php/ar/oran/wilaya-d-oran/presentation  
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، أما عن التركیبة )2كلم( نسمة في الكیلومتر المربع الواحد 1023نسمة أي بمعدل  2053025
  :1البشریة ألعمار السكان فهي موزعة كاآلتي

  .نسمة 200453________ سنوات  4إلى  0من 
  .نسمة  343583_________سنة  14إلى  5من 
  .نسمة 1392504 ________ سنة  64إلى  15من 

  .نسمة 116484_________  65أكثر من 
  
  

  :الهیكل التنظیمي لوالیة وهران) 3(الشكل رقم 

  
  : المجلس الشعبي الوالئي -

الئي، الذي یعد جهاز منتخب، تتوفر الوالیة على هیئة تداولیة ممثلة في المجلس الشعبي الو 
  :عضوا، ویشكل هؤالء األعضاء تسع لجان دائمة في المجلس تتمثل في 55یتكون من 

                                                             
1  chef services d’études, direction de programmation et le suivi du budget wilaya d’Oran, ‘’REPARTITION DE 
LA POPULATION RESIDENTE TOTALE SELON LA DENSITE ‘’, ‘’REPARTITION DE LA POPULATION PAR GROUPE 
D’AGE ET PAR SEXE’’, 20/10/2019 a 09 :19.     
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 .لجنة االقتصاد والمالیة -
 .الفالحة والغابات والصید البحري والسیاحةالري، لجنة  -
 .لجنة السكن والتعمیر -
 .ریاضة والشبابلجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف وال -
 .لجنة االتصال وتكنولوجیا اإلعالم -
 .لجنة التنمیة المحلیة، التجهیز واالستثمار والتشغیل -
 .لجنة تهیئة اإلقلیم والنقل -
 .لجنة التربیة،التعلیم العالي والتكوین المهني -
 .لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

  :أعضاء، وذلك وفق الجدول اآلتي 7و  4وتتشكل كل لجنة من عدد من األعضاء یتراوح بین 
  

  تشكیلة المجلس وفق اللجان الدائمة) 26(الجدول رقم 
  عدد األعضاء  اللجنة

  6  لجنة االقتصاد والمالیة
  5  لجنة الري، الفالحة والغابات والصید البحري والسیاحة

  5  لجنة السكن والتعمیر
  6  قف والریاضة والشبابلجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والو 

  4  لجنة االتصال وتكنولوجیا اإلعالم
  7  لجنة التنمیة المحلیة، التجهیز واالستثمار والتشغیل

  5  لجنة تهیئة اإلقلیم والنقل
  4  لجنة التربیة،التعلیم العالي والتكوین المهني

  5  لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة
  47  المجموع

  احثةمن إعداد الب: المصدر
  

                                                             
   ،25-8، ص ص 2018، مارس 14، العدد مجلة إضاءات وهرانالمجلس الشعبي الوالئي.  
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إضافة إلى األعضاء المشكلة للجان الدائمة في المجلس الشعبي الوالئي لوالیة وهران، ثمة 
  ). 7(الرئیس  ونوابه السبع 

أما عن التكتالت الحزبیة المشكلة للمجلس، وذلك حسب ما أفرزته نتائج االنتخابات المحلیة 
هة التحریر الوطني، حزب حزب جب: ، فهي تتمثل أساسا في 2017نوفمبر  23التي جرت في 

  : التجمع الوطني الدیمقراطي، وهذا ما سیتم توضیحه في الجدول الموالي
  یوضح االنتماء الحزبي ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي لوالیة وهران) 27(الجدول رقم 

  
  % النسبة المئویة  عدد المقاعد المتحصل علیها  االنتماء الحزبي

  FLN(  45  81.81(حزب جبهة التحریر الوطني 

  RND(  10  18.19( التجمع الوطني الدیمقراطي

  من إعداد الباحثة
بلدیة، ) 26(دوائر وستة وعشرون ) 9(كما تم ذكره سابقا، فإنّ والیة وهران تتشكل من تسع 

  : وهذا كما هو موضح في الجدول اآلتي
  یوضح الدوائر والبلدیات التابعة لوالیة وهران) 28(الجدول رقم 

  البلدیات التابعة لها   الدوائر
  وهران  دائرة وهران

  مرسى الكبیر/ العنصر/ بوسفر/ عین الترك  ن التركدائرة عی
  سیدي بن یبقى/ أرزیو  دائرة أرزیو
  مرسى الحجاج/ عین البیضاء/ بطیوة  دائرة بطیوة

  حاسي بن عقبة/ حاسي بونیف/ بئر الجیر  دائرة بئر الجیر
  حاسي مفسوخ/ بن فریحة/ قدیل  دائرة قدیل

  عین الكرمة/ مسرغین/ بوتلیلیس  دائرة بوتلیلیس
  سیدي الشحمي/ الكرمة/ السانیا  دائرة السانیا

  واد تلیالت/ بوفاطیس/ البریة/ طفراوي  دائرة واد تلیالت
  من إعداد الباحثة: المصدر 

                                                             
  للمزید أنظر. الواردة في الموقع الرسمي لوالیة وهران تم إعداد الجدول بناء على المعلومات:  
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  مجتمع الدراسة: المطلب الثاني
  

وكذا بعض المسؤولین  الشعبي الوالئيأعضاء المجلس جانب بعض یضم مجتمع الدراسة إلى 
محل الدراسة أي )  نواب الرئیس، ورؤساء اللجان فقط(في الوالیة، أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

ّ الدراسة ارتأت عرض بطاقة تعریفیة للبلدیات محل الدراسة. بلدیتي السانیا وبئر الجیر   : إال أن
  

 :بلدیة السانیابطاقة تعریفیة ل  -  أ
السانیا إحدى أكبر البلدیات التابعة لوالیة وهران، فقد أنشئت بموجب القرار المؤرخ في تعد بلدیة 

سنوات من  3أي بعد مرور  26/07/1874والتي شرعت في ممارسة نشاطها في  10/07/1844
تاریخ النشأة، حیث تقع بلدیة السانیا في الجنوب الغربي لوالیة وهران یحدها من الشمال بلدیة وهران، 

الغرب والجنوب بلدیة مسرغین، ومن الشرق والجنوب الشرقي بلدیة سیدي الشحمي وبلدیة  ومن
  1.  2كلم 48.51نسمة، وتتربع على مساحة تقدر بـ  96928الكرمة، یبلغ عدد السكان بـ 

ها تعتبر ثالث قطب صناعي في  تشكل البلدیة همزة وصل بین مختلف والیات الوطن، كما أنّ
عین (وبطیوة، فضال عن أنها تحتوي على خمس تكتالت سكنیة تشتمل على الوالیة بعد أرزیو 

  . 2)، هواري بومدین، محمد بوضیاف، قارة2و1البیضاء، الرائد شریف یحي، سي رضوان 
  
 :بلدیة بئر الجیربطاقة تعریفیة ل  - ب

، 03-31تقع بلدیة بئر الجیر في الشمال الغربي لوالیة وهران، تحمل الرمز الجغرافي تحت الرقم 
یحدها من الشمال والغرب بلدیة وهران ومن الشرق بلدیتي حاسي بن عقبة وحاسي بونیف ومن 

قدر عدد ، 2كلم 32.46تتربع بلدیة بئر الجیر على مساحة تقدر بـ الجنوب بلدیة سید الشحمي، 
  :3موزعین على الشكل اآلتي نسمة 230000بـ  2018سكانها سنة 

                                                                                                                                                                                         
http://www.wilayaoran.dz/31/index.php/ar/oran/wilaya-d-oran/presentation  

  .بلدیة السانیا، األمانة العامة  1
  .نفسه المرجع  2
  حسـب األمـین العـام لبلدیـة بئـر الجیـر فـإنّ عـدد السـكان فـي اآلونـة األخیـرة السـیما مـع عملیـات الترحیـل التـي تشـهدها

 250000یقـدر بحــوالي ) مثـل المواطنـون المرحلـون إلـى الملحقـة اإلداریـة  بلقایـد  التابعـة لبلدیـة بئـر الجیـر(والیـة وهـران 
  .نسمة

ة العامـــة، نســخ عــن النظــام المعلومــاتي الـــوطني لمتابعــة األوضــاع االجتماعیــة واالقتصـــادیة بلدیــة بئــر الجیــر، األمانــ 3
  . (SI-SSECL)للجماعات المحلیة 
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  ان بلدیة بئر الجیریبین توزیع سك )29(رقم  جدولال
  )نسمة(تقدیر عدد السكان   البلدیةإقلیم ع السكان في یتوز 

تقدیر عدد سكان التجمع السكني الحضري 
  الرئیسي

Estimation de la population en 
agglomération chef lieu.  

120000  

  تقدیر عدد سكان التجمع السكني الحضري الثانوي
Estimation de la population en 
agglomération secondaires.  

73000  

  المناطق المبعثرة تقدیر عدد سكان
Estimation de la population en  zones 
éparses.  

37000  

  تقدیر عدد السكان
Estimation de la population totale de 
la commune 

230000  

  من إعداد الباحثة
  

  :االعتبارات التالیةوقع االختیار على هاتین البلدیتین على أساس  -
رصد ومتابعة بلدیة بئر الجیر على مستوى مواقع التواصل االجتماعي عبر صفحتها  -

نوع من ممارسة التشاركیة في تسییر ، وتسجیل )facebook(الرسمیة على الفایسبوك 
 .الشؤون البلدیة من خالل عملیات استقبال المواطنین والسماع النشغاالتهم

نتیجة  كانت ضمن االختیارات المبدئیة، وتأكد هذا االختیارفقد  أما عن بلدیة السانیا -
  .نصیحة أحد إطارات والیة وهران

  
  عینة الدراسة  : المطلب الثالث

رؤوساء لجان على مستوى المجلس الشعبي ) 8(اشتملت الدراسة على إجراء مقابالت مع ثمانیة 
 المجلس الشعبي الوالئي المنتخبین المحلیین في مسؤوال بما فیهم 32، و ما یقارب الوالئي لوالیة وهران

  .دیتي السانیا وبئر الجیرلوالمجالس الشعبیة البلدیة لب
                                                             

  الباحثة أجرت المقابالت مع رؤساء اللجان فـي المجلـس الشـعبي الـوالئي ونـواب الـرئیس و ّ رؤسـاء اللجـان  لإلشارة فإن
ها لم تشتمل الدراسة على كل المنتخبین المحلیین. سانیا وبئر الجیر فقطالمجالس الشعبیة البلدیة لبلدیتي الفي    .معنى أنّ
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في هذا الجزء ستتطرق الدراسة إلى عرض المعلومات والبیانات المتعلقة بأفراد العینة المدروسة، وذلك 
ل من استمارات االستبیان  ّ تعلق برؤساء المجالس الشعبیة االستبیان الم(حسب ما تضمنه المحور األو

  ):البلدیة، المواطنین والمجتمع المدني
  
  بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -/1

  وفق متغیر الجنس البلدیة رؤوساء المجالس الشعبیة ) 30(الجدول رقم 
(%)النسبة   الجنس التكرار 

 ذكر 4 100
 أنثى 0 0

 من إعداد الباحثة

ل أعاله المتضمن متغیر الجنس ألفراد العینة المدروسة التي اشتملت یتبین من خالل الجدو 
، وهو ما یمثل رئیس مجلس شعبي بلدي على مستوى والیة وهران 26رؤساء من أصل ) 4(على أربع 

ة لطبیعة جنس أفراد العینة فكلها من جنس الذكور، أما بالنسب. من العدد اإلجمالي %15.38نسبة 
عال ضآلة أو باألحرى انعدام تواجد العنصر النسوي على رأس المجالس وهو األمر الذي یعكس ف

   .فقط التي تعد من جنس اإلناث فروسبلدیة بالشعبیة البلدیة ما عدا رئیسة 
  

  وفق متغیر السن البلدیة رؤوساء المجالس الشعبیة) 31(الجدول رقم 

(%)النسبة   السن التكرار 
30سنة  - 25من  0 0  
45 سنة- 30من  2 50  
سنة 45أكثر من  2 50  

 من إعداد الباحثة

ّ الفئة العمریة من  سنة مستثناة من رئاسة المجالس  30إلى  25یبدو من خالل الجدول أن
ّ أفراد العینة المدروسة موزعون بالتساوي بین الفئة العمریة من  إلى  30الشعبیة البلدیة، إذ یتضح بأن

ّ القانون العضوي . سنة 45واألخرى التي تضم رؤوساء یفوق سنهم  45  10- 16على الرغم من أن
   .على األقل یوم االقتراع سنة 23یشترط في الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة 
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لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیةیوضح المستوى التعلیمي )  32(الجدول رقم   

(%)النسبة   المستوى التعلیمي التكرار 
 دون مستوى 0 0
ئيابتدا 0 0  
 متوسط 0 0
 ثانوي 2 50
 جامعي 2 50

 من إعداد الباحثة

یبین الشهادات المتحصل علیها)  33(الجدول رقم   

(%)النسبة   الشهادات المتحصل علیها التكرار 
 شهادة البكالوریا 1 25
 شهادة اللیسانس 1 25
2+بكالوریا 1 25  
 شهادة التكوین المهني 1 25

  من إعداد الباحثة
یتضح بأنّ رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ) 33(و الجدول رقم ) 32(الجدول رقم  من خالل

جامعیة التي وقع علیها االختیار یحوزون على مستوى تعلیمي ثانوي وجامعي، وهم متحصلي شهادات 
   .وشهادات التكوین المهني

  :بالنسبة للمواطنین -/2
  :الجنس - 1

یر الجنسوفق متغالمواطنین توزیع ) 34(الجدول رقم   
(%)النسبة   الجنس التكرار 
 ذكر 75 75
 أنثى 25 25
 المجموع 100 100

من إعداد الباحثة: المصدر  



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

281 
 

 ّ من ¾ یتضح من خالل الجدول أعاله أنّ عدد الذكور یفوق عدد اإلناث بثالثة مرات بمعنى أن
أما نسبة اإلناث  %75فقط، فقد بلغت نسبة الذكور ¼ األفراد المبحوثین ذكور بینما یشكل اإلناث 

ه حوالي %25فقدرت بـ  فردا من جنس اإلناث رفض اإلجابة على استمارة االستبیان،  20، لإلشارة فإنّ
  .وهذا ال یعني أنّ جنس الذكور لم یسجل في حقه هذا السلوك لكنه بدرجة أقل من الجنس اآلخر

تتعلق بضیق الوقت، اعتبارات شخصیة  :ویعود السبب وراء ذلك إلى اعتبارات عدیدة أهمها 
ه قامت الباحثة  ّ موضوع الدراسة یحمل طبیعة سیاسیة ، إلى درجة أنّ التخوف من اإلجابة السیما وأن
في الكثیر من األحیان بقراءة استمارة االستبیان وفي نهایة المطاف رفض المبحوثین ملئ هذه 

  . االستمارة
   
 :السن - 2

 السنوفق متغیر المواطنین توزیع ) 35(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  فئات السن

  41  41  سنة 30إلى  25من 
  38  38  سنة 45إلى  30من 

  20  20  45أكثر من 
  1  1  بدون إجابة
  100  100  المجموع

 من إعداد الباحثة: المصدر
 
 
ّ الفئة  یتراءى من خالل الجدول المتضمن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن أن

، ثم ثلتها % 41سنة هي الفئة التي احتلت قمة الهرم العمري بنسبة بلغت  30لى إ 25العمریة من 
، حیث %3سنة لكن بنسبة طفیفة بالمقارنة مع الفئة العمریة األولى أي  45إلى  30الفئة العمریة من 

سنة  45، وجاءت في المرتبة الثالثة الفئة العمریة ألكثر من %38قدرت نسبة هذه الفئة الثانیة بـ 
  %.20بنسبة 

ّ أفراد العینة ألقل من  ، % 79سنة یمثلون النسبة األعلى والتي بلغت  45یدل هذا على أن
  .وهو الشأن الذي یبرز أن أفراد العینة المدروسة هم  فئة الشباب
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 :المستوى التعلیمي - 3
  وفق متغیر المستوى التعلیمي المواطنینتوزیع ) 36(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  المستوى التعلیمي
  7  7  ابتدائي
  24  24  متوسط
  38  38  ثانوي
  29  29  جامعي

  2  2  بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر   
ّ أفراد  بناء على الجدول أعاله والذي یظهر المستوى التعلیمي للمواطنین المبحوثین یستشف أن

ادات التكوین المهني، شهادات الدراسات التطبیقیة العینة المدروسة یحوزون على شهادات جامعیة، شه
%  29عدد األفراد الذین لدیهم مستوى ثانوي، ثم تبعتها نسبة %  38وغیرها، حیث مثلت نسبة 

لیسانس في اتوماتیزم، ماستر في اللغة األلمانیة، ماجستیر (بالنسبة ألفراد العینة ذو المستوى الجامعي 
علوم التربیة، ماستر حقوق، ماستر فلسفة، لیسانس في الترجمة، في اإلعالم اآللي، لیسانس في 

%  24، في حین احتل )ماستر علوم سیاسیة، ماجستیر فلسفة، لیسانس في المحاسبة وشهادة دكتوراه
مواطنین من ذوي المستوى االبتدائي، وقد  7المرتبة الثالثة في سلم المستویات التعلیمیة، ثم تالها 

  .إلجابةامتنع مواطنان عن ا
ه شارك في ملئ استمارة االستبیان جمیع المستویات التعلیمیة، وهو األمر  إنّ هذا یدل على أنّ
ه ساهم في معرفة مدى تأثیر  الذي أعطى نوع من التنوع في وجهات النظر، وتعدد اآلراء، كما أنّ

  .ليالمستوى التعلیمي على المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالشأن العام المح
  :)الجمعیات ولجان األحیاء(بالنسبة للمجتمع المدني  -/3

  وفق متغیر الجنس الجمعیات ولجان األحیاءرؤساء توزیع ) 37(الجدول رقم 
)%( النسبة  الجنس التكرار 

 ذكر 22 62.9
 أنثى 13 37.1
 المجموع 35 100

  من إعداد الباحثة: المصدر
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معیات ولجان األحیاء من جنس الذكور یمثل من خالل الجدول یتراءى أن عدد رؤساء الج
ل یفوق الجنس الثاني بنسبة %37.1، بینما اإلناث فیمثلن 62.9% ّ ّ الجنس األو ، %25.7، أي أن

وهو فارق یبدو شاسع نوعا ما، بحیث یشكل عنصر الذكور مرة ونصف من عنصر اإلناث، ولإلشارة 
ّ توزیع السلطة وفق المنظور التشاركي تبنى على  التساوي بین الجنسین بعیدا عن اإلقصاء فإن

  . والتهمیش
  دائرة نسبیة توضح توزیع أفراد العینة وفق متغیر الجنس

  
  من إعداد الباحثة : المصدر

والمالحظ من جراء الدراسة المیدانیة أن رئاسة لجان األحیاء من جنس اإلناث هي منعدمة 
ها تحمل عالمة    .ة حي من العنصر النسوي، أي ال وجود لرئیس لجن 0بمعنى أنّ
  وفق متغیر السن  رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء توزیع) 38(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  السن
  5.7  2  30إلى  25من 
  37.1  13  45إلى  30من 

  57.1  20  45أكثر من 
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
ّ الجدول یوضح ّ الفئة العمریة    بالنسبة لمتغیر السن، فإن تتذیل ) سنة 30إلى 25من (بأن

المرتبة الثانیة بنسبة ) سنة 45إلى  30من (، في حین شكلت الفئة العمریة %5.7الترتیب بنسبة 
%. 57.1المرتبة األولى بنسبة قدرت  بـ ) سنة 45أكثر من ( ، بینما احتلت الفئة العمریة 37.1%

سنة تمثل الفئة األعلى  45ول أن الفئة العمریة أكثر من یتبین من خالل النسب المتضمنة في الجد

62,90%

37,10%

متغیر الجنس

ذكر

أنثى
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نسبة في أفراد العینة المدروسة، دلیل على أن اهتمام الفئات الشبانیة بالعمل الجمعوي یبدو محتشما 
   .  سنة 45مقارنة مع الفئة العمریة أكثر من 

  ى التعلیميوفق متغیر المستو  رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء توزیع) 39(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  المستوى التعلیمي

  2.9  1  ابتدائي
  14.3  5  متوسط
  42.9  15  ثانوي
  40  14  جامعي
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
 ّ فردا من أفراد العینة المدروسة ذوو مستوى دراسي ثانوي  29بالنسبة للمستوى التعلیمي، فإن

أولئك الرؤساء الذین یحوزون على مستوى دراسي ابتدائي % 17.2بته وجامعي، بینما یمثل ما نس
  .ومتوسط

ه أغلب الجمعیات الذین لدیهم مستوى دراسي ثانوي، هم  وفي هذا اإلطار ینبغي اإلشارة إلى أنّ
 .  متحصلي على شهادات في التكوین المهني

  
  متغیر المؤهل العلميوفق  رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء توزیعتوزیع ) 40(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار   

  11.4  4  لیسانس
  5.7  2  ماستر/ماجستیر 

  5.7  2  دكتوراه
  8.6  3  مهندس دولة

  14.3  5  شهادة الدراسات التطبیقیة
  22.9  8  تكوین مهني
  5.7  2  دون شهادة
  25.7  9  دون إجابة
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
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ّ رؤساء الجمعیاتیتبین من خالل ال ذوو المستوى % 40محل الدراسة  جدول الماثل أعاله أن
دكتوراه في اإللكترونیك، دكتوراه في علم األرض، ( الجامعي، وهم متحصلي على الشهادات العلیا

، مهندس )2(ماستر جنائي، ماستر في الجودة، النظافة، السالمة والبیئة، لیسانس في علم االجتماع
، شهادة الدراسات التطبیقیة في الصناعات )2(الت، مهندس دولة في اإلعالم اآلليدولة في االتصا

الخفیفة، ماستر في اللغة الفرنسیة، لیسانس في اللغة الفرنسیة، لیسانس تسییر مالي للمؤسسات، شهادة 
ي أما بخصوص رؤساء الجمعیات الحائزون على شهادات ف...).الدراسات التطبیقیة في التجارة الدولیة
، وذلك في مجال الحالقة، الخیاطة، صناعة الحلویات، %22.9التكوین المهني، فقد بلغت نسبتهم 

اإلعالم اآللي، تربیة األطفال، محاسبة، تقني سامي في تسییر قانون األعمال، الرسم على الزجاج 
  . وغیرها

 ّ سات العلیا هم من رؤساء الجمعیات الذین یحوزون على شهادات الدرا% 50والجدیر بالذكر أن
  .رؤساء لجان األحیاء

  متغیر طبیعة النشاطالجمعیات  توزیع وفق) 41(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار   طبیعة النشاط

  25.7  9  اجتماعي
  34.3  12  ثقافي
  2.9  1  سیاحي

  37.1  13  لجنة حي
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ه ثمة ت باین جلي من حیث طبیعة النشاط الذي تمارسه الجمعیات یتبین من خالل الجدول أنّ
المدروسة، الكوكبة األولى والتي تشتمل على الجمعیات ذات الطابع االجتماعي وذات الطابع الثقافي، 

من إجمالي الجمعیات محل الدراسة، وهو ما یدلل على هذه الجمعیات السیما % 60فهي تقدر نسبتها 
% 25.7من المجتمع،  أما عن الجمعیات االجتماعیة والتي تمثل نسبة الثقافیة تستهدف فئة معینة 

ّ . هي األخرى تقدم بعض المساعدات االجتماعیة للمواطنین ال ترقى للمستوى المطلوب والمالحظ أن

                                                             
  الدراســة اشـتملت علـى . رئـیس جمعیــة أو رئـیس فــرع بلـدي، أو رئـیس مكتــب تنسـیقي ّ رئــیس جمعیـة أو لجنــة  30ألن

  .رؤساء فروع، ورئیس واحد لمكتب تنسیقي 4حي، 
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بینما متلث الكوكبة الثانیة لجان األحیاء . هذه الفئات المستهدفة تمثل فئتي النساء واألطفال فقط
  %.37.1مستوى إقلیم البلدیات محل الدراسة، والتي بلغت نسبتها المتواجدة على 

ه من أصل  جمعیة، ثمة جمعیة سیاحیة واحدة فقط، في حین  35ویظهر من خالل الجدول أنّ
  .الصحیة، البیئیة، المهنیة وغیرها یتراءى غیاب تام للجمعیات

  
  ر االنتماء الحزبيوفق متغی رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء توزیع) 42(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  االنتماء الحزبي
  8.6  3  نعم
  88.6  31  ال

  2.9  1  بدون إجابة
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

 ّ ه %  88.6من خالل الجدول یتضح أن ال ینتمون إلى أي حزب سیاسي، على الرغم من أنّ
هم كان ثمة من رؤوساء الجمعیات ولجان األحیاء، من ه م منتمین لألحزاب السیاسیة إلى درجة أنّ

البعض منهم  وال یزال البعض اآلخر یحوز على العضویة في المجالس المحلیة المنتخبة، بینما أجاب 
هم ینتمون إلى أحزاب سیاسیة، % 8.6 من رؤساء الجمعیات محل الدراسة بصفة صریحة على أنّ

  . لوامتنع رئیس واحد من اإلجابة عن هذا السؤا
  

  :  تصمیم استمارة االستبیان ووصفها
 :تصمیم االستبیان  -  أ

إنّ عملیة تصمیم استمارة االستبیان غایة في األهمیة عن طریقها یتمكن الباحث من ضبط 
  .إطار الدراسة، ویتوقف ذلك على تحدید أهداف الدراسة التي ینبغي أن تتضمنها استمارة االستبیان

اتذة باحثین، كما اعتمد التصمیم على معاینة وتسجیل وفي هذا اإلطار، تم أخذ رأي أس 
 ّ تضمین مقومات  تماستمارة االستبیان  في تصمیم هالمالحظات المتعلقة بأفراد العینة، بمعنى أن

                                                             
 24تبیان للجمعیــات الریاضــیة، التــي یبلــغ عــددها فــي البلــدیات محــل الدراســة اســتثنت الباحثــة تقــدیم اســتمارات االســ  

ن أنها جمعیات تستهدف فئة معینة ّ   .جمعیة ریاضیة، كو
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الدیمقراطیة التشاركیة وأبعادها ومؤشراتها، وكیف یمكن لهذه األخیرة تحقیق التنمیة المحلیة في بلدیتین 
  .، حیث أخذت بعین االعتبار احتیاجات المواطنین)انیا وبئر الجیربلدیتي الس(نموذجیتین 

 :وصف االستبیان  - ب
، والذي یتقصى في الدور الذي برؤساء المجالس الشعبیة البلدیةیتضمن االستبیان المتعلق 

ه یعد المسؤول  یلعبه رئیس المجلس الشعبي البلدي في تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على اعتبار أنّ
ل  ّ   .في البلدیة التي تعتبر الخلیة أو القاعدة األقرب للمواطناألو

تقدیم استهلت االستمارة ب بل ذلكوبناء علیه، تم تقسیم استمارة االستبیان إلى محورین، وق
فقرة تتضمن التعریف ثم تلتها  - ورقة الواجهة - معلومات عامة عن الجهة التي وزعت االستبیان

  :ها، تتمثل هذه المحاور في، والغرض من إجرائبموضوع الدراسة
ل ّ ن بـ : المحور األو ّ تتعلق بالجنس، السن، المستوى ' معلومات عامة'تضمن أربعة أسئلة عنو

  .التعلیمي والشهادات المتحصل علیها
احتوى على معلومات تتعلق بموضوع الدراسة، حیث ُطرح من خالله ستة عشر : المحور الثاني

خذة بشأن إعالم المواطنین بالشؤون التي تخص بلدیتهم، استشارة التدابیر المتسؤاال یتعلق ب) 16(
المواطنین من عدمها، تقدیم عرض سنوي أمام المواطنین، التدابیر المتخذة لتشجیع المبادرات وتحفیز 
المواطنین، مدى استشارة شخصیة محلیة أو خبیر أو ممثل عن جمعیة بهدف االستفادة من تجاربهم، 

طن على مستخرج مداوالت المجلس الشعبي البلدي، وثمة أسئلة تتعلق بالشفافیة حصول الموا إمكانیة
كإلصاق جدول األعمال و المداوالت في األماكن المخصصة إلعالم الجمهور، االستعانة بوسائل 

المواطنین بخصوص سیاسة أو برنامج معین، وكذا تضمین االستبیان أسئلة  إعالمبهدف  اإلعالم
المجلس الشعبي البلدي في اعتماد الدیمقراطیة التشاركیة والتحدیات التي س أخرى تلخص رأي رئی

   .تحول دون تجسیدها، وتقدیم االقتراحات التي تدعم الدیمقراطیة التشاركیة
، والذي یقیس مدى اهتمام المواطنین بالمشاركة في عملیة بالمواطنینیتكون االستبیان المتعلق 

أن العام المحلي، وكذا قیاس درجة رضاهم عن المشاریع التنمویة التي صناعة القرارات المتعلقة بالش
تقام على مستوى البلدیة القاطنین بها، فضال عن مدى إمكانیة حصولهم على المعطیات والمعلومات 

  .التي تهمهم
وتأسیسا على ما سبق، تم تقسیم االستبیان إلى أربعة محاور سبقتها فقرة تحوي التعریف 

سة، والتعهد بعدم استخدام المعلومات الواردة عن المبحوثین إال ألغراض علمیة وبما بموضوع الدرا
  : یخدم البحث العلمي، تتمثل هذه المحاور في
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ل ّ احتوى على أربعة أسئلة تخص المعلومات المتعلقة بعینة الدراسة كالجنس، : المحور األو
  .السن، المستوى التعلیمي، والشهادات المتحصل علیها

ن بـ اهتمام المواطنین بالشأن العام، الذي تضمن عشرة أسئلة تتعلق : ر الثانيالمحو  ّ والذي عنو
في  االنخراطبالرغبة في المشاركة، المشاركة في المداوالت، وعي المواطنین بحقوقهم وواجباتهم، 

  .  الجمعیات، واالحتیاجات التي تنقص الحي أو البلدیة التي یقطن بها
تحت عنوان الرضا، االستجابة والثقة، وشمل هذا المحور على سبعة أسئلة جاء : المحور الثالث

  .تبرز مدى رضا المواطنین عن المشاریع التنمویة، ومدى استجابة المسؤولین لتطلعاتهم وانشغاالتهم
فقد احتوى على ثالثة أسئلة تخص توافر شرطي المساءلة والشفافیة قصد : أما المحور الرابع

  . ة التشاركیةتعزیز الدیمقراطی
التي وزعت هو اآلخر احتوى على التعریف بالجهة  للمجتمع المدنيبینما االستبیان المخصص 

ثم تلتها فقرة تتضمن التعریف بموضوع الدراسة، والغرض من إجرائها، وقد  -ورقة الواجهة - االستبیان
  :تم تقسیم االستبیان إلى محورین هما

ل ّ الجنس، السن، (مات عامة تتعلق بشخص المبحوث جاء تحت عنوان معلو : المحور األو
، وأخرى لها صلة بالتنظیم سواء )المستوى التعلیمي، المكانة أو الصنف االجتماعي واالنتماء الحزبي

  ).اسم التنظیم، تاریخ التأسیس،  طبیعة النشاط الذي یقوم به التنظیم(كانت جمعیة أو لجنة حي 
سؤاال ) 15(احتوى على خمسة عشر بموضوع الدراسة، تضمن معلومات تتعلق : المحور الثاني
إثبات السبب وراء قیام الجمعیة هل الجمعیة تأخذ انشغاالت المواطنین بعین : یمكن تلخیصه في

االعتبار لتحدید أهدافها؟ هل تسعى الجمعیة لنقل انشغاالت المواطنین للسلطات المحلیة؟ هل الجمعیة 
هي جمعیات مناسباتیة؟ هل للجمعیة اتصال مع أعضاء المجلس ر السنة أم دائمة النشاط على مدا

الشعبي البلدي؟ وأسئلة أخرى تتعلق بالرضا عن المشاریع التنمویة، استشارة الجمعیات في المسائل 
التي تظهر دور الجمعیات ولجان األحیاء في عملیة بلورة  المتعلقة بالشأن المحلي، وغیرها من األسئلة

    .المحلیةالسیاسات العمومیة 
  

  التدبیر التشاركي في بلدیتي السانیا وبئر الجیرا: المبحث الثاني
  

المخططات والبرامج التنمویة على المستوى  إنجاحیعتبر التدبیر التشاركي أحد أهم ركائز 
ّ ذلك ال یتأتى إال من خالل فتح المجال لمساهمة جمیع أصحاب المصلحة من . المحلي إال أن

إلى جانب السلطات المحلیة السیما تلك التي جاءت  ، وهیئات المجتمع المدنيمواطنین، قطاع خاص
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عن طریق وسیلة االنتخاب، وذلك لتجاوز قصور وفتور الدیمقراطیة التمثیلیة على المستوى الوالئي 
  .والبلدي على السواء

  
ل ّ   واقع الدیمقراطیة التمثیلیة: المطلب األو

ثیلیة انتقلت الدراسة المیدانیة من المجلس الشعبي الوالئي في سبیل تشخیص حال الدیمقراطیة التم
لوالیة وهران إلى المجالس الشعبیة البلدیة لكل من بلدیة السانیا وبلدیة بئر الجیر، فمن خالل ما تقدم 

ه سیتم عرض مهام كل لجنة على حد على المستوى الوالئي ثم على المستوى البلدي   :فإنّ
 :على المستوى الوالئي  -  أ

لجان دائمة، تضم مجموعة من األعضاء ) 9(في المجلس الشعبي الوالئي لوالیة وهران تسع ثمة 
أعضاء في اللجنة الواحدة، ویرأس المجلس الشعبي ) 7(إلى سبعة ) 4(یترواح عددها من أربعة 

ّ الدراسة تهدف إلى إظهار مدى أخذ . نواب) 7(الوالئي رئیسا یساعده في أداء مهامه سبعة  بحكم أن
شغاالت المواطنین بعین االعتبار من عدمه في صناعة القرار المحلي، سیتم عرض عمل كل لجنة ان

  :بهذا الخصوص
 :التربیة، التعلیم العالي والتكوین المهني - 1

تتأتى المشاریع التربویة المبرمجة من جراء الخرجات المیدانیة، وذلك مواكبة مع التغیرات االجتماعیة 
فالقرارات التي تأخذها اللجنة . ما هو دخیل على المجتمع المحافظ اإلسالمي واالقتصادیة، الحتواء كل

تشكل بمثابة توصیات ترفعها اللجنة للجهاز التنفیذي على مستوى الوالیة، فمنها من یجسد على أرض 
  .1الواقع، والبعض اآلخر منها لم یجسد

ّ تلك التوصیات التي كانت تبادر اللجنة برفعها في د  ورات المجلس للسلطة الوصیة في وعلیه فإن
نها كانت تُعرض بعد الدخول االجتماعي ّ إذ - العهدات السابقة، لم تكن تؤخذ بعین االعتبار نظرا لكو

غیّرت اللجنة من منهجیة تعاملها مع  2017/2021لكنه في العهدة الحالیة  - یكن األمر قد انقضى
برنامج الذي یخص الدخول المدرسي المشاكل التي تعترض هذه القطاعات، بحیث أضحت تضع ال

                                                             
مقابلـــة مـــع رئیســـة لجنـــة التربیـــة، التعلـــیم العـــالي والتكـــوین المهنـــي بـــالمجلس الشـــعبي الـــوالئي لوالیـــة وهـــران، یـــوم   1
  .لمجلسبمقر ا 14:05على الساعة  10/10/2018
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لكل سنة من خالل اللقاءات التي تجمعها مع كافة الجهات المعنیة ذات الصلة بقطاع التربیة، التعلیم 
  . 1أشهر من انطالقه 8العالي، والتكوین المهني، وذلك قبل 

  :فمن جملة التوصیات التي تم رفعها خالل الدورات السابقة للمجلس
 .كافة المدارس االبتدائیةتوحید الوجبة في  -
 .النقل المدرسي بخصوص المناطق النائیة -
مؤسسة  35من أصل  24القضاء على ظاهرة االكتظاظ ونظام الدوامین من خالل إنشاء  -

 .تربویة

  :أما عن طبیعة االنشغاالت التي تتلقاها اللجنة
 .مسألة تحویل األساتذة، أو التالمیذ من مؤسسة إلى مؤسسة تربویة أخرى -
 .سویة المشاكل بین األساتذة والطلبةت -
 . النظر في المسائل التي تتعلق بالخدمات الجامعیة -
 :لجنة االقتصاد والمالیة - 2

ّ لجنة المالیة واالقتصاد تتولى . تعتبر الموارد المالیة مصدرا ومحركا ألي مشروع تنموي  لهذا فإن
یات، وكذا مدّ هذه األخیرة باإلعانات معاینة المشاریع التنمویة التي تم انجازها على مستوى البلد
وفي سیاق آخر تسعى اللجنة القتراح . المالیة، وذلك بهدف تدارك النقص المالي على الصعید البلدي

بلدیة بالوالیة بناء المدارس، تهیئة الطرقات، الربط بالكهرباء والغاز،  26مشاریع تنمویة على مستوى 
  .  2إلخ...الصحي، إنشاء األسواق اإلنارة العمومیة، تصلیح قنوات الصرف

  :20183من بین األهداف التي سطرتها اللجنة للسداسي اّألول من سنة 
 ".برمجة جلسات عمل بین أعضاء اللجنة للنقاش والتحاور والتواصل"  -

                                                             
مجلــة ، »2018/2019قطــاع التربیــة رهــان الــدخول االجتمــاعي «لجنــة التربیــة، التعلــیم العــالي والتكــوین المهنــي،   1

  .09-08، ص ص 2018، مارس 14، المجلس الشعبي الوالئي، العدد إضاءات وهران
 ران ممثال في لجنة التربیـة، التعلـیم بخصوص التعلیم العالي والبحث العلمي، فقد أبرم المجلس الشعبي الوالئي لوالیة وه

منصــب ألعضــاء المجلــس  19مــن أجــل فــتح  2اتفاقیــة مــع جامعــة وهــران  02/11/2016العــالي والتكــوین المهنــي فــي 
  .  لاللتحاق بالتكوین في الماستر حسب تخصص كل عضو

علـى السـاعة  25/09/2018یـوم  مقابلـة مـع رئیسـة لجنـة المالیـة واالقتصـاد بـالمجلس الشـعبي الـوالئي لوالیـة وهـران،  2
  .بمقر المجلس 10:45

، 14مجلــة إضــاءات وهــران، المجلــس الشــعبي الــوالئي، العــدد » لجنــة االقتصــاد والمالیــة«لجنــة االقتصــاد والمالیــة ،   3
  .11-10، ص ص 2018مارس 
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التحضیر لتنظیم جلسات عمل مع مختلف المدیریات ذات الصلة مدیریة اإلدارة المحلیة،  -
یة، مدیریة الشباب والریاضة، كما یتم برمجة خرجات میدانیة مدیریة األشغال العموم

واجتماعات بمعیة المسؤولین في البلدیات بما فیهم المنتخبین المحلیین، وذلك بغرض الوقوف 
 .على أولویات التنمیة المحلیة في كل بلدیة

 . وضع رزنامة شهریة الستقبال المواطنین والسماع النشغاالتهم -
 :فة وحمایة البیئةلجنة الصحة والنظا - 3

  :تعمل اللجنة على تقسیم عملها إلى ثالثة أقسام
وضعت اللجنة في هذا اإلطار برنامج عمل یتمثل في تشخیص الواقع الصحي، : قسم الصحة - 1

، فقد تم 1ومتابعة تقدم أشغال المستشفیات والمراكز الصحیة المتواجدة على مستوى والیة وهران
جملة  20/03/2018الشعبي الوالئي للوالیة التي عقدت یوم طرح في الدورة العادیة للمجلس 

 :2من المشاكل التي سجلت في مجال الصحة والبیئة، والتي تتمثل في
 .كنستالنقص معدات الكشف باألشعة في مستشفى األطفال بـ -
تدهور وضعیة المرضى المحتاجین والفقراء، ) بالطو(بالنسبة للمستشفى الجامعي بن زرجب  -

 .ئة المستشفى بحجة التقشفوتوقیف تهی
أما في المجال البیئي ثمة مشاریع مصغرة لرفع النفایات أصحابها یحصلون على مستحقاتهم  -

بصفة عادیة، لكنه في المقابل یوجد نوع من التسیب، حیث دعى العضو المنتخب إلى فتح 
 .تحقیق بخصوص هذا الشأن

لمنزلیة من قبل لجنة الصحة وفي ظل هذه الدورة تم عرض ملف حول تسییر النفایات ا -
 . والنظافة وحمایة البیئة

تم في هذا السیاق برمجت زیارات میدانیة مع كافة القطاعات المعنیة : قسم النظافة والتطهیر - 2
 .لمعاینة وضعیة النظافة في المحالت السیما المطاعم

اركة هیئات تنظیم حمالت نظافة للحفاظ على المحیط بمش: قسم الحفاظ على البیئة وحمایتها - 3
 .المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال وكذا المواطنین

 
                                                             

 25/09/2018 هـران، یــومبـالمجلس الشـعبي الـوالئي لوالیـة و  نـة الصــحة والنظافـة وحمایـة البیئـةمقابلـة مـع رئـیس لج  1
  .14:30على الساعة 

 9:30فـي حـدود السـاعة  20/03/2018حضـور الباحثـة فـي أشـغال الـدورة العادیـة للمجلـس الشـعبي الـوالئي بتـاریخ   2
  .بمقر الوالیة
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 :لجنة االتصال وتكنولوجیات اإلعالم - 4

ه من  ذكر رئیس اللجنة تحولت إلى  2017- 2012كانت عبارة عن خلیة في  2012-2007أنّ
لمجلس، لجنة قائمة بذاتها بموجب مرسوم تنفیذي، تتكفل هذه اللجنة بالتغطیة الیومیة لنشاطات ا

" وتشارك اللجنة كذلك في عدید الحصص اإلذاعیة والتلفزیونیة كصدى المجلس التي تبث على 
كما تسعى اللجنة إلى إیصال المعلومات للمواطنین من خالل مواقع التواصل ، "قناة الباهیة
  .1االجتماعي

 :لجنة تهیئة اإلقلیم والنقل - 5

االهتمام بقطاع النقل الذي یعد قطاعا حیویا، تسعى اللجنة إلى تسهیل حركة المواطنین من خالل 
وكذا التنسیق مع الجهات الوصیة ومختلف الفاعلین، كما تحاول اللجنة تنظیم عمل وسائل النقل 

وفي الدورة العادیة للمجلس المنعقدة في . 2العمومیة والخاصة من جراء تكوین السائقین والقابضین
التي ترتكب من قبل أصحاب الحافالت، وقد دعت  أشارت اللجنة إلى التجاوزات 20/03/2018

إلى إعادة النظر في منح رخص استغالل نشاط نقل المسافرین، لكنه لم یتم بعد األخذ بهذه 
  . 3التوصیات وتجسیدها على أرض الواقع

 : لجنة السكن والتعمیر - 6

ّ أغلب االنشغاالت  ها تشكل لجنة استشاریة، ویؤكد على أن جهة للمجلس یرى رئیس اللجنة بأنّ ّ المو
ه یتم رفع انشغاالت المواطنین لرؤساء الدوائر للبث فیها، وفي  تخص مشكل السكن، ویضیف بأنّ

. حالة تأخر االستفادة من السكن یتم رفع تقریر للوالي من أجل تسریع وثیرة هذه البرامج السكنیة
ن بین النقاط السوداء التي وفي السیاق ذاته أشار الرئیس إلى أن التأخر في استالم السكنات یعد م

                                                             
  1( للمزید أنظر الملحق رقم.(   

فــي حــدود  23/09/2018ئي، یــوم بــالمجلس الشــعبي الــوال نــة االتصــال وتكنولوجیــات اإلعــالممقابلــة مــع رئــیس لج  1
  .11:15الساعة 

، المجلـس الشـعبي الـوالئي، العـدد مجلة إضاءات وهـران» قطاع بحاجة إلى إعادة تفعیل «لجنة تهیئة اإلقلیم والنقل ،   2
  .17-16، ص ص 2018، مارس 14

              23/09/2018یــــــوم بــــــالمجلس الشــــــعبي الــــــوالئي لوالیــــــة وهــــــران، رئیســــــة لجنــــــة تهیئــــــة اإلقلــــــیم والنقــــــلمقابلــــــة مــــــع  3
  . 9:10على الساعة 
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یعاني منها المواطنین، إضافة إلى انعدام شروط التهیئة الخارجیة للسكنات وكذا التباطؤ في 
  .  1االنجاز

نسبة التأخر اإلجمالي % 35بالنسبة لمسألة التأخر في انجاز المشاریع السكنیة فقد سجلت نسبة 
ین أصحاب طلبات السكن االجتماعي عالقة وتبقى حاالت المواطن" مقارنة بالسكنات المسجلة، 

على  120.000ملف من  80.000على مستوى دائرة وهران منذ سنین عدیدة، والمقدرة بحوالي 
  2"...مستوى الوالیة

 :لجنة الري، الفالحة، الغابات، الصید البحري والسیاحة - 7

قطاعات وذلك بغرض تسهر اللجنة على استقبال انشغاالت المواطنین السیما الناشطین في هذه ال
ففي هذا اإلطار قدم مواطني بلدیة تلیالت شكوى حول . مرافقتهم، تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة

مشكلة ضخ المیاه، وعلیه تم نقل االنشغال لمنتخبي بلدیة تلیالت، كما تم االتصال بمدیر الموارد 
ون والكرم وغیرها، وتربیة وفي سیاق آخر تشجع اللجنة غرس األشجار المثمرة كالزیت. المائیة
  3...النحل

مدیریة السیاحة، التجارة، الصحة، (تسعى اللجنة لتنظیم لقاءات مع مسؤولي المدیریات المعنیة
البیئة، األشغال العمومیة، النقل، السكن، الموارد المائیة، الشباب والریاضة، األمن الوطني، الدرك 

، وكذا رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، )باء والغازالوطني، الحمایة المدنیة، شركة توزیع الكهر 
  .4والجمعیات الناشطة في هذه المجاالت

 :لجنة الشؤون االجتماعیة، الثقافة، والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب - 8

ّ المنتخب المحلي جاء من أجل حمایة الشعب والدولة وتحقیق التكامل مع  یذكر رئیس اللجنة أن
یذي، في هذا الجانب، یتم رفع رسالة للوالي من أجل أن یبعث برسالة ألحد المدراء الجهاز التنف

  :بهدف تحدید لقاءات معهم، ومن بین المدراء الذین تتعامل معهم اللجنة
                                                             

  علــى الســاعة  24/09/2018مقابلــة مــع رئــیس لجنــة الســكن والتعمیــر بــالمجلس الشــعبي الــوالئي لوالیــة وهــران، یــوم  1
  .بمقر المجلس9:30

دورة العادیــة ، الــ»ملــف حــول وضـعیة الســكن فــي والیـة وهــران« المجلـس الشــعبي لوالیــة وهـران، لجنــة التعمیــر والسـكن  2
  .09، ص 2018جویلیة  02/03الثانیة 

بي الــوالئي لوالیــة وهــران، مقابلــة مــع رئــیس لجنــة الــري، الفالحــة، الغابــات، الصــید البحــري والســیاحة بــالمجلس الشــع  3
  .بمقر المجلس 9:45على الساعة  23/09/2018یوم
، المجلـس الشـعبي مجلـة إضـاءات وهـران» مج اللجنـة برنـا«لجنة الري، الفالحة، الغابات، الصید البحري والسیاحة ،   4

  .21-20، ص ص 2018، مارس 14الوالئي، العدد 
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 مدیر الشباب والریاضة، -
 مدیر الشؤون الدینیة، -
 مدیر الثقافة،  -
 .مدیر النشاط االجتماعي -

  . 1تكلل هذه اللقاءات بتحریر محاضر
ه ال یتم أخذ آراء المواطنین بخصوص إنشاء المرافق  وفي ذات اإلطار صرح رئیس اللجنة بأنّ

ه لیس ثمة مشاكل . 2الترفیهیة أو الریاضیة بما في ذلك المالعب الجواریة، ویضیف الرئیس بأنّ
ه بتاریخ  تم استقبال مجموعة من المواطنین  2018ینایر  29وسیاق مرتبط أقر رئیس اللجنة أنّ

  .3اطلع على الشكاوى التي قدمها هؤالء والتي تتعلق أساسا بالسكن االجتماعيو 
 :لجنة التنمیة المحلیة والتجهیز واالستثمار والتشغیل - 9

تعمل اللجنة بالتنسیق مع المدیریات المعنیة كمدیریة البرمجة والتخطیط، مدیریة اإلدارة المحلیة، 
ى جانب الوالي، رئیس المجلس الشعبي الوالئي مدیریة الشباب والریاضة، مدیریة التجهیز إل

ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة على متابعة صیرورة البرامج والمشاریع التنمویة على صعید كافة 
وسعیا من اللجنة إلى تحقیق هذا الهدف . األحیاء بهدف تقدیم أفضل خدمة عمومیة للمواطنین

توى الوكالة الوالئیة للتشغیل، الوكالة الوطنیة لدعم األساسي تتابع اللجنة ملفات التشغیل على مس
ّ اللجنة  تشغیل الشباب، وكالة القرض المصغر ووكالة التأمین عن البطالة، فضال عن ذلك فإن

  . 4تشجع االستثمار تخلیقا للثروة وتوفیرا لمناصب الشغل
  
  
  

                                                             
عبي مقابلــة مــع رئــیس لجنــة الشــؤون االجتماعیــة، الثقافــة والشــؤون الدینیــة والوقــف والریاضــة والشــباب بــالمجلس الشــ  1

  .بمقر المجلس 10:00على الساعة  25/09/2018الوالئي لوالیة وهران، یوم 
  .نفس المرجع  2
» نشـاطات اللجنـة منـذ بدایـة العهـدة «لجنة الشؤون االجتماعیة، الثقافة، والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب ،   3

  .23-22، ص ص 2018، مارس 14، المجلس الشعبي الوالئي، العدد مجلة إضاءات وهران
   هدین معاللجنة، بعد ضبط موعمع رئیس  مقابلة الباحثة تجريلم.  

، المجلــس الشـــعبي مجلــة إضـــاءات وهــران» برنــامج اللجنـــة «لجنــة التنمیــة المحلیــة والتجهیـــز واالســتثمار والتشــغیل،  4
  .25-24، ص ص 2018، مارس 14الوالئي، العدد 
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  :على المستوى البلدي  - ب
اهل نواب رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة یهتم هذا الشطر بحوصلة أهم المهام التي تلقى على ك

ورؤساء اللجان الدائمة فیها، والوقوف على مدى االهتمام بانشغاالت المواطنین في إطار تدعیم 
  :المقاربة التشاركیة في التسییر الجواري

  : ورؤساء اللجان في بلدیة بئر الجیر المجلس الشعبي البلدي نواب رئیس -/1
  :لشعبي البلدينواب رئیس المجلس ا -أ

 : نائب الرئیس المكلف بالشؤون االجتماعیة، الثقافیة والدینیة - 1
یطلع العضو المنتخب بصفته نائبا للرئیس بمهام عدیدة تتعلق أساس بالمجاالت التي 
تندرج ضمن عمل اللجنة والتي تتمثل في التنسیق مع المدارس، والمساجد، والعمل سویا 

 .الثقافي مع الجمعیات الناشطة في المجال
توفیر مناصب الشغل، : من بین االنشغاالت التي یطرحها المواطنین على نائب الرئیس

إلى جانب ذلك یشارك نائب . المنحة الجزافیة للتضامن، بطاقة األولویة أو البطاقة الزرقاء
ّ الجمعیات )یوم الثالثاء(الرئیس في عملیة استقبال المواطنین  ، یضیف نائب الرئیس بأن

  1..اجدة على مستوى إقلیم البلدیة تسعى لنقل انشغاالت المواطنینالمتو 
 : نائب الرئیس المكلف بالنظافة وحمایة البیئة - 2

یسهر نائب الرئیس على متابعة عمل رئیس الحظیرة، رفع القمامات، معاینة المحالت، 
ة المقاهي، المستشفیات، المطاعم من حیث النظافة، محاربة األوبئة والحشرات الضار 

وغیرها، فضال عن القیام بخرجات میدانیة وكتابة التقاریر والمحاضر حول الشكاوى 
 .المقدمة من المواطنین بعد المعاینة

اإلنارة العمومیة، رفع القمامة، طلب : من جملة االنشغاالت التي ترفع لنائب الرئیس
  .  2إلخ...القذرة الحاویات المقلة لألوساخ والنفایات، انتشار الجردان والحشرات، المیاه

                                                             
فــي حــدود الســـاعة  18/10/2018مقابلــة مــع نائــب الــرئیس المكلــف بالشــؤون االجتماعیـــة، الثقافیــة والدینیــة، بتــاریخ  1

  .بمقر البلدیة 14:32
  25/10/2018 مجلــس الشــعبي البلــدي، تــم مــن خاللــهعقــد المجلــس الشــعبي البلــدي اجتماعــا تحــت رئاســة رئــیس ال 

مـس التعـدیل المتعلـق . المصادقة على مداولة متعلقة بتعدیل الهیئة التنفیذیة، اللجان الدائمة، ومندوبي الملحقـات اإلداریـة
ئب آخر خلفا للنائب الذي أجریت معه المقابلة، وعلیه تحتم على الباحثة إجراء مقابلـة أخـرى مـع بالهیئة التنفیذیة تعیین نا

  ).4(، )3(، )2(للمزید أنظر الملحق رقم . نائب الرئیس الذي عیّن خلفا لسابقه
مقــر ب 11:00فــي حــدود الســاعة  31/10/2018مقابلــة مــع نائــب الــرئیس المكلــف بالنظافــة وحمایــة البیئــة، بتــاریخ  2

  .البلدیة
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بتاریخ  88/2018المعین وفق المداولة رقم  1وفي السیاق ذاته یرى نائب الرئیس
بأنّ ضعف المشاریع التنمویة في مختلف البلدیات یعود إلى نقطتین  25/10/2018

  :هامتین
 . نقص اإلمكانات والوسائل المادیة والمعنویة - 1
فحسب، یطغى على البلدیات غیاب الكفاءة بالنسبة لألعضاء لیس المنتخبین  - 2

 .الزبائنیة، المحاباة وغیرها

أما عن المشاكل التي تعاني منها بلدیة بئر الجیر فقد قدم نائب الرئیس عددا منها تتمثل 
  .   ، وكذا نقص الوسائل المادیة والمعنویة)الموظفین والمنتخبین(أساسا في نقص التكوین 

 :الرئیس المكلف بالشباب والریاضة نائب - 3
یتكفل نائب الرئیس بكل ما له عالقة بالریاضة والشباب، كإنشاء المرافق الریاضیة، تهیئة  

المالعب الجواریة، التنشیط اإلقلیمي والبلدي، منح اإلعانة المالیة بناء على نشاط الجمعیة 
ّ بلدیة  بالنسبة للجمعیات الریاضیة، إقامة دور للشباب ومرافق للترفیه، وفي هذا اإلطار فإن

ملعب جواري بمعدل ملعب جواري لكل مجمع سكني،  30ئر الجیر تحوز على ما یفوق ب
یشیر . ، المشاركة في التظاهرات الوطنیة)كل شهرین(عقد اللقاءات الدوریة مع الجمعیات 

ّ البلدیة بحاجة إلى قاعة متعددة الریاضیة والملف قید الدراسة  .2نائب الرئیس إلى أن
 : 3شغال الجدیدةنائب الرئیس المكلف باأل - 4

یتولى إعداد بطاقات تقنیة للمشاریع الجدیدة، ویوجهها لمكتب الصفقات العمومیة وبعدها 
یمضي رئیس المجلس الشعبي البلدي أمر بالخدمة، یقوم نائب الرئیس بتحریر محضر 

 . تنصیب المشروع، ویواصل متابعته ومراقبته إلى غایة استالم المشروع
  :قدمت إلى نائب الرئیس تتعلق بـمن جملة الشكاوى التي 

، مواطني بلقاید القدیمة، بانوراما كرامة،  LSPمواطني حي الیاسمین : شبكة الطرقات  - أ
مواطني سید البشیر  avenir، الباهیة les falaiseمواطني حي برجي عمار، بلقاید 

 .شارع بلعید حسنیة، اإلنارة العمومیة، قنوات الصرف الصحي، المساحات الخضراء

                                                             
فــي حــدود  28/10/2018مقابلــة مــع نائــب الــرئیس المكلــف بالنظافــة وحمایــة البیئــة الــذي عــین خلفــا لســابقه، بتــاریخ  1

  .بمقر البلدیة 15:14الساعة 
  .بمقر البلدیة 15:42في حدود الساعة  28/10/2018مقابلة مع نائب الرئیس المكلف بالریاضة والشباب، بتاریخ   2
  .بمقر البلدیة 9:15في حدود الساعة  24/10/2018ع نائب الرئیس المكلف باألشغال الجدیدة، بتاریخ مقابلة م  3
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، )الغالف المالي لم یكفي(مسكن بسید البشیر  187وثمة طرقات في طور االنجاز 
 .مسكن سید البشیر، حي السالم، حي الیاسمین 140مسكن سید البشیر،  850

 790، سید البشیر، 1500نوفمبر، لیسطو  1، شارع 1377عدل : اإلنارة العمومیة  -  ب
 ...مسكن
 ّ ه یتم أخذ انشغوقد أد االت المواطنین بعین االعتبار حیث ما نسبته ل نائب الرئیس بأنّ

  .منها تم تجسیدها على أرض الواقع% 60
 : نائب الرئیس المكلف بالمالیة واالستثمار - 5

یشرف على التحصیل المالي، ویعمل تحت إدارته مكتب التسییر والتجهیز، مكتب 
ح نائب وقد صر . االلتزامات، مصلحة ممتلكات البلدیة، مصلحة األجور والمستخدمین

ه ال یوجد مشاریع استثماریة في البلدیة وتفكر البلدیة في إنشاء سوق، مسمكة،  الرئیس بأنّ
 .مذبحة، أسواق جواریة، تهیئة المساحات الخضراء

ها الزالت مهملة وذلك  ویضیف نائب الرئیس بأنّ محالت الرئیس لم تغطى بعد نجاحا وأنّ
ّ المنطقة التي أقیمت بها هذه ا منها لیسوا  المستفیدینلمحالت غیر تجاریة وأنّ راجع إلى أن

ها لم تمنح عن طریق البلدیة ّ الكثیر من الموظفین 1أصحاب حرف ألنّ ، والجدیر بالذكر أن
  .والمنتخبین یجمعون على هذا الرأي

  :رؤساء اللجان- ب
) 7(تتكون كل لجنة من سبعة لجان دائمة ) 6(على مستوى بلدیة بئر الجیر ثمة ست 

یمكن أن یحوز عضو واحد على أكثر من عضویة في أكثر من لجنة، وتتمثل هذه أعضاء، 
   : اللجان في

 :2والریاضیة والشباب رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة - 1
تشرف هذه اللجنة على كل ما یتعلق بالحاالت االجتماعیة للمواطنین حیث تدرس 

 النشاط االجتماعيتنسیق مع مدیریة الملفات الخاصة ببطاقة الشفاء، بطاقة المعاق بال
)DAS(إحصاء المعوزین بهدف توزیع قفة ، مساعدة المسنین وذوي األمراض المزمنة ،

  . رمضان أو أدوات الدخول المدرسي

                                                             
  .بمقر البلدیة 13:48في حدود الساعة  25/10/2018مقابلة مع نائب الرئیس المكلف بالمالیة واالستثمار، بتاریخ   1
 10:39فـي حـدود السـاعة  31/10/2018شـباب، بتـاریخ مقابلة مع رئیس الشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة وال  2

  .بمقر البلدیة
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تعمل اللجنة كذلك مع الجمعیات الثقافیة واالجتماعیة من أجل التحضیر لالحتفاالت 
تولى اللجنة دراسة التقاریر األدبیة والمالیة الوطنیة الرسمیة والمناسبات الدینیة، كما ت
  .للجمعیات من أجل منحها اإلعانات المالیة

 :1رئیس لجنة النقل والمرور والتعلیم - 2
یتولى رئیس اللجنة إقامة الممهالت، إشارات التوقف والوقوف بعد االتصال برئیس 

یف، تتلقى اللجنة بمواد التنظ) مدرسة على مستوى البلدیة 63(الحظیرة، تزوید المدارس 
كذلك بعض االنشغاالت من طرف جمعیة أولیاء التالمیذ بخصوص اإلنارة، الصیانة، 

  .إلخ...النظافة
ه تلقى اقتراح من مواطني سید البشیر حول بناء مسجد زید بن  كما یذكر رئیس اللجنة بأنّ

  ).2بن داود (ثابت 
 :2سة لجنة البیئة، الصحة والنظافةرئی - 3

موعة من المهام كمراقبة نظافة المطاعم، المحالت التجاریة، تضطلع اللجنة بمج
المطاعم المتنقلة إلى جانب تولي مهمة نظافة المحیط، األحیاء، الشوارع، غرس 

  .األشجار واالعتناء بالمساحات الخضراء
قامة قاعات في بالدرجة األولى  تومن بین االنشغاالت التي قدمت للجنة تمثل ٕ النظافة، وا

اقبة مدى نظافة المؤسسات الصحیة الجواریة من حیث األدوات المستخدمة للعالج ومر 
  .وغیرها

   :3رئیس لجنة تهیئة اإلقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة - 4
تتولى اللجنة مهمة منح الرخص من أجل تعبید الطرقات، تزوید المواطنین بالغاز والماء 

وتسعى اللجنة لمتابعة مدى احترام مقاییس . ارةبعد الخروج للمعاینة من قبل أعوان اإلد
  .البناء والتعمیر

  :1التي تحول للجنة والمصالح التابعة لها ومن جملة الشكاوى

                                                             
  .بمقر البلدیة 9:27في حدود الساعة  31/10/2018مقابلة مع رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة، بتاریخ   1
  .لبلدیةبمقر ا 15:45في حدود الساعة  06/11/2018مقابلة مع رئیسة لجنة البیئة، الصحة والنظافة، بتاریخ   2
في حدود  06/11/2018مقابلة مع رئیس لجنة تهیئة اإلقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة، بتاریخ   3

  .بالمقر الذي تتواجد به المصالح التقنیة للبلدیة 9:15الساعة 
  5( للمزید أنظر الملحق رقم. نموذج شكوى مقدمة من طرف إحدى الجمعیات إلى المصالح التقنیة.(   
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  .نزاع حول قطعة أرض-
  .نزاع بین الجیران حول عدم احترام مقاییس البناء-

ل ثم إعذ ّ ار ثاني وبعد معاینة المكان على أساس الشكوى المقدمة یتم إصدار إعذار أو
  .یتمخض عنه بعد إما قرار الهدم أو تسخیرة

 : 2رئیسة لجنة الفالحة، الري والصید البحري - 5
بمخاطر الحرائق في  هدف إلى التوعیةبالنسبة للفالحة تعمل اللجنة على إقامة حمالت ت

فصل الصیف، وضع عوازل بین األراضي الفالحیة واألجمة الغابیة بالتعاون مع 
، تنظیم حمالت توعویة بشأن الكولیرا ومنح الفالحین ومصالح الفالحةمحافظة الغابات 

  .األدویة بهدف تعقیم میاه اآلبار، التكفل بالمساحات الخضراء، التشجیر
  :3لجنة االقتصاد والمالیة واالستثماررئیس  - 6

تقوم اللجنة باقتراح مداخیل جدیدة كاألسواق األسبوعیة في كل من ایسطو، بلقاید، بئر 
أما عن إعداد المیزانیة فیتولى . ر وسید البشیر، تسعى إلى تحیین بعض الرسومالجی

القیام بها األمین العام للبلدیة ثم تقدم للرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقوم بدوره 
   . بعرضها على أعضاء المجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیها

  :السانیا لجان في بلدیةورؤساء ال المجلس الشعبي البلدي نواب رئیس -/2
  :وهي كاآلتي 4رؤساء لجان) 5(نواب رئیس وخمسة) 5(على مستوى بلدیة السانیا ثمة خمسة

 :المجلس الشعبي البلدي رئیسنواب   -  أ
 :5نائب الرئیس المكلف بالبیئة والنظافة والمحیط - 1

تعمل اللجنة على الحفاظ على المحیط ، وتنظیم حمالت تنظیف األحیاء والشوارع 
عاون مع الجمعیات والمواطنین، فالبلدیة تساهم عن طریق توفیر العتاد والوسائل بالت

  .الالزمة لذلك

                                                                                                                                                                                         
بالمقر الذي تتواجد به المصالح  9:45في حدود الساعة  06/11/2018مقابلة مع عون إدارة إقلیمي، بتاریخ   1 

  .التقنیة للبلدیة
  .بمقر البلدیة 11:12في حدود الساعة  07/11/2018مقابلة مع رئیسة لجنة الفالحة، الري والصید البحري، بتاریخ  2

  .بمقر البلدیة 14:32في حدود الساعة  22/10/2018د والمالیة واالستثمار، بتاریخ مقابلة مع رئیس لجنة االقتصا  3
  .، وكذا رئیس لجنةیوجد نائب رئیس تعذر على الباحثة إجراء مقابلة معه بسبب كثرة انشغاالته  4
بمقــر  10:30فــي حــدود الســاعة  14/10/2018مقابلــة مــع نائــب الــرئیس المكلــف بالبیئــة والنظافــة والمحــیط، بتــاریخ  5

  .البلدیة
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 :1نائبة الرئیس المكلفة بالري، الفالحة والصید البحري - 2
الحصول : في إیجازهاتتولى رئیسة اللجنة معالجة انشغاالت المواطنین والتي یمكن 

حي وغیرها، كما تم تنظیم یوم وطني على أراضي فالحیة، سكنات ریفیة، الدعم الفال
إلى جانب تلك المهام التي تتعلق بالفالحة والري والصید . حول اإلرشاد الفالحي

  .البحري تعالج اللجنة المشاكل الخاصة بالمدارس كذلك
 :2نائب الرئیس المكلف باالقتصاد والمالیة واالستثمار - 3

داریة البلدیة تتمثل في مصلحة تعمل تحت إشراف هذه اللجنة مجموعة من المصالح اإل
یؤكد نائب الرئیس . المستخدمین، مصلحة الحالة المدنیة، مصلحة المالیة والمحاسبة

ّ المواطن یتجه إلیه فقط من أجل مشكل أو انشغال یخص الحالة المدنیة، ویذكر  بأن
ه ال یأت بغرض تقدیم مبادرة استثماریة   .بأنّ

 :3عیة والثقافیة والریاضیةنائب الرئیس المكلف بالشؤون االجتما - 4
یختص هذا النائب في المسائل التي تتعلق بالجوانب االجتماعیة والثقافیة والریاضیة، 
حیث یتكفل بمهمة إحصاء المعوزین بهدف تقدیم قفة رمضان بالتعاون مع الجمعیات 
 الناشطة في البلدیة، ففي هذا اإلطار تم تعیین منسق بلدي ینسق بین اإلدارة البلدیة

والجمعیات ..) رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة السانیا، نوابه، رؤساء اللجان(
ولجان األحیاء المتواجدة على مستوى إقلیم البلدیة، كما یشرف نائب الرئیس على القیام 

  .بالتحقیقات بخصوص ملفات السكن على مستوى البلدیة
 :رؤساء اللجان الدائمة  -  ب

ه یوج   :لجان دائمة تتمثل في) 5(د خمسة كما تم ذكره سابقا، فإنّ
  
  
 :1رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة - 1

                                                             
مقـر ب 9:45فـي حـدود السـاعة  16/10/2018مقابلة مع نائبة الرئیس المكلفة بالري، الفالحة والصید البحري، بتاریخ  1

  .البلدیة
 11:35فــي حــدود الســاعة  16/10/2018مقابلــة مــع نائــب الــرئیس المكلــف باالقتصــاد والمالیــة واالســتثمار، بتــاریخ  2

  .بمقر البلدیة
في حدود الساعة  17/10/2018ة مع نائب الرئیس المكلف بالشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة، بتاریخ مقابل 3

  . بمقر البلدیة 9:30



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

301 
 

تطرح على اللجنة مجموعة من االنشغاالت تتعلق أساسا بتوفیر مناصب شغل، طلبات 
االستفادة من السكنات االجتماعیة، كما تسعى اللجنة إلى دراسة الملفات المتعلقة بمنح 

  .معیات الناشطة التي تعتبر قلة قلیلةاإلعانات المالیة للج
 :2الفالحة والري والصید البحريرئیس لجنة  - 2

یقدم رئیس اللجنة مجموعة من االنشغاالت التي تأتیه من المواطنین والتي تخص الربط 
بالكهرباء في المناطق الریفیة، طلبات االستفادة من البناء الریفي، مشاكل التهیئة 

–بهذه المسائل مصلحة النظافة، شركة توزیع الكهرباء والغاز وتتكفل . الخارجیة وغیرها
تم في إطار اللجنة كذلك تنظیم یوم دراسي حول االستثمار الفالحي . إلخ... -سونلغاز

ّ الكثیر من . الذي حضره شباب مستثمر في المجال الفالحي یرى رئیس اللجنة بأن
لدیة السانیا یفضلون العمل الشباب أصحاب األراضي الفالحیة المتواجدة في إقلیم ب

  .خارج مجال الفالحة
  :3رئیسة لجنة االقتصاد والمالیة واالستثمار - 3

ه ال وجود لالستثمار في البلدیة، وأنّ مهمة اللجنة تمس كل ما له  تذكر رئیسة اللجنة بأنّ
  ..عالقة بالمالیة كتقدیم اإلعانات المالیة للجمعیات وللمدارس االبتدائیة

 :4ة والبیئة والمحیطرئیس لجنة الصح - 4
ه على مستوى بلدیة السانیا ال توجد مساحات خضراء، عدم  یذكر رئیس اللجنة بأنّ
احترام توقیت رمي النفایات المنزلیة، عدم نجاح الحمالت التحسیسیة وغیرها، كما أشار 

، تتولى ...)كیمو،عین البیضاء، قارة ( لبعض النقاط السوداء التي تهدد البیئة والمحیط 
  .للجنة كذلك مراقبة المحالت التجاریة للحفاظ على صحة المواطنینا
  

  :دور رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة -/3
ّ الدولة تعمل على  01-16من القانون  15حسب ما ورد في المادة  المتعلق بالتعدیل الدستوري فإن

السیما  10-11ووفقا لقانون البلدیة ى الجماعات المحلیة، تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستو 

                                                                                                                                                                                         
بمقـر  9:14فـي حـدود السـاعة  14/10/2018مقابلة مع رئیس لجنة الشؤون االجتماعیـة والثقافیـة والریاضـیة، بتـاریخ  1

  .البلدیة
  .بمقر البلدیة 11:00في حدود الساعة  17/10/2018حة والري والصید البحري، بتاریخ مقابلة مع رئیس لجنة الفال 2

  .بمقر البلدیة 9:45في حدود الساعة  18/10/2018مقابلة مع رئیسة لجنة االقتصاد والمالیة واالستثمار، بتاریخ   3
  .بمقر البلدیة 11:40الساعة في حدود  18/10/2018مقابلة مع رئیس لجنة الصحة والبیئة والمحیط، بتاریخ   4
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ن بـ  ّ ل المعنو ّ وعلى ، "مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة"في بابه الثالث من القسم األو
اعتبار أنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي یحوز على صفتین ممثال للدولة وممثال للبلدیة، الشأن 

دور رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بخصوص تدعیم المقاربة الذي جعل الدراسة تبحث في 
التشاركیة في تسییر الشؤون المحلیة من خالل تصمیم استمارة استبیان تحوي مجموعة من األسئلة 

  .التي لها صلة بهذا الموضوع
 :في مجال الشفافیة والمساءلة  - أ

مجموعة من التدابیر،  اذاتخیتم إعالم المواطنین بالشؤون التي تتعلق ببلدیتهم عن طریق 
على مستوى مقر  واإلعالناتحیث یجمع أفراد العینة المدروسة على إجراء تعلیق الملصقات 

البلدیة و في الملحقات اإلداریة التابعة لها، إلى جانب االستعانة بمواقع التواصل االجتماعي 
كما یسعى . والمسموعة كإنشاء الصفحات على الفایسبوك، وكذا االتصال بوسائل العالم المرئیة

في األماكن المخصصة إلعالم الجمهور  عمالاألمشروع جدول  إلصاقالمجلس إلى 
والمداوالت إال ما یخص منها المصلحة الخاصة أو تلك القرارات المتعلقة بالتنظیم، وهو األمر 

  :الذي سیتم توضیحه في الجدول أدناه
  لمخصصة إلعالم الجمهورتعلیق المداوالت في األماكن ا) 43(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  تعلیق المداوالت
  50  2  نعم
  0  0  ال

  50  2  أحیانا
  100  4  المجموع

  من إعداد الباحثة 
ّ المواطنین من خالل اإلجابات التي قدموها یظهرون عدم درایتهم بالمشاریع  غیر أن

من المواطنین عدم رضاهم عن  %70المقامة أو تلك التي تنوي البلدیة البدء فیها، حیث یؤكد 
   .، ویعتبرون غیاب الشفافیة كسبب من أسباب عدم الرضاالمشاریع التنمویة

ه یتم تقدیم عرض سنوي لما تم انجازه  وفي نفس اإلطار، یؤكد أفراد العینة المدروسة بأنّ
یر على مستوى البلدیة، وذلك بهدف إعالم الجمهور وتجسیدا لما نص علیه قانون البلدیة، غ

ه كما قال ه لم یقدم أي عرض سنوي وذلك راجع إلى أنّ ّ أحد المبحوثین یجیب بأنّ ني : " أن ألنّ

                                                             
  تم إعداد الجدول بناء على المعلومات الواردة في استمارات االستبیان التي قدمت لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.  
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ه لم یقدم عرضا حول انجازات البلدیة "في بدایة عهدتي، والتي لم تنتهي بعد ، بعبارة أخرى أنّ
ّ السنة األولى   .لم تنتهي بعد من العهدة االنتخابیة ألن

ه یمكن ألصحاب المصلحة الحصول على من أفراد العینة ال %75یضیف  مدروسة بأنّ
مستخرج مداوالت المجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدیة ال سیما ما تعلق منها بالصالح 

ه یتم الصاق المداوالت وقرارات البلدیة، لكنه ال یتم منح . العام في حین اعتبر أحد الرؤساء بأنّ
 07-12وقانون الوالیة ) 14المادة ( 10-11دیة على الرغم من أن قانون البل. نسخ عنها

المحدد لكیفیات االطالع على مستخرجات مداوالت  190-16والمرسوم التنفیذي ) 32المادة (
، قد منح  لكل شخص ذي مصلحة حق )6المادة (المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة 

  . االطالع ونسخ المداوالت والقرارات البلدیة التي تهمه
  

یوضح إمكانیة الحصول على مستخرج مداوالت المجلس وقرارات ) 44(الجدول رقم 
  البلدیة

الحصول على مستخرج مداوالت المجلس وقرارات 
  البلدیة

  )%(النسبة   التكرار

  75  3  نعم
  25  1  ال

  100  4  المجموع
  من إعداد الباحثة

 :في مجال تشجیع المشاركة واستشارة أصحاب المصلحة  -  ب
ه یتم استشارة المواطنین فیما یخص تحدید الخیارات  یجمع أفراد العینة المدروسة على أنّ

 ّ وترتیب األولویات ذات الصلة بالتهیئة والتنمیة االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة، غیر أن
طریقة تجسید هذه اآللیة وموضوع تطبیقها یختلف من بلدیة ألخرى، وهو ما سیتم توضیحه في 

  :الجدول أدناه
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  یبین استشارة المواطنین في تحدید الخیارات واألولویات التي تهمهم) 45(لجدول رقم ا
  4المبحوث   3المبحوث   2المبحوث   1المبحوث   

طریقة تجسید 
آلیة استشارة 
أو /المواطنین و

موضوع 
  االستشارة

جمع مجموعة 
من المواطنین 

لحضور مداولة 
المجلس الشعبي 

  .البلدي

یتم استشارة 
فیما  المواطنین

یخص تهیئة 
الطریق أو 

  .األرصفة

عند الشروع في أي 
مشروع نراعي 

احتیاجات 
المواطنین القاطنین 

بالقرب من ذلك 
  .المشروع

نعم یتم استشارة 
المواطنین وذلك 
حسب ما ینص 

علیه قانون 
  .البلدیة

  من إعداد الباحثة
ّ المواطن في كثیر من األحیان ال یتم إعال مه عن المشاریع كما تم ذكره آنفا، فإن

. التنمویة التي تقام سواء كان ذلك بالقرب من مقر سكناه أو البلدیة التي ینتمي إلیها عموما
وفي هذا المضمار یعتبر المواطنین أن المشاریع التي تبادر البلدیة القیام بها هي مشاریع ال 

عن ) مواطنینأي ال(من أفراد العینة المدروسة  %78تمس صلب اهتمام المواطن، حیث عبر 
وعلیه . أنّ غیاب جودة المشاریع یعود بالدرجة األولى إلى عدم أخذ رأي المواطن في الحسبان

ّ نجاح التنمیة المحلیة یتوقف على اعتبار مؤداه أن المواطن یشكل الغایة  یمكن التأكید بأن
  .والوسیلة في آن واحد

 %75فقد عبروا  لجمعیاتأما عن استشارة الشخصیات المحلیة أو الخبراء أو ممثلي ا
ه قد سبق لهم االستعانة واالستفادة من خبرات هؤالء فیما  من أفراد العینة المدروسة على أنّ

لكن سبب االستشارة یختلف من رئیس آلخر، وهو ما سیتضمنه . یتعلق بتسییر الشؤون البلدیة
  :الجدول الماثل أسفله

  
  
  
  
  
  
  
  



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

305 
 

شعبیة البلدیة لشخصیة محلیة، یوضح استشارة رؤساء المجالس ال) 46(الجدول رقم 
  خبیر أو ممثل جمعیة

  4المبحوث   3المبحوث   2المبحوث   1المبحوث   
الشخص الذي تم 

  استشارتها
رؤساء البلدیة 

  السابقین
خبراء في القانون   المهندسین 

أو مستشارین 
  قانونین

لم یتم استشارة أي شخص 
لحد اآلن، ال یوجد أمور 

  .تستدعي ذلك
ة مسألة االستشار 

  )أو السبب(
مشكلة تخص 
أحد األحیاء 

الفوضویة، 
حیث تم غلق 

  .مقر البلدیة

في كل مسألة 
  .تخص البلدیة

في سائر التسییر 
الیومي السیما 
في مجال 

  .العقار

///  

  من إعداد الباحثة  
أما بخصوص التدابیر التي یضعها المجلس الشعبي البلدي لتشجیع المبادرات وتحفیز 

ّ أفراد العینة المدروسة ذكروا إجابات متباینة المواطنین على الم شاركة في تسویة مشاكلهم، فإن
  : تتمثل في

 ".مجرد اإلصغاء للمواطنین "  -
عالم المواطنین عن طریق الجمعیات"  - ٕ  ".حمالت تطوعیة كل أسبوع وا
فتح قنوات االتصال بین البلدیة والمواطنین والجمعیات، عقد اللقاءات بصفة دوریة مع "  -

تمع المدني والتقرب منهم، تبادل اآلراء واألفكار ومعالجة المشاكل وحثهم لمد ید المساعدة المج
أیة مبادرة خاصة، فیما یتعلق بالبیئة ونظافة المحیط في مجال التحسیس باآلفات  إلنجاح

 ".وفي العملیات التضامنیة كتوزیع قفة رمضان أو المشاركة في االحتفاالتاالجتماعیة، 
 ".م في مخطط التنمیة، مشاركتهم في المراسیم الوطنیةاستشارته"  -

 ّ ّ منهم % 47.82من خالل اإلجابات المقدمة من قبل المواطنین، فإن وجود  ال هیجمعون على أن
ه آرائهمذان صاغیة تأخذ آل فضال عن . استقباال حسنا همال یتم استقبال بعین االعتبار، إلى درجة أنّ

ّ البرامج التنمویة التي تقام على مستوى البلدیات محل الدراسة ال یتم  ذلك فإنهم یضیفون بأن
  .اإلعالن عنها
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  :الدیمقراطیة التشاركیة وفق رأي المنتخبین بما فیهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -ج

ّ  -ماذا یقصد بالدیمقراطیة التشاركیة؟ –فیما یخص تقدیم تعریف عن الدیمقراطیة التشاركیة  فإن
إال أنّ هنالك من المنتخبین من . روا عدم معرفتهم لمعنى الدیمقراطیة التشاركیةالمبحوثین أظه

  :قدموا تعریفا بخصوص هذا السؤال والتي یمكن إجمالها في

 ".هي إشراك المواطنین في تسییر المجالس المحلیة، واالستماع إلى انشغاالتهم"  -
 ".ة المحلیةهي أخذ جمیع آراء المواطنین والمجتمع المدني في التنمی"  -
المواطن في التسییر المحلي لتفادي االحتجاجات التي لها عالقة مباشرة بالتسییر  إشراكهي "  -

 ".البلدي
، المجتمع المدني، االستماع إلى الشریك االجتماعي الجمعیات بمختلف الطبوع إشراك"  -

 ".انشغاالت المواطنین وفتح باب الحوار

طیة التشاركیة والحلول المقدمة لدفعها من طرف رؤساء المجالس التحدیات التي تواجه الدیمقرا -د   
  :الشعبیة البلدیة
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التحدیات التي تواجه الدیمقراطیة التشاركیة والحلول المقدمة من وجهة نظر ) 47(الجدول رقم 
  رؤساء المجالس البلدیة

  4المبحوث   3المبحوث   2المبحوث   1المبحوث   
التحدیات التي 

تعترض 
 الدیمقراطیة
  التشاركیة

غیاب الوعي -
  .السیاسي

غیاب مفهوم -
  .المواطنة

غیاب خدمة -
المصلحة العامة 

وتغلیب المصلحة 
  .الشخصیة

وجود أحزاب  -
المعارضة تقف 

ضد برامج رئیس 
المجلس الشعبي 
البلدي، وبالتالي 
زعزعة االستقرار 
  .الداخلي للمجلس

تغلیب  -
المصلحة 

الشخصیة على 
  .المصلحة العامة

ریة الح -
  .المطلقة

الحلول المقدمة 
لتدعیم الدیمقراطیة 

  التشاركیة

االتصال الدائم   ///
بأئمة المساجد 
ولجان األحیاء 
  ..وأعیان البلدیة

تقدیم المصلحة 
العامة على 

المصلحة 
  .الخاصة

تقریب اإلدارة -
من المواطن وفتح 

  .األبواب
ترسیخ ثقافة -

الدیمقراطیة 
  .التشاركیة

دورات تكوینیة -
  .مجتمع المدنيلل

  من إعداد الباحثة بناء على ما ورد في استمارة االستبیان: المصدر
  

تعتبر المعارضة في النظم الدیمقراطیة دلیل على صحة وسالمة النظام السیاسي، غیر 
ّ أحد رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة اعتبر ذلك أمرا معیقا ألداء المجلس وعمله وهو الشأن الذي . أن

ؤدي إلى تضارب المصالح بدل توافقها والذي بدوره یؤدي إلى تعطیل المشاریع التنمویة یمكن أن ی
  .على المستوى المحلي والوطني عموما
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  التنمیة المحلیةتحقیق في  المواطنقیاس دور : المطلب الثاني
ّ قیـــاس نجـــاح عملیـــات التنمیـــة محـــور العملیـــة التنمویـــة یعتبـــر المـــواطن ، إلـــى درجـــة أن

ّ الرضــــا ال یتــــأتى إال مــــن خــــالل . وقــــف علــــى مــــدى رضــــا المــــواطن علیهــــاالمحلیــــة تت غیــــر أن
   .مساهمته في بلورة وصناعة القرارات والسیاسات العامة المحلیة

  
  یتضمن استطالع الرأي حول الرغبة في المشاركة في التسییر المحلي )48(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  الرغبة في المشاركة
  33  33  نعم
  67  67  ال

  100  100  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
 عدمهامن یبین أسباب المشاركة  )49(الجدول رقم 

الرغبة في 
  المشاركة

    هل تشارك؟
أو یوجد سبب   أو أنّك مهتم  لمجرد المشاركة  المجموع

  آخر
  بدون إجابة

  33  0  3  29  1  نعم
  67  8  51  4  4  ال 

  100  8  54  33  5  المجموع
  من إعداد الباحثة: صدرالم

ّ ) 49(و) 48(من خالل الجدولین  المتعلق كل منهما بعنصر المشاركة في تسییر الحیاة العامة، فإن
من أفراد العینة المدروسة یظهرون عدم االهتمام بالشأن العام ومسألة المشاركة، وكذا  67%

  :الالمباالة، حیث یرجع هؤالء المواطنین ذلك إلى أسباب عدة أهمها
 ".مسألة ضیق الوقت"  -
 ".أغراض شخصیة"  -
 ".عدم السماع لنا"  -
 ".خوفا من الوقوع في المشاكل"  -
 "...عدم السماح لنا"  -
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ّ المشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة أمر  %33في حین یذكر  من أفراد العینة المدروسة بأن
لتي ذكرها أولئك لكن ثمة حواجز تحول دون قیامهم بذلك، وهي نفس تلك المبررات ا. یهمهم

  ".ال"المجیبین بعبارة 
  المشاركة في مداوالت المجلس الشعبي البلدي) 50(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار هل سبق لك المشاركة في مداوالت المجلس الشعبي البلدي
  6  6  نعم
  94  94  ال

  100  100  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
والمتعلق بمشاركة المواطنین في مداوالت المجلس الشعبي من خالل الجدول الماثل أعاله 

ّ نسبة  من أفراد العینة المدروسة، لم یسبق لهم المشاركة في المداوالت التي تعقدها % 94البلدي، فإن
المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، ویرجح أغلب المبحوثین السبب إلى عدم منح الفرصة لهم، وغیاب 

بینما بلغت نسبة أولئك الذین سبق المشاركة في . الجمهور بتاریخ انعقادها طرق أو وسائل إلعالم
  :، غیر أنّ مشاركة هؤالء المواطنین كانت نتیجة اعتبارات عدیدة أهمها%6المداوالت 

 أن المواطن المشارك ینتمي إلى جمعیة تابعة للبلدیة التي یقطن فیها، -
ه عامل في المجال، -  بحكم أنّ
ّ المشا - ه مقاول ویمثل مؤسسة خاصة باعتبار أن ریع التنمویة التي تقام في البلدیة تهمه ألنّ

 تسلمت مشاریع تنمویة في السابق،
ه یعد منتخبا محلیا سابقا،  -  بحكم أنّ
، فقد شاركوا لمعرفة "نعم"الذین أجابوا بـ ) 6(من أصل الست ) 2(أما المواطنان االثنین  -

حسین ظروفهم المعیشیة، بعیدا عن أیة مصلحة البرامج التنمویة التي تهمهم وتساهم في ت
 . شخصیة

 ّ ه یمكن االستنتاج بأن یشاركون في مداوالت المجلس الشعبي % 100من أصل % 2وبالتالي فإنّ
البلدي من أجل معرفة المشاریع التنمویة المنجزة أو التي هي في طور االنجاز أو التي هي عبارة عن 

  .مشروع لم یصادق علیه بعد
ّ الن تائج المتوصل إلیها سابقا بخصوص غیاب مشاركة المواطنین في مداوالت المجلس الشعبي إن

البلدي تترجم فعال أن مساهمة المواطنین ضئیلة جدا أو باألحرى منعدمة تماما، حیث بتاریخ 
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بمقر بلدیة بئر الجیر قامت هذه األخیرة بعقد دورة استثنائیة،  09:46على الساعة  11/10/2018
  : ، تمثلت في)جدول أعمال الدورة(من خاللها مسائل مختلفة تناولت 
 المصادقة على توسعة مقبرة، - 1
 التهیئة الحضاریة، - 2
 ،11دراسة ومتابعة الطریق السریع رقم  - 3
 .التهیئة الخارجیة مقابل دائرة بئر الجیر - 4

تي تم بمقر بلدیة بئر الجیر عقد دورة عادیة، وال 9:30على الساعة  25/10/2018وقد تم بتاریخ 
  ):جدول أعمال الدورة(التطرق في خضمها للمسائل التالیة 

 ،2019المصادقة على المیزانیة األولیة لسنة  - 1
 ،Cو Bالمصادقة على ملحق بالنقصان متعلق بصفقة انجاز مقر بلدیة جدید  - 2
 ).رؤساء اللجان، والمندوبین البلدیین(إجراء تعدیل على الهیئة التنفیذیة  - 3

أعضاء، وهو ما 3، في حین غاب )أعضاء منهم بالوكالة8(عضو  29العادیة وقد حضر هذه الدورة 
  : سیوضح في الجدول أدناه

  حضور األعضاء الدورة العادیة) 51(الجدول رقم 
  الغیاب  الحضور بالوكالة  الحضور  

  أعضاء 3  أعضاء 8  عضو 21  عدد األعضاء
 من إعداد الباحثة: المصدر 

    
م حضور المواطنین سواء في الدورة االستثنائیة أو الدورة العادیة، وعلیه انعدا لوحظوفي هذا اإلطار، 

ّ المواطنین ال یهمهم ما یجري  ّ المعلومة ال یتم نشرها بشفافیة، أو أن ّ یعود ذلك إلى إما ألن یمكن أن
  .في بلدیتهم

مهور أو صحیح أن البلدیات محل الدراسة تستعین بوسائل اإلعالم واالتصال المختلفة إلعالم الج
، وتشارك المواطنین جانب من األعمال التي تقوم بها، الساكنة المحلیین كمواقع التواصل االجتماعي

ها كثیرا ما تمتنع عن إعالم الجمهور بتاریخ انعقاد المداوالت، وكذا جدول أعمالها والنتائج  إال أنّ

                                                             
/ commune es senia  تحمــل صــفحات الفایســبوك لكــل مــن بلدیــة الســانیا وبئــر الجیــر تســمیة بلدیــة الســانیا  

commune "Bir El Djir" ى التوالي، كما هنالك صـفحات أخـرى تابعـة لوالیـة وهـران علwilaya d’Oran  و المجلـس
   .Apw wahran الشعبي الوالئي
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فة ما یدور في البلدیة من برامج المتوصل إلیها، وبالتالي ال یمكن للمواطنین حضور المداوالت، ومعر 
  . ومشاریع تنمویة

  تقدیم شكاوى أو انشغاالت للبلدیة )52(الجدول رقم 
؟هل سبق لك تقدیم شكاوى أو انشغاالت للبلدیة   (%)النسبة   التكرار 

  27  27  نعم
  73  73  ال

  100  100  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

 ّ راد العینـة المدروسـة سـبق لهـم تقـدیم شـكاوى وانشـغاالت للبلدیـة من أف% 27من خالل الجدول یتبین أن
  : تمحورت هذه االنشغاالت في -أي بلدیتي السانیا وبئر الجیر -
  

  یوضح طبیعة االنشغاالت والشكاوى المقدمة إلى البلدیات المدروسة )53(رقم  جدولال
  طبیعة االنشغاالت  المبحوثین  
 425مـــــــواطن مـــــــن حـــــــي   1

  -السانیا–مسكن 
سوء التسییر وعدم اإللمام والدرایة الكافیة بشؤون ومتطلبات " -

رة لها  ّ ، )مصلحة البطاقات الرمادیة(المصلحة من قوانین مسی
  ".وهذا ما یعوق السیر الحسن لشؤون المواطنین

–مواطن من حـي النصـر   2
  -السانیا

  .قنوات الصرف الصحي، تعبید الطرقات، ومشكل السكن -

مــــد مــــواطن مــــن شــــارع مح  3
  خمیستي

  .مشكل السكن -

 207مـــــــواطن مـــــــن حـــــــي   4
–مســـــكن عـــــین البیضـــــاء 

  -السانیا

  .مشكل انقطاع الماء، الكهرباء، وغیاب النظافة -

–أكتــوبر  23مــواطن مــن   5
  -السانیا

  .تسویة وضعیة السكن، وغیاب النظافة -

  ).طلب توفیر منصب شغل(مشكلة البطالة  -–مــواطن مــن شــارع زبانــة   6

                                                             
   حول جزء من الحصیلة الشهریة لعملیة استقبال المواطنین ومعالجة الشكاوى) 06(للمزید أنظر الملحق رقم .  
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  -السانیا
 146مـــــــن حـــــــي مـــــــواطن   7

 -مســـــكن، عـــــین البیضـــــاء
  -السانیا

  ".وصل الحي بالهاتف وأعمدة الكهرباء" -

مواطنــــــة مــــــن دوار عــــــدة،   8
  -السانیا–عین البیضاء 

شكوى بخصوص فیضان الوادي على البناء الفوضوي، ولم " -
  ".یتم تقدیم حل

 17مــــــــــواطن مــــــــــن حــــــــــي   9
  -السانیا–أكتوبر 

  "تسویة وضعیة محل تابع للبلدیة" -

ـــــــــة مـــــــــن حـــــــــي موا  10  11طن
 -دیســـــمبر عـــــین البیضـــــاء

  -السانیا

  .تعبید الطرقات، وتصلیح قنوات الصرف الصحي -

 207مـــــــواطن مـــــــن حـــــــي   11
  -السانیا –عین البیضاء 

  ".مشكل السكن" -

مواطنة من حـي أوالد عـدة   12
  -السانیا–

 .مشكل السكن -
  

  .مشكل السكن، وانقطاع الكهرباء -  مواطن من حي خمیستي  13
حــي كاســطور مــواطن مــن   14

  -السانیا–
انشغاالت اجتماعیة تتمثل في طلبات االستفادة من حقوق " -

  "مختلفة
 60مــــــــــواطن مــــــــــن حــــــــــي   15

–مســــكن، عــــین البیضــــاء 
  -السانیا

  .مشكل السكن -

–مـــواطن مـــن حـــي زبانـــة   16
  -السانیا

غیاب النظافة، تنظیم حمالت التشجیر بهدف تحسین  -
  .المستوى البیئي

-مواطن من حي بـن داود  17
–شارع سافري محمد  -2

  -بئر الجیر

  .تعبید الطرقات -

مـــواطن مـــن حـــي بـــن داود   18
ســــــــــــــــعیدي بلعیــــــــــــــــد  -2-

  ".تعبید الطریق" -
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  -بئر الجیر–حسنیة 
مـــواطن مـــن حـــي بـــن داود   19

–حـــي ســـید البشـــیر  -1-
  -بئر الجیر

  .تعبید الطریق، اإلنارة العمومیة، وغیاب النظافة -

مـــواطن مـــن حـــي بـــن داود   20
–البشـــیر حـــي ســـید  -1-

  -بئر الجیر

 -1-تهیئة وتعبید الطرق الرئیسیة والثانویة بحي بن داود " -
  ".بئر الجیر

 620مواطنـــــــة مـــــــن حـــــــي   21
  -بئر الجیر–مسكن

مشكل انقطاع الماء، غیاب النظافة ومشكل قنوات الصرف  -
  .الصحي

 282مواطنـــــــة مـــــــن حـــــــي   22
  -بئر الجیر–مسكن 

  .تنظیف المحیط -

مــــــواطن مــــــن حــــــي بلقایــــــد   23
بئــــــــر –حراوي بحــــــــري صــــــــ

  -الجیر

  .إعادة تهیئة الملعب الجواري، تسییج المقبرة -

مــــــواطن مــــــن حــــــي بلقایــــــد   24
بئــــــــــــــر –مســــــــــــــكن  2000
  -الجیر

  .مشكل غیاب النظافة، تصلیح قنوات الصرف الصحي -

مواطنـــــة مـــــن حـــــي بلقایــــــد   25
ــــــــــر –أوســــــــــهلة هــــــــــواري  بئ

  -الجیر

  .مشكل انقطاع المیاه -

 1196مــــواطن مـــــن حـــــي   26
  -ئر الجیرب–سكن عدل  

  ".عالقة البلدیة بهموم المواطنین الیومیة" -

مــواطن مــن حــي خمیســتي   27
  -بئر الجیر–

تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین من اعتناء بالمحیط،  -
  .اإلنارة العمومیة، توفیر األمن وغیرها

 من إعداد الباحثة: المصدر
 

                                                             
  بیان المقدمة إلى المواطنین أفراد العینة المدروسةالمعلومات الواردة في الجدول وردت في استمارات االست.  
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طنین أفراد العینة المدروسة یتضح من جراء الجدول المتضمن طبیعة الشكاوى التي طرحها الموا
یعانون مشكل السكن، كما یالحظ أنّ هؤالء % 22.22مواطن أي بنسبة  27مواطنین من بین  6أنّ 

ه  من الذین أجابوا  27مواطنین من أصل  10المواطنین هم من القاطنین ببلدیة السانیا، بمعنى أنّ
ّ قدموا شكاوى للبلدیة هم أولئك القاطن ین في بلدیة بئر الجیر، والذین تمحورت إجاباتهم بأنهم سبق وأن

حول ضرورة تعبید الطرقات وتهیئتها وتنظیف المحیط، وتحسین الظروف المعیشیة بصفة عامة، 
ه    .یعانون مشكل الطرقات المهترأة % 40أي بنسبة  10مواطنین من أصل  4والجدیر باإلشارة أنّ

  
  في التسییر المحلي من عدمها یظهر درایة المواطن بدوره) 54(الجدول رقم 

؟هل تعتقد أن لك دور في تسییر الشأن العام المحلي   (%)النسبة   التكرار 
  46  46  نعم
  54  54  ال

  100  100  المجموع
 من إعداد الباحثة: المصدر

 
ُظهر الجدول أعاله المتعلق بمعرفة وعي المواطن بخصوص دوره في تسییر الشأن العام  ی

 ّ هم ال یحوزون على أي دور في تدبیر م%  54المحلي بأن ن أفراد العینة المدروسة یعتقدون أنّ
  .الشؤون المحلیة

ّ لهم دور في إدارة المسائل المتعلقة بالشأن العام % 46في حین یرى   من المبحوثین أن
یجمعون على أنّ سبب االمتناع عن " نعم"من أولئك المجیبون بـ % 47.82المحلي، غیر أنّ 

ه ال یتم المشاركة یك من في عدم وجود آذان صاغیة تأخذ رأي المواطنین بعین االعتبار، إلى درجة أنّ
ه لیس ثمة فائدة من المشاركة   .استقبالنا استقباال حسنا، وعلیه یعتبرون أنّ

مواطنا یرجعون سبب االمتناع إلى اعتبارات شخصیة  46من أصل %  28.26أما ما نسبته 
أي " نعم"ا النسبة المتبقیة من أفراد العینة المدروسة التي أجابت بـ وكذا لمسألة ضیق الوقت، بینم

  :یشیرون إلى أسباب أخرى تتمثل أساسا في% 23.92
 تفشي مظاهر البیروقراطیة والمحاباة وحب الذات، -
 التخوف من الدخول في تنازع مع المسؤولین،  -
 ،عدم معرفة اإلجراءات اإلداریة المتبعة من أجل ممارسة هذا الحق -
 ،"رداءة المشهد السیاسي، والسماح لمن هم دون المستوى لمناقشة الكفاءات" -
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ها " - احتكار السلطة من طرف بعض األشخاص محدودي المستوى، والذین یرون في أفكارهم أنّ
 ،"مثالیة

 ".طریقة التسییر والفهم الخاطئ لمفهوم الدیمقراطیة، وغیاب ثقافة المواطنة" -
    

  قدرة المواطن على إیجاد الحلولن یبی) 55(الجدول رقم 
هل أنت قادر على إیجاد حلول وتسویة هذه المشاكل التي یعاني 

 منها الساكنة المحلیین؟
  (%)النسبة   التكرار

  40  40  نعم
  59  59  ال

  1  1  بدون إجابة
  100  100  المجموع

 من إعداد الباحثة: المصدر
 

التي یعاني منها الساكنة المحلیین،  بخصوص القدرة على إیجاد الحلول وتسویة المشاكل
ّ الحل هو من مسؤولیة وصالحیات  59أظهر مبحوثا عدم قدرته على طرح الحلول، حیث یرى بأن

المسؤولین في البلدیة، وتتوقف مهمة المواطن في هذه الظروف على تقدیم الشكاوى واالنشغاالت فقط، 
ه ال جدوى من تقدیم ك. لیقوم المسؤول بتولي تسویتها وتقدیم حلول بشأنها ما یعتقد جانب آخر منهم أنّ

ّ الثقة في  ، في حین یعتبر أحد المواطنین أن الحل بحكم عدم أخذ آرائنا واقتراحاتنا على محمل الجدّ
النفس وجعل ما نریده حقیقیا هو الحل الوحید، بینما یطرح مواطن آخر حال یراه األنجع واألصلح 

  ". دع المخالفینتفعیل القوانین ور "والمتمثل في 
أما عن المبحوثین الذین یعتبرون أنهم قادرین على إیجاد الحلول والتصدي للمشاكل، فقد قدرت 

من أولئك المبحوثین الذین أجابوا بـ % 45من أفراد العینة المدروسة، یجمع ما نسبته % 40النسبة 
ّ الحل یتمثل في ثالثة نقاط یمكن إیجازها في" نعم"   : بأن

ن والتفاهم بین الساكنة المحلیین وتشجیع مبدأ التشاور، واالجتماع مع المسؤولین، خلق التعاو  -
ّ یؤخذ رأي المواطن في الحسبان، ویجد آذان صاغیة له  .شریطة أن

 . التوعیة والتثقیف وترسیخ مفهوم المواطنة، وتفعیل التضامن المجتمعي -
شاء جمعیة تراقب تحركات وقرارات إن"تفعیل ثقافة دعم لجان األحیاء والجمعیات، والعمل على  -

 ".المجلس الشعبي البلدي
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وفي ذات اإلطار، قدم مواطنین آخرین حلول تتعلق بتنظیف الحي، تصلیح قنوات الصرف 
الصحي، تعبید الطرقات، إقامة سوق جواریة، إقامة مرافق ترفیهیة لألطفال كالحدائق، المالعب 

  .الجواریة وغیرها
ّ البلدیة تقوم بتوفیر الحلول، لكن المشكل یكمن في  غیر أنّ من المواطنین من یؤكد على أن

عدم تجسیدها على أرض الواقع من قبل مؤسسات القطاع الخاص التي تمنح لها هذه المشاریع 
  .التنمویة، لهذا یستوجب األمر تعزیز المتابعة والمراقبة على عمل هذه المؤسسات

لدور الذي تضطلع به البلدیة، تضمن االستبیان وبهدف قیاس مدى وعي المواطنین فیما یخص ا
  :وقد حملت إجابات متعددة تمثلت في  - فیما یتمثل دور البلدیة؟ –سؤاال 

  دور البلدیة من وجهة نظر المواطنین) 56(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  دور البلدیة

  26  26  خدمة المواطن
  14  14  استخراج الوثائق

  5  5  خدمة المصلحة الشخصیة
النظافة، اإلنارة العمومیة، قنوات الصرف الصحي وتوفیر 

  األمن
26  26  

  3  3  قاعدة للمواطنة
  20  20  تلبیة احتیاجات المواطنین والسماع النشغاالتهم

  3  3  خلق الثروة ومناصب الشغل
  3  3  بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ا یخص دور البلدیة بین خدمة المواطنین، توفیر النظافة واإلنارة تأرجحت إجابات المبحوثین فیم
العمومیة وتصلیح قنوات الصرف الصحي وحمایة المواطنین وتوفیر األمن والسكینة العامة لهم، 
واستخراج الوثائق الشخصیة والمصادقة علیها، إلى جانب خلق الثروة وتوفیر مناصب الشغل لمحاربة 

  .ظاهرة البطالة
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 ّ ما جاءت % 20د جانب آخر أي ما نسبته وقد شد ّ البلدیة إنّ من أفراد العینة المدروسة على أن
ه اعتبر المبحوثین أنّ مجرد اإلنصات  لتلبیة احتیاجات المواطنین، والسماع النشغاالتهم، إلى درجة أنّ

  .واألخذ بآرائهم، وحسن استقبالهم، یجعلهم یولون الثقة في أي مسؤول في البلدیة
ّ المبحوثین یتفقون لكن ال مالحظة التي سجلتها الباحثة عند القیام بتوزیع استمارات االستبیان أن

على أنّ بعض المسؤولین في البلدیة ینحازون وراء خدمة المصلحة الشخصیة فقط، بل األكثر من 
ه  ه ثمة مواطن من اعتبر بأنّ   ".نسمع بوجود البلدیة لكن العمل ال یوجد"ذلك أنّ

ّ المالئم ) 3(ثالثة في حین یجمع  ّ البلدیة هي القاعدة التي تسعى لتوفیر الجو مواطنین على أن
ها تسهر على الحفاظ على قوانین الجمهوریة   .   لممارسة المواطنة، فضال عن أنّ

   
 في الجمعیاتالمواطن انخراط ) 57(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار هل أنت منخرط في جمعیة؟
  15  15  نعم
  85  85  ال

  100  100  المجموع
 من إعداد الباحثة: المصدر

  
ه  هم % 8بالنسبة لالنخراط في العمل الجمعوي فإنّ من أفراد العینة المدروسة یؤكدون على أنّ
  :كانوا منخرطین وانسحبوا وذلك العتبارات تتمثل في

 .ثقل المسؤولیة الملقاة على عاتق العضو المنخرط -
 .االنشغاالت الشخصیة -
 .یة لبعض رؤساء الجمعیات، ومشكل سوء التسییراألطماع الماد -

، عدم انخراطهم إلى أمور "ال"من أفراد العینة الذین أجابوا بـ % 16.47في حین یرجع ما نسبته 
ّ بعض الجمعیات تخدم مصالحها  تتعلق أساسا في غیاب الثقة في الجمعیات الذي یعود مرده إلى أن

ها تفتقر للجدیة والفعالیة، مما  الشخصیة عوض تغلیب المصلحة العامة وخدمة المواطنین، كما أنّ
یتمخض عنه غیاب المصداقیة التي تضعف من دورها في صناعة القرار المحلي، وفي هذا الصدد 

  :   یمكن عرض بعض اإلجابات الواردة في استمارة االستبیان، وهي على النحو التالي
 ".جمعیات أغلبها مصلحیة وغیر جادة" -
 ".م وال أجد أي دور لهذه الجمعیات في هذا الوقت الحاليألنني ال أهت" -
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 ".ال وجود للمصداقیة"  -
 ".لیس لدي ثقة فیهم"  -
ألنّ ال یوجد جمعیة مستقلة وكل من عرفتهم هدفهم اإلعانة المالیة، وخدمة المصلحة " -

 ".الشخصیة باستثناء البعض وهم قلة
ه ال وجود لجمعیات في %  12.94مبحوث أي ما نسبته  85من أصل  11بینما یرى  بأنّ

ه لم تأتي الفرصة لالنخراط في الجمعیات   .أحیائهم، ویضیف جانب آخر منهم أنّ
هم إذا   ما لم یحن وقته بعد، أو أنّ نّ ٕ ّ أمر االنخراط بالنسبة لهؤالء لیس مستبعدا، وا وبالتالي فإن

هم ال یترددوا في مسألة ا   . النضمام إلیهاوجدوا جمعیات ناشطة في الحي القاطنین به فإنّ
  

  احتیاجات المواطنین حسب األولویة)58(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  احتیاجات المواطنین حسب األولویة

  39  39  النظافة
  27  27  تعبید الطرقات، ووضع الممهالت

  4  4  اإلنارة العمومیة
  2  2  إقامة سوق

كز للشباب، المالعب، دور ومرا(المرافق التسلیة والترفیه والتثقیف 
  ...)قاعات للریاضة، المساحات الخضراء، حدائق عمومیة لألطفال

9  9  

  6  6  تصلیح قنوات الصرف الصحي
  8  8  بدون إجابة
  5  5  غیر معني
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

 من جراء الجدول أعاله المعبر عن احتیاجات المواطنین حسب األولویة، تحتل النظافة سلم
األولویات في أجندة االحتیاجات واالنشغاالت التي تهم المواطن في كال البلدیتین سواء في بلدیة 

من مجموع أفراد العینة المدروسة، ثم تبعها في % 39السانیا أو بلدیة بئر الجیر، حیث بلغت نسبتها 
شارات الوقف بنسبة ٕ ، وفي هذا %27 المركز الثاني مشكل الطرق المهترأة، أو عدم وجود ممهالت وا

اإلطار ینبغي اإلشارة إلى أنّ مطلب تعبید الطرقات ووضع الممهالت طرح بكثرة لدى مواطني بلدیة 
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، وجاءت في الدرجة الثالثة مسألة نقص المرافق الترفیهیة والتثقیفیة %55.55بئر الجیر أي بنسبة 
راكز ثقافیة للشباب، حیث كالمالعب الجواریة، المساحات الخضراء، حدائق للعب األطفال، دور وم

اعتبر المبحوثین أنّ سبب انتشار اآلفات االجتماعیة المختلفة یعود بالدرجة األولى إلى تسجیل نقص 
أما عن تصلیح قنوات الصرف الصحي فقد بلغت نسبة . في هذه الهیاكل التي تعد أكثر من ضرورة

ل بالنسبة لتوفیر اإلنارة العمومیة، و % 4، ثم %6الطلب علیها  ّ في المرتبة األخیرة طرح المواطن األو
، بینما المواطن الثاني فقد ناشد بالقضاء على - بلدیة بئر الجیر–حي الیاسمین انشغال إقامة سوق بـ

  .   - بلدیة السانیا–حي سیدي ساعد عین البیضاء السوق الفوضوي بـ
ها تشیر إ" غیر معني"أما عن الخانة المتضمنة في الجدول عبارة  لى أولئك المواطنین ، فإنّ

ه ال وجود النشغاالت او احتیاجات تنقص حیهم، حیث بلغوا نسبة  من أفراد العینة % 5الذین أقروا بأنّ
  .وا أیة إجابة بخصوص هذه المسألةمن المبحوثین لم یقدم% 8غیر أن . المدروسة
 

 والثقة الرضا، االستجابة: المحور الثالث
  ع التنمویةالرضا عن المشاری) 59(الجدول رقم 

؟هل أنت راض عن المشاریع التنمویة التي تقام في بلدیتك   (%)النسبة   التكرار 
  26  26  نعم
  70  70  ال

  4  4  بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ُظهر  بلدیة في % 17و بلدیة السانیافي % 9من أفراد العینة المدروسة موزعة بین %  26ی
رضاهم على المشاریع التنمویة التي تقام في بلدیتهم، وقد أعطى هؤالء تفسیرات توضح ،  بئر الجیر

  :السبب الكامن وراء ذلك، والتي یمكن إیجازها في 
 ".عندما یصلحون شیئا فإنني راض علیهم"  -
ه فیه حركیة"، "نعم بدأت تنشط"  -  ".نعم ألنّ
 ".نعم النواب ممتازین"  -
مناطق األحیاء، لكن لیس بالشكل الكامل، نجد بعض  نعم هناك مبادرة في ترمیم بعض" -

 ".النقائص
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 ".نعم لقد تم تعدیل الطرقات وأصبح الماء یصل إلى الحنفیة یومیا" -
سنوات كان حینا بدون إنارة بدون میاه صالحة للشرب بدون طرق  10نعم قبل أكثر من "  -

 ".معبدة والیوم كل شيء متوفر
 ".ي الحينعم ألنّ كل الموظفین یقطنون ف"  -
 ".هناك بعض المشاریع التي أنجزت وهي تخدم الشعب"  -
نوعا ما في السنوات األخیرة تم تحسین العدید من المرافق الضروریة للحي كتعبید الطرق "  -

 ".والنظافة
ّ المواطنین برهنوا على الرضا تجاه المشاریع التنمویة التي  ووفق هذه التفسیرات یتضح أن

من طرق، إنارة عمومیة، میاه (ها، وأقاموا المقارنة بین المرافق العمومیة تباشر بلدیتهم القیام ب
المنجزة في هذه السنوات األخیرة وانعدامها في السنوات المنصرمة، ) صالحة للشرب، وغیرها

هم استخدموا في أكثر من مرة عبارة . بمعنى وجود تحسن واضح كما یبدو من خالل إجاباتهم أنّ
ّ المواطن ال یزال یأمل في "لیس بالشكل الكامل"، "عا مانو "، "بعض المشاریع" ، بعبارة أخرى أن

  . - وهو ما سیظهر من خالل الجدول المتعلق بقیاس درجة الرضا–األحسن واألفضل مستقبال 
یبرزون عدم رضاهم عن % 70أما أغلبیة أفراد العینة المدروسة أي ما یعادل نسبته 

نّ وجدت المشاریع التنمویة، بل األكثر من  ٕ ه ال یوجد مشاریع في األساس، وا هم اعتبروا أنّ ذلك أنّ
ها تخدم المصلحة الشخصیة عوض إم، فهي مشاریع من دون فائدة، بل حسب البعض اآلخر منه نّ

ّ البلدیة ال تقوم بالدور المنتظر منها على أحسن  الصالح العام، ومن تم رأى أحد المواطنین بأن
ّ المشاریع المقام هي مجرد عملیات ترقیعیة ال ترتقي وأكمل وجه، في حین یعتبر الب عض اآلخر أن

  :ألن تكون مشروع تنموي، وفي هذا المجال سیتم طرح العبارات كما وردت في استمارات االستبیان
رة"  - ّ یعني كل سنة تعاد نفس المشاریع من تعبید طرق كانت معبدة أصال : المشاریع مكر

 ".انجازها، وهذا هدر للمال العام بدون فائدة وأرصفة كانت في حالة جیدة فأعید
 ".ال وجود لمشاریع" ، أو "لم أرى أي مشروع"  -
 ".انجاز مشاریع لیس لها أهمیة"، أو "مشاریع من دون فائدة"  -
قامة مشاریع ثانویة المواطن في غنى عنها"  - ٕ  ".عدم وجود شفافیة وا
 ".ال وجود لمشاریع إال المصلحة الشخصیة"  -
 ".ي تغیر طرأ على بلدیتناال یوجد أ"  -
ها عملیات ترقیعیة أبدیة إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها"  -  ".إطالقا ألنّ
عدم التوازن أو التساوي في توزیع المشاریع على األحیاء، االهتمام فقط بنواحي قریبة من "  -
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 ".البلدیة وما جاورها
 ".لیس لدي أي فكرة عن المشاریع" -
 ".روع مما یؤدي إلى تداعیات أسوءنقص التخطیط قبل كل مش"  -
 ".نصف المشاریع تترك قبل انتهائها وتبقى هباء منثورا"  -

ه من عناصر التنمیة المحلیة  كما تم ذكره في الجانب -من خالل هذه التفسیرات فإنّ
عنصر الشمول بمعنى أن توجه هذه المشاریع إلى كافة أفراد المجتمع المحلي بالتساوي،  -النظري

ه من المواطنین من یعتبر بأن وذلك بهد ف تحقیق تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعیة، غیر أنّ
  .المشاریع التنمویة تستهدف أفرادا دون أفراد أي منطقة دون األخرى

ّ نجاح التنمیة المحلیة یتوقف على اعتماد المقاربة التشاركیة  باإلضافة إلى ما سبق فإن
ّ المواطن له دور في تحدید ا ه من المواطنین من اعتبر بمعنى أن لمشاریع وترتیبها، إلى درجة أنّ

ّ المشاریع المنجزة ال تدر أیة فائدة، فهي مشاریع ال تخدم المواطن في حین من  المواطنین . بأن
من أظهر عدم درایته بالمشاریع المقامة، أو تلك التي هي في طریق االنجاز، ویرجع أحد 

  .المبحوثین ذلك إلى غیاب الشفافیة
وعلیه تعد هذه المقومات كالشفافیة، المشاركة في تحدید األولویات، التشاور وغیرها من 
األسس الركیزة التي تبنى علیها الدیمقراطیة التشاركیة والتي تسهم بدورها في نجاح المشاریع 
التنمویة سواء من حیث جودة الخدمات العمومیة المقدمة أو من حیث درجة الرضا التي یبرزها 

ومن هذا المنطلق، سیعالج الجدولین أسفله قیاس درجة الرضا و مدى جودة المشاریع . اطنینالمو 
  :  المقدمة، وهو كما یلي

  
  قیاس درجة الرضا على المشاریع التنمویة) 60(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار درجة الرضا
  3  3 راض جدا
  36  36 نوعا ما

  58  58 غیر راض
  3  3 بدون إجابة

  100  100  وعالمجم
 من إعداد الباحثة: المصدر
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یتضح من خالل الجدول المتعلق بقیاس درجة الرضا تجاه المشاریع التنمویة المقامة على 
 ّ في الجدول السابق  "ال"من أفراد العینة المدروسة الذین أجابوا بـ %  81.42إقلیمي البلدیتین أن

من أصل  57أي (ي تقام في البلدیة القاطنین بها المتضمن رضا المواطنین عن المشاریع التنمویة الت
 3وفي الجهة المقابلة أتبث . یظهرون أقصى درجات عدم الرضا عن المشاریع التنمویة )مبحوثا 70

عن المشاریع التنمویة المنجزة من قبل البلدیات محل ) راض جدا(مبحوثین أقصى درجات الرضا 
 70من أصل  12نفس أفراد العینة السابقة ذكرها أي من % 17.14بینما أظهر ما نسبته . الدراسة

هم التزموا الوسطیة ال هم راضین جدا وال هم غیر  مبحوثا تبني الوسطیة في هذا المجال بعبارة أخرى أنّ
  . راضین عن المشاریع التنمویة

 منهم هم كذلك أظهروا عدم رضاهم التام 22مبحوثا،  26أي " نعم "حتى أولئك الذین أجابوا بـ 
، وهو األمر الذي سیوضح في الجدول المتعلق بدراسة عالقة "نوعا ما"عن المشاریع وأجابوا بعبارة 

  :االرتباط بین الرضا عن المشاریع ودرجته
  

  یبین أفراد العینة المدروسة وفق درجة الرضا عن المشاریع التنمویة )61(الجدول رقم 
  درجة الرضا    

  المجموع  جابةبدون إ  راض جدا  نوعا ما  غیر راض    
ن 

 ع
ض

 را
نت

ل أ
ه

ي 
 الت

ویة
تنم

ع ال
شاری

الم
ك؟

لدیت
ي ب

م ف
تقا

  

  26  0  3  22  1  نعم
  70  1  0  12  57  ال

  4  2  0  2  0  بدون إجابة
  100  3  3  36  58  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

أما عن الجدول الموالي فقد تضمن إجابات المبحوثین عن السؤال المتعلق بجودة المشاریع 
ها مشاریع غیر % 78والخدمات المقدمة، حیث عبر ما نسبته  عن عدم جودة المشاریع، بدعوة أنّ

ها ال تفي بالغرض المطلوب وال تخدم الصالح العام ها . مكتملة، تفتقر لعنصر اإلتقان أو أنّ كما أنّ
د مشاریع ال تعتمد على الوسائل المتطورة مما یجعلها أقل جودة، فضال عن ما سبق فیرى أح

                                                             
   ه أجاب بـ ّ أحد المبحوثین على الرغم من أنّ هـل أنـت راض عـن المشـاریع التنمویـة : بــحـول السـؤال المتعلـق " نعـم"ألن

ـه كـان متناقضـا مـع ذلـك حیـث فـي السـؤال المتعلـق بقیـاس درجـة الرضـا ؟ التي تقام في بلـدیتك ـه یبـدو أنّ طـرح جوابـا ، فإنّ
ه  ه استثنى من تعداد المبحوثین الذین أجابوا بـ ". غیر راض"مخالفا تماما، إذ أجاب بأنّ   ".  غیر راض"وعلیه فإنّ
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ّ المشكل یكمن في عدم استغالل كافة الموارد المادیة والالمادیة في انجاز المشاریع،  المواطنین بأن
  :وهذا جانب من التفسیرات التي قدمها المبحوثین

 ".ال توجد جودة وال حتى أبسط إتقان في المشاریع" -
 ".ال وجود لمشاریع أصال"  -
 ".لیس لها فائدة للمواطن"  -
 ".ین عدم جدوى المشروع وظهور النقائصمع مرور الوقت یتب" -
 ".لیست في المستوى المطلوب"  -
 ".عدم استعمال كامل الموارد والمصاریف المتاحة لهم في الترمیم واإلنشاء"  -
 ".غیاب المراقبة والمتابعة المیدانیة" -
 ".مشاریع ترقیعیة تقدم حلوال مؤقتة وأخرى ال تمس صلب اهتمامات المواطنون"  -
 ".جودة كثرة المشاریع من دون جودةال وجود لل"  -

ّ المشاریع المقامة تقدم خدمات ذات %  17في حین أعرب  من أفراد العینة المدروسة على أن
  .جودة متوسطة، ویمكن لها أن تظهر بشكل أفضل من ذلك الشكل الذي هي علیه اآلن

  
  یة المقامةجودة المشاریع التنمو  حولرأي المواطنین استطالع یوضح ) 62(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار جودة المشاریع
  17  17  نعم
  78  78  ال

  5  5 بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ّ الهدف من وجود اإلدارات العمومیة یكمن في تقدیم الخدمات العمومیة للمواطنین وتلبیة  إن
ى شروط المعاملة الحسنة سواء بین اإلدارة احتیاجاتهم، لكن ذلك وحده غیر كاف في ظل غیاب أدن

من هذا المنطلق تُعزز الثقة، ویسود . والمواطنین أو بین اإلداریین أو بین المواطنین في حد ذاتهم
  .مناخ مالئم لتأدیة الوظائف
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  عالقة المواطن بالبلدیة )63(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار عالقة المواطن بالبلدیة

  33  33 حسنة
  27  27  سیئة

  35  35 إجابة أخرى
  5  5 بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  
هم تربطهم عالقات حسنة مع % 33ففي هذا اإلطار، أجاب   من أفراد العینة المدروسة أنّ

ها عالقة متواضعة % 35اإلدارة البلدیة، في حین یرى  راج تنحصر في استخ) عادیة(من المبحوثین أنّ
ها عالقة منعدمة،  ه لیست ثمة عالقة تجمعه بإدارة البلدیة، إنّ الوثائق فحسب، ومنهم من أشار إلى أنّ

ها تمثل عالقة یغلب علیه طابع الالمباالة   .أو أنّ
من المبحوثین عبروا عن سوء العالقة التي تجمعهم بإدارة البلدیة، وهو ما قد یؤثر % 27أما 

ه . عنه التناعر والتنازع بین المواطن والبلدیة على عمل البلدیة، مما یتمخض ّ ذلك من شأنّ ومن تم فإن
ّ أحد األطراف یعتبر مغیبا في المعادلة التنمویة،  المساس بنجاح برامج التنمیة المحلیة، على اعتبار أن

ه الغایة   .   وهو الذي یمثل أهم طرف، فهو الوسیلة فضال عن أنّ
  

  المواطنین تل النشغاالاستجابة المسؤو )64(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار استجابة المسؤول النشغال المواطنین

  2  2  مباشرة
  8  8 یأخذ فترة قصیرة
  24  24 یأخذ فترة طویلة

  53  53 ال یستجیب
  13  13 بدون إجابة
  100  100  المجموع

 من إعداد الباحثة: المصدر
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، )حوكمة محلیة(وجود حكم محلي رشید یعد مؤشر االستجابة أحد أهم المؤشرات الدالة على 
یضع المواطن في سلم اهتمامات المسؤولین المحلین، كما یعتبر ركیزة تعزز الثقة وتشجع التفاعل 

ّ الدیمقراطیة التشاركیة تبنى على مبدأ مؤداه . والتعاون والتضامن بین الجماعات المحلیة ومواطنیها ألن
  . ، واالستجابة لتطلعاته یعد حقا من الحقوق المكفولة قانونیاأن المواطن یمثل محور العملیة السیاسیة

ّ الجدول أعاله یبرهن على غیاب مؤشر االستجابة النشغاالت المواطنین، وذلك یبدو  غیر أن
من % 53التي أخذت الحصة األكبر بنسبة بلغت " ال یستجیب"جلیا من خالل الخانة المتعلقة بعبارة 

، إلى %24بنسبة " یأخذ فترة طویلة"ثم تلتها المجموعة التي أجابت بعبارة العدد اإلجمالي للمبحوثین، 
ّ أمر االستجابة في غالب األحیان یأخذ فترة طویلة وفي نهایة  ه من المواطنین من اعتبر أن درجة أنّ

  .المطاف ال یكلل بأدنى نتیجة تذكر
هم لم یسبق لهم أنّ طرح%  13أما أولئك الذین لم یجیبوا  وا انشغاال إلى أي مسؤول نظرا ألنّ

ه في حال طرح انشغال على مسؤول % 8في البلدیة، في حین أجمع  من أفراد العینة المدروسة على أنّ
ه یأخذ فترة قصیرة، بینما  ه یستجیب لنا مباشرة% 2في البلدیة فإنّ   . من المواطنین من أجابوا بأنّ

  
  ى إیصال انشغاالت المواطنینیظهر قدرة أعضاء المجالس البلدیة عل) 65(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار قدرة أعضاء المجلس الشعبي البلدي على إیصال انشغاالت المواطنین
  15  15  نعم
  78  78  ال

  7  7  بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

یمقراطیة التشاركیة یعتقد المنظرین والدارسین في حقل العلوم السیاسیة والمهتمین بموضوع الد
أنّ هذه األخیرة جاءت نتیجة قصور الدیمقراطیة التمثیلیة التي أتبثت عجزها عن تمثیل كافة فئات 

وعلى هذا األساس من الدول من اتجهت . وشرائح المجتمع، وعلیه ظهرت أزمة التمثیل السیاسي
ضمار، هل فعال تعاني والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا الم. صوب اعتماد المقاربة التشاركیة

  أزمة تمثیل سیاسي؟) البلدیة(المجالس المحلیة المنتخبة 
ّ المنتخب المحلي % 78یتفق  في البلدیات محل ) البلدي(من أفراد العینة المدروسة على أن

یصالها إلى الجهة المعنیة، وذلك راجع إلى جملة من  ٕ الدراسة غیر قادر على تلبیة انشغاالتهم وا
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لقة بمسألة نقص الكفاءة أو انعدامها، تغلیب المصلحة الشخصیة واستغالل المنصب، األسباب المتع
غیاب االتصال، أزمة ثقة، واعتبر أحد المواطنین أنّ بعض األعضاء لیسوا من مواطني البلدیة، لهذا 

  : یصعب علیهم تمثیلنا، والتي یمكن عرضها كما جاءت في استمارات االستبیان على النحو التالي
 ".كفاءة هي المشكلةال" -
هم مستغلین للمنصب"... -  ....".ألنّ
هم سبق لهم أن وصلوا إلى المجلس الشعبي البلدي ولم یغیروا شيء"  -  ".ألنّ
ه ال توجد أدنى وسیلة أو طریقة اتصال بین العضو والمواطن -  .......".  ألنّ
هم ال یكترثون لوضع البلد" - یة وال یهمهم أمر لیس لدیهم القدرة على إیصال االنشغاالت ألنّ

 ".المواطن البسیط
 ".أوال طریقة انتخابهم غیر شرعیة وفاقد الشيء ال یعطیه"  -
 ".لیسوا قاطنین بالبلدیة كیف لهم تمثیلنا% 90".... -
ه ال یوجد اتصال أصال بینهم وبین الشعب" -  ".ألنّ
هم ال یمثلون فعلیا الشعب" -  ".ألنّ

الشعبي البلدي لهم من القدرة ما یكفي لحل  أنّ أعضاء المجلس% 15بینما یعتبر ما نسبته 
المشاكل التي یعاني منها الساكنة المحلیة على الرغم من طول فترة االستجابة، في یرى أحد المواطنین 
ّ یعد الجهة التي تربط بین الدولة والمواطن  هم قاطنین بالحي، كما أن هم مؤهلین لذلك بحكم أنّ أنّ

هم ذو كفاءة مقارنة مع سابقیهم، وهذا جانب من تلك التفسیرات البسیط، وثمة مبحوث آخر یعتقد ب أنّ
  :المقدمة في استمارات االستبیان

 ".نعم لكن یعطلوننا"  -
هم أبناء الحي"  -  ".نعم ألنّ
 ".نعم لدیهم مستوى مقارنة مع السابقین"  -
 ".نعم في بعض الحاالت التي مرت علینا رأینا تدخالت في المستوى"  -

أولئك المبحوثین الذین لم یجیبوا بحكم عدم معرفتهم ألعضاء المجلس  مثلت% 7أما نسبة 
أو " نعم"حكم یحمل عبارة  إعطاءالشعبي البلدي، وهو األمر الذي جعلهم یدونون فقط تعلیال من دون 

ما أجابوا بعبارة "ال " نّ ٕ   ".  ال أعرفهم" ، وا
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  :الشفافیة والمساءلة: المحور الرابع
  

  طالع على جدول أعمال دورات المجلساال) 66(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار هل سبق لك االطالع على جدول أعمال دورات المجلس

  1  1  نعم
  99  99  ال

  100  100  المجموع
 من إعداد الباحثة: المصدر

 ّ من أفراد العینة المدروسة لم سیبق لهم االطالع علـى جـدول % 99یتراءى من خالل الجدول أن
المجــالس الشــعبیة البلدیــة علــى الــرغم مــن أن رؤســاء المجــالس یؤكــدون علــى تعلیقــه فــي  أعمــال دورات

  .األماكن المخصصة للجمهور
  

  حصول المواطنین على نسخ من مداوالت المجلس) 67(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار الحصول على نسخ من المداوالت

  1  1  نعم
  95  95  ال

  4  4 بدون إجابة
  100  100  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ُظهـــــر أغلبیـــــة المـــــواطنین أي  ـــــاالة % 95ی مـــــن أفـــــراد العینـــــة المدروســـــة عـــــدم االهتمـــــام والالمب
بخصـــوص الحصـــول علـــى نســـخ مـــن مـــداوالت المجلـــس الشـــعبي، إذ یرجعـــون ذلـــك إلـــى اعتبـــارات عـــدة 

  :أهمها
 .بسبب الظروف الشخصیة وضیق الوقت -
 .ماتانعدام الشفافیة في تقدیم المعلو  -

ـــه  ّ الموضـــوع یهمـــه باعتبـــاره مواطنـــا، لكنـــه یـــرى بأنّ ـــه مـــن المـــواطنین مـــن أكـــد علـــى أن غیـــر أنّ
یستحیل الحصول علـى نسـخ مـن هـذه المـداوالت، وذلـك بسـبب عـدم السـماح للمـواطن بأخـذها، وفـي هـذا 
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لمتكـررة إننّي احتجت المداولـة ولـم أحصـل علیهـا، رغـم المحـاوالت ا" الصدد، صرح أحد المواطنین یقول 
  ".قصد تسویة وضعیة مازالت عالقة لحد الساعة

ــه حضــر مــداوالت للمجلــس الشــعبي " نعــم"أمــا عــن المبحــوث الــذي أجــاب بـــ  فهــو یقصــد بــذلك أنّ
نعــم حضــرت مــداوالت المجلــس الشــعبي البلــدي لممارســة حقــي فــي االطــالع علــى : "البلــدي، حیــث قــال

یــل مــن البــاحثین عــدم علمهــم بإمكانیــة طلــب الحصــول بینمــا أظهــر عــدد قل". كیفیــة تســییر شــؤون البلدیــة
  .على نسخ المداوالت التي یعقدها المجلس الشعبي البلدي

ــرد ذلــك األمــر إلــى  ُ ّ ذلــك یــدل علــى غیــاب الــوعي ونقــص الثقافــة السیاســیة لــدى المــواطنین، وی إن
  .    دور العمل الجمعوي في التوعیة والتحسیس وتأطیر الموارد البشریة

  من عدمه اهتمام المواطنین بما یجري في بلدیتهمیظهر  )68(م الجدول رق
؟هل أنت على اطالع دائم بما یجري في بلدیتك   (%)النسبة   التكرار 

  12  12  نعم
  87  87  ال

  1  1 بدون إجابة
  100  100  المجموع

   من إعداد الباحثة: المصدر
   

  :دور المجتمع المدني: المطلب الثالث
إنجـاح المخططـات التنمویـة أهـم مسـاهم فـي  -الجمعیات ولجان األحیـاء –ي یعتبر المجتمع المدن

  :على مختلف األصعدة
  :نبذة عن الجمعیات محل الدراسة

  :التي اشتملت علیها الدراسة یتضمن الجدول المسطر أدناه الجمعیات
  

  
                                                             

   بلدیـة السـانیا (ركـزت الدراسـة علـى الجمعیـات ولجـان األحیـاء فقـط، وتلـك المتواجـدة علـى إقلـیم البلـدیات محـل الدراسـة
  ). وبئر الجیر

  الباحثة فـي بدایـة األمـر ثمة جمعیة والئ ّ یة واحدة تمارس نشاطها على إقلیم بلدیة وهران، تم أخذها بعین االعتبار ألن
كان هدفها توزیـع اسـتمارة االسـتبیان علـى جمیـع الجمعیـات المتواجـدة علـى مسـتوى الوالیـة، لتصـطدم بعـد ذلـك بمجموعـة 

  .شط في البلدیات محل الدراسةمن الصعوبات التي جعلتها تحصر دراستها في الجمعیات التي تن
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  یتضمن الجمعیات ولجان األحیاء التي أجریت علیها الدراسة) 69(الجدول رقم 
لجمعیـة أو لجنـة اسـم ا
  الحي

ـــــــــــــــــــــــة   تاریخ التأسیس طبیع
  النشاط

  أهدافها

ــــــة ســــــند لتطــــــویر  جمعی
  األسرة والمجتمع

تطویر األسرة من خالل اإلرشاد  -  اجتماعي  2014سبتمبر 
المعرفي وتنظیم دورات متخصصة في 

 .ذلك
 .نشر الوعي الصحي بین األفراد -
تشجیع التشجیر، نشر وتنمیة روح  -

  . التعاون بین األفراد واألسرة
ترقیة المستوى المعیشي للساكنة  -  لجنة حي  09/10/2014  نوفمبر 1لجنة حي 

 .المحلیین
المساهمة في تحسین تسییر الحي مع  -

  . AADL وكالة
جمعیـــــة الطفـــــل یصـــــنع 

  المستقبل
  .تكوین الطفل للدخول المدرسي -  ثقافي  11/12/2016

معیـــــــــــــــــــــة تطـــــــــــــــــــــویر ج
  نشاطات الطفولة

 .تطویر نشاطات الطفولة -  ثقافي  2013
 .مساعدة المحتاجین -
  .إحیاء األعیاد الوطنیة والدینیة -

ــــة الفــــن  ــــة الثقافی الجمعی
  النشیط

تنظیم التظاهرات الثقافیة والفنیة، تنظیم  -  ثقافي  2011
دورات تكوینیة في جمیع المجاالت 

 .الفنیة
 .نتنظیم رحالت داخل وخارج الوط -
إحیاء التراث الوطني باستعمال اآلالت  -

  . الحدیثة
المنظمـــــــــــــــة الوطنیـــــــــــــــة 
للمجتمــع المــدني لترقیــة 

  )فرع(المواطنة 

 .السهر على تلبیة انشغاالت المواطنین -  لجنة حي  2017
  .طرح انشغاالت المواطنین على البلدیة -

الخیاطة، الحالقة، الطبخ (تعلیم الحرف  -  ثقافي  2007  جمعیة نور المستقبل
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 ).والحلویات
 .ترقیة الفتاة والمرأة -
  .تعلیم الموسیقى والرسم -

حمایة المساحات الخضراء واألراضي  -  لجنة حي  2017جانفي   جمعیة البیان
 .الفالحیة

المشاركة في التنمیة بنقل حاجیات  -
  .الساكنة

دیســـــــــــــــــــمبر  26  لجنة حي آدم
2013  

 .الحرص على نظافة الحي -  لجنة حي
 .مانالحرص على توفیر األمن واأل -
  ...غرس ثقافة التعاون بین السكان -

التدخل لدى السلطات المحلیة من أجل  -  لجنة حي  04/05/2016  جمعیة نور الصفا
تزیین المحیط، الترمیم، تصلیح الحدائق 

 ..العامة، مساحات خضراء
المحافظة على أمن قاطني الحي  -

  .والنظام الداخلي لإلقامة وتحسینه
خلق وتسهیل الحوار بین كل من اإلدارة  -  لجنة حي  11/10/2018  لجنة حي الكوثر

 .والسكان
زرع في نفس كل مواطن روح المشاركة  -

 .في الحیاة االجتماعیة
تبادل اآلراء فیما یتعلق بالمجال  -

  .االجتماعي والثقافي خدمة للمواطن
تلبیة انشغاالت المواطن في شتى  -  لجنة حي  2015  جمعیة الوفاء

  .المجاالت
ار جمعیــــة حــــي االزدهــــ

  والتعاون
جــــــــــــــــــــــــانفي  29

2017  
السهر على تحقیق التنمیة المحلیة  -  لجنة حي

 .للحي، والدفاع عن مصالحه
 .تمثیل الحي في المناسبات المحلیة -
التوأمة مع جمعیات أحیاء أخرى  -

  .والتعاون معها فیما یخدم الحي
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الجمعیـــة الثقافیـــة ترقیـــة 
  المرأة

ســــــــــــــــــــبتمبر  12
2005  

 .جاالتترقیة المرأة في عدة م -  ثقافي
  ...حث النساء على تعلم الحرف -

ـــــــــــــــــة  الجمعیـــــــــــــــــة الثقافی
  "النواعم"

 femmeاالهتمام بجانب المرأة الریفیة  -  ثقافي  2013
rurale. 

 .تنظیم تظاهرات فنیة، تثقیفیة، وترفیهیة -
االهتمام بإحیاء األعیاد الوطنیة لربط  -

  .جیل االستقالل بجیل الثورة
الجمعیـــة المحلیـــة لجنـــة 

  حي النور
 .الحفاظ على جمالیة الحي ونظافته -  لجنة حي  2012

حمایة الممتلكات الخاصة من  -
  .التجاوزات

ـــــــــــــــــــــــوبر  21  جمعیة الشباب المبدع أكت
2015  

  .االهتمام بالشباب ثقافیا، فكریا ونفسیا -  ثقافي

توفیر كافة متطلبات العیش الكریم  -  لجنة حي  01/03/2016  لجنة المدخل الجمیل
  .ألفراد الحي

  .تحقیق وتلبیة انشغاالت سكان الحي -  لجنة حي  2004ابریل   جمعیة األمل
الجمعیــــــــة االجتماعیــــــــة 

  تطویر جیل المستقبل
  /  اجتماعي  2010

 .خلق فضاء بیئي نظیف في الحي -  لجنة حي  2015  جمعیة الهدیل
 .إعانة بعض فقراء الحي -
  ...التنسیق بین مواطني الحي -

الجمعیة الثقافیة األلفیـة 
  الثالثة

 .رقیة نشاطات الشباب الثقافیة والفنیةت -  ثقافي  2006
  ...تنظیم التظاهرات الوطنیة والدینیة -

دیســمبر  11لجنــة حــي 
1960  

  .تلبیة انشغاالت المواطنین -  لجنة حي  28/02/2018

ـــــــــداع  ب ٕ جمعیـــــــــة فـــــــــن وا
  )فرع(

 .فتح النوادي الفنیة والثقافیة -  ثقافي  14/04/2016
تنمیة المواهب والقدرات وتفجیر  -

 .اإلبداع
رشات تعلیم الخیاطة، الحلویات فتح و  -
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  ...والحالقة
ـــــــــــــــــــــــوبر  16  جمعیة سنابل الرحمة أكت

2006  
التكفل الجزئي بالتحالیل الطبیة واألشعة  -  اجتماعي

 .العادیة والمغناطیسیة والسكانیر
توزیع األغذیة في شهر رمضان، شراء  -

مالبس العید والدخول المدرسي للیتامى 
  ...والمعوزین

 الجمعیــــــــة االجتماعیــــــــة
  سواعد الخیر

نقل انشغاالت المواطنین إلى السلطات  -  اجتماعي  20/01/2016
 ).دور الوسیط(المحلیة 

 .التكفل بمختلف النشاطات االجتماعیة -
  .إحیاء المناسبات الوطنیة -

الجمعیــــــــة االجتماعیــــــــة 
  "بسمة المرأة"

 .مساعدة المرأة المعنفة -  اجتماعي  2017
تقدیم المساعدات المادیة والمعنویة  -

 .ائالت الفقیرةللع
إدماج المرأة في الحیاة المهنیة، وفتح  -

  . ورشات تقلیدیة
جمعیـــــــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــل 

  االجتماعیة الخیریة
 .غرس الحب الوطني -  اجتماعي  2010

  .التضامن مع فئات المجتمع -
الجمعیـــة الثقافیـــة أحمـــد 
وهبــــــــــي لترقیــــــــــة الفــــــــــن 

  الوهراني

 .التعریف بالفن الوهراني األصیل -  ثقافي  2017دیسمبر 
  .یم دورات تكوینیةتنظ -

جمعیـــة ترقیــــة الســــیاحة 
  والصناعات التقلیدیة

 .االهتمام بالتراث المادي والالمادي -  سیاحي  02/2017
 .التكفل بالشرائح الهشة -
  ...جلب السیاح -

الجمعیــــــــــــــــة الخیریــــــــــــــــة 
التضـــــــــــــــامنیة ســـــــــــــــنابل 

  )فرع(الخیر 

 .مساعدة المحتاجین -  اجتماعي  2014
تقدیم التبرعات إلى مرضى السرطان،  -

  .معوقین والمعوزینال
إتحــاد الجمعیــات لوالیــة 

  )مكتب تنسیقي(وهران 
 .تلبیة احتیاجات المواطنین -  اجتماعي  2018جوان 

نقل انشغاالت المواطنین إلى السلطات  -
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  .المحلیة
ـــــــــــــــــة  الجمعیـــــــــــــــــة الثقافی

  اإلشعاع
 .تنمیة النشئ فكریا -  ثقافي  2017مارس 

الخروج باألفكار التي تساعد كل  -
  .الرقي أصناف المجتمع في

الجمعیــة الثقافیــة أحــالم 
  المستقبل

 .روضة لألطفال -  ثقافي  2017أوت  5
 .تنظیم االحتفاالت، والزیارات -
توزیع قفة رمضان، وتحسین المستوى  -

  ...المعیشي للفقراء والمساكین
جمعیــة وتعــاونوا لرعایــة 
الیتـــــیم وتطـــــویر العمـــــل 

  )فرع(الجماعي 

 .رعایة الیتیم -  اجتماعي  2015أفریل 
 .ر العمل االجتماعيتطوی -
تحسین المستوى االجتماعي والمادي  -

  .للیتامى
   من إعداد الباحثة: المصدر

  
  أخذ انشغاالت المواطنین بعین االعتبار من عدمها )70(رقم  الجدول

  (%)النسبة   التكرار  انشغاالت المواطنین في عین االعتبار
  91.4  32  نعم 
  8.6  3  ال

  100  35  المجموع
  إعداد الباحثة من: المصدر

  
مدى أخذ انشغاالت المواطنین بیتراىء من خالل الجدول المتضمن اإلجابة عن السؤال المتعلق 

عین االعتبار حال تحدید األهداف التي یضعها التنظیم سواء الجمعیات أو لجان األحیاء، حیث ب
نها تتضمن معنى واحد، ، وقدموا تفسیرات متباینة لك"نعم"من رؤساء الجمعیات أجابوا بعبارة % 91.4

  :والتي یمكن طرح جانب منها
اإلنسان ابن بیئته، یعني اإلنسان ینمي أعماله وانشغاالته عن طریق رأي اآلخر سواء رأي "  -

                                                             
  ُأعد هذا الجدول من طرف الباحثة بناء على المعلومات الواردة في استمارات االستبیان.  
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 ".مكتوب أو مقروء
ّ المواطن هو أساس بناء المجتمع"  -  ".المواطنین هم محور أهدافنا"، "ألن
 ".همزة وصل ما بین المواطن والسلطات المحلیة" -
 ".من أجل تقلیص غضب المواطنین"  -
ّ لوال هذه " - من أجل تلبیة احتیاجات المواطنین، وجعل الجمعیة ذات مكانة في المجتمع، ألن

ّ الجمعیة ال تصل إلى تحقیق أهدافها  ".االحتیاجات فإن
ألن أهداف الجمعیة صیغت من المشاكل التي یعانیها المجتمع واألسرة تحدیدا، والبیئة التي "  -

 ".یش فیها الشبابیع
 ".حسب احتیاجات فئة معینة من المجتمع التي تهتم بالثقافة"  -
 ".ألننا أیضا طرف معني، فنحن أعضاء ومواطنین من هذا الحي"  -
المواطن أساس وجود الجمعیة، فلوال حاجیاته ما كانت لتنشط، وهي أداة وصل حضاریة بین " -

 ".اوزات تحصلالمواطنین والمسؤولین، وعین المسؤول على أي تج
من أفراد العینة المدروسة یعتبرون أنّ وضع انشغاالت المواطنین ضمن % 8.6أما ما نسبته 

  :، وذلك لألسباب التالیةأهداف الجمعیة لیس من صالحیتهم
ه من اختصاص األحزاب، وكذا ممثل "  - باعتبارنا لجنة حي فال یعد ذلك من اختصاصنا ألنّ

 ".البلدیة والوالئیة المواطنین من منتخبي المجالس
 ".ال دخل لي في المواطنین"  -
 ".ال ألنني فرع بلدي"  -

من خالل اإلجابات المقدمة یتضح أن ممثلي المجتمع المدني یحاولون إما إلقاء هذه المسؤولیة 
 ّ هم ال یعووا بأن هم یرغبون في حصر أهدافهم لتستهدف فئة بعینها، أو أنّ على أطراف أخرى، أو أنّ

  .في تحسین األوضاع المعیشیة للمواطنینلدیهم دور 
  
  
  
  
  

                                                             
   مـا التمسـته الباحثـة ) 3(إنّ هذا الموقف لم یظهر عند هؤالء الثالثة نّ ٕ من روؤساء الجمعیات أو لجان األحیاء فقط، وا

  .  ان، أي في اإلجابة عن أسئلة أخرىفي مواضع أخرى في استمارة االستبی
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  توزیع العینة المدروسة وفق متغیر نقل انشغاالت المواطنین للسلطات المحلیة) 71(الجدول رقم 
  )%(النسبة   التكرار  نقل االنشغاالت للسلطات المحلیة

  80  28  نعم
  20  7  ال

  100  35  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
ّ نقل % 20ثل أعاله یتجلى أنّ من خالل الجدول الما من أفراد العینة المدروسة یعتقدون أن

ما یعد هذا الدور ذو  نّ ٕ انشغاالت المواطنین إلى السلطات المحلیة ال تندرج ضمن أهدافهم كجمعیات، وا
طابع سیاسي، في حین قدم جانب آخر تفسیرات أخرى تتمحور حول عدم األخذ بآراء واقتراحات 

ما جاءت لتحقیق الجمعیات، بینما ی نّ ٕ ّ الجمعیة لیس من دورها نقل االنشغاالت، وا رى رؤساء آخرین بأن
وعلیه یمكن عرض اإلجابات التي وردت في استمارات . أهداف معینة ال تمت بالصلة بالمواطنین

  :   االستبیان، وهي كالتالي
 ".ال ألنّ جمعیتي تخص الطفولة فقط" -
ّ األهداف المیدانیة ما أكثرها "  -  ".هي التي تقف عائقا أمام ذلك الهدفألن
 ".الجمعیة لیس لها دخل ودور"  -
 ".ال بكل صراحة ال یفتح لك المجال"  -
 ".ال یتم أخذ اآلراء بعین االعتبار"  -
ّ الجمعیة لیس لها أهداف سیاسیة أو أمور تخص الجانب االجتماعي "  -  )".المجتمع(ألن
  ". التواصل بین الجمعیة والمحسنین فقط"  -

من خالل الجدول  المتضمن مدى نقل رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء انشغاالت  یتبین
رئیس جمعیة أو لجنة حي یتحمل مسؤولیة  28أي ما یعادل % 80المواطنین للسلطات المحلیة، أنّ 

نقل هذه االنشغاالت التي تتعلق أساسا بالمحافظة على المحیط، تهیئة المساحات الخضراء، إنشاء 
ة ترفیهیة كالمالعب، دور الشباب، مراكز الثقافة، المسرح وغیرها، تعبید الطرقات وتوفیر مرافق عمومی

اإلنارة العمومیة، وتصلیح قنوات الصرف الصحي، إلى جانب انشغاالت أخرى، وهو ما سیتم تضمینه 
  : في الجدول أدناه
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  یوضح طبیعة االنشغاالت التي تنقل للسلطات المحلیة )72(رقم  الجدول
النسبة   التكرار  یعة االنشغاالتطب

(%)  
  14.3  5  نظافة

  5.7  2  المساحات الخضراء
  14.3  5 )المالعب، المسرح، السینما، مراكز الثقافة، دور شباب(المرافق العمومیة الترفیهیة 

  5.7  2 اإلنارة العمومیة
  2.9  1 تعبید الطرقات

  11.4  4 قنوات الصرف الصحي
  22.9  8 مختلف التجاوزات

  22.9  8 دون إجابةب
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

رئیســا طبیعــة االنشــغاالت التــي تــم تقــدیمها للســلطات  35رؤســاء مــن أصــل  8فــي حــین لــم یقــدم 
وفـي هـذا السـیاق . دون إعطـاء تفسـیرات حـول ذلـك" نعـم"المحلیة، بل اكتفى باإلجابة عـن السـؤال بعبـارة 

  . لشكاوى واالنشغاالت التي تتعلق بالمواطنینمدتّ الباحثة بنماذج عن ا
  

  توزیع أفراد العینة وفق متغیر المشاركة في المداوالت) 73(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  المشاركة في المداوالت

  14.3  5  نعم
  85.7  30  ال

  100  35  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  

                                                             
   6(للمزید أنظر الملحق رقم.(  
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مشاركة رؤساء الجمعیات أو لجان األحیاء في مداوالت یبدو واضحا من خالل الجدول المتعلق ب
 ّ هم سبق لهم المشاركة في مداوالت المجلس الشعبي % 14.3   المجلس الشعبي البلدي أن عبروا أنّ

ه قد حضر المداوالت في العهدة السابقة  ه ثمة من صرح بأنّ ، وقد عبرت جمعیة )2016(البلدي، إال أنّ
ّ المجلس الشعبي البلد نا جمعیة ناشطة، بخالف ذلك فقد أخرى أن ي هو الذي تولى دعوتنا بحكم أنّ

ه حضر المداوالت حرصا من الجمعیة على معرفة كل ما یخص البلدیة،  عبر أحد الرؤساء على أنّ
    . وتقدیم االقتراحات ومعرفة المشاریع المبرمجة

هم"ال"أجابوا بعبارة % 85.7أما ما نسبته  المداوالت، وذلك راجع إلى لم یشاركوا في  ، بمعنى أنّ
  :مجموعات أربعةأسباب عدیدة تتباین من جمعیة ألخرى والتي یمكن حصرها في 

: جمعیات تحصر عملها في أهداف معینة بعیدا عن المشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة -
 ّ ّ الجمعیة لیس من حقها التدخل في هذه الشؤون السیاسیة، في حین رأت جمعیة أخرى بأن بأن

ه ال یحق للجمعیات المشاركة في هذه المداوالت باعتبار أه دافها خیریة فقط، بعبارة أخرى أنّ
ها جمعیة ثقافیة ال  ها تتعلق باألمور السیاسیة، وهو األمر الذي دفع بجمعیة أخرى للقول بأنّ أنّ

 .یحق لها كذلك المشاركة
% 60أجمع : نتخبةجمعیات تؤكد على غیاب االتصال بینها وبین المجالس الشعبیة الم -

ه ال یتم دعوتهم لحضور مداوالت المجلس الشعبي البلدي، وأكد أحد " ال"ممن أجابوا بعبارة  أنّ
ه قال ه ال توجه لهم الدعوة لحضور أشغال المداوالت إلى درجة أنّ لیس : "رؤساء الجمعیات بأنّ

ّ ذلك یبرهن"لدینا فكرة ال بتاریخها وال بمكانها على التهمیش الممارس  ، ویعتبر رئیس آخر بأن
 .في حق الجمعیات

ّ الجمعیة ال تملك : جمعیات ترجع عدم المشاركة إلى عوامل أخرى - تعتبر هذه الجمعیات بأن
الوقت لحضور مداوالت المجلس الشعبي البلدي بسبب انشغالها بتحقیق أهدافها على مدار 

ّ عدم المشاركة في المداوالت هو أمر مقصود یعود إلى  السنة، بینما یرى أحد الرؤساء بأن
ه ال  ثقتهم في عمل المجلس على تلبیة احتیاجات المواطن، في حین یعتقد رئیس آخر بأنّ

 .جدوى من حضور المداوالت ما دام ال یتم األخذ بآرائنا
ها منشغلة بأمور : جمعیات تسعى لحضور المداوالت مستقبال - أظهر عدد من الجمعیات أنّ

 ّ ها ستشارك مستقبال في مداوالت المجالس الشعبیة البلدیة بدافع أخرى، ولكنها تؤكد على أن
  .معرفة المشاریع التنمویة المنجزة أو تلك التي لم تنجز بعد
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 دائرة نسبیة توضح تصنیف الجمعیات ولجان األحیاء وفق متغیر حضور المداوالت

 
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
ّ الج معیات ولجان األحیاء ترجح أغلبها السبب وراء من خالل الدائرة النسبیة یتراءى بأن

عدم حضور المداوالت إلى انعدام االتصال والتنسیق بینها وبین الهیئات المحلیة السیما تلك 
وفي هذا المضمار . المنتخبة التي تمثل المواطنین وتدافع عن حقوقهم، وتسعى إلى تلبیة احتیاجاته

ّ الجمعیة جاءت لت حقیق أهداف معینة بعیدا عن تدبیر الشؤون المحلیة، تعتبر جمعیات أخرى بأن
ها ترید حصر نفسها في أهداف محددة تجعلها منفصلة تماما عن الواقع التي تعیش فیه، وهذا  وكأنّ

 .  األمر یعد مخالفا للعمل المدني
    

  توزیع أفراد العینة وفق متغیر تقدیم االقتراحات) 74(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  المجلس الشعبي البلديتقدیم اقتراحات ألعضاء 

  40  14  نعم
  57.1  20  ال

  2.9  1  بدون إجابة
  100  35  المجموع

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

16,66%

60%

13,33%

10%

حضور مداوالت المجلس الشعبي البلدي

جمعیات تحصر عملھا في أھداف معینة  
بعیدا عن المشاركة في تدبیر الشؤون 

العمومیة

جمعیات تؤكد على غیاب االتصال بینھا  
وبین المجالس الشعبیة المنتخبة

جمعیات ترجع عدم المشاركة إلى عوامل  
أخرى

جمعیات تسعى لحضور المداوالت 
مستقبال
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من خالل الجدول أعاله المتضمن مدى تقدیم االقتراحات ألعضاء المجلس الشعبي البلدي، 
ه ال یقدم أیة اقتراحات للمنتخبین المحلی% 57.1یؤكد  منهم إلى وضع % 40ین، وقد انصرف أنّ

  : تفسیرات تمثلت في
 ".ال یتم أخذ اقتراحاتنا بعین االعتبار"  -
 ".لم یتم تقدیم اقتراحات"  -
 ".بدون جدوى" -
ني حدیثة النشأة"  -  ".لم أقدم اقتراحات ألنّ
 ".غیر قادرة budgetلم یتم أخذها بعین االعتبار حجتهم المیزانیة  -
 ".ولكن هناك زیادة في التجاوزات. ین االعتبار لحدّ الساعةال یتم أخذ أي اقتراح بع" -
ّ ندخل ...الجمعیة جدیدة التأسیس "  - ه مبكر أن ، یرى رئیس الجمعیة وأعضائه التنفیذیین أنّ

غمار االقتراحات بدون رجوع إلى قراءة كاملة وباطنیة لمشاكل المواطنین، وسیتم تحسیسهم 
  ".  ت لتحسین األوضاع االجتماعیةحتى أخذ بعین االعتبار كل االقتراحا

ّ المجالس الشعبیة البلدیة محل الدراسة ال تأخذ باقتراحات  بناء على اإلجابات السابقة یتبین أن
نها فاعل محوري في صناعة وتنفیذ وتقییم السیاسات المحلیة ّ   .الجمعیات على الرغم من كو

ها% 40أما ما نسبته  سبق لها المبادرة بتقدیم اقتراحات  من أفراد العینة المدروسة تؤكد أنّ
للمجلس الشعبي البلدي، لكنها أعطت تفسیرات بخصوص تجسیدها من عدمه، وهو ما سیتضمنه 

  :  الجدول أدناه
  

  یبین االقتراحات التي قدمتها الجمعیات ومدى تجسیدها من عدمه ) 75(الجدول رقم 
  البعض منها  لم تجسد  جسدت   االقتراحات المقدمة

ل نوفمبر تغییر  ّ المشاركة في تحریر برنامج (برنامج احتفاالت أو
  )نوفمبر 1احتفالیة 

x      

خلق / إعادة تأهیل الملعب/ اإلنارة العمومیة للحي/ النظافة 
  .المساحات الخضراء

x      

    x    مركز طبي/ سوق جواري/ مالعب جواریة/ إنشاء مدرسة 
الجواریة، المالعب / المساحات الخضراء/ اقتراح قسم تحضیري
  وحددنا مكان إقامتها

  x    

    x    إنشاء حدائق لألطفال/ النظافة
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    x    التهیئة الحضاریة
    x    اقتراحات منبثقة من مشاكل الحي كاالعتناء بشباب الحي

  x      غرس األشجار/ بناء المدارس/ تخصیص المساحات الخضراء
    x    تقدیم قفة رمضان نقدا 

لبلدي بكوطة أكبر بالنسبة مطالبة رئیس المجلس الشعبي ا
إنشاء مصلحة جمع الضرائب للتحصیل / للسكنات االجتماعیة

/ إنشاء ملحقة ومركز بریدي أكبر من الحالي.../ الضریبي 
  .توفیر حظیرة مجهزة بالوسائل المادیة والبشریة الالزمة

  x    

        خلق مرافق خاصة بالشباب ترفیهیة وثقافیة
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
یتراءى من جراء ما ورد في الجدول أعاله الذي یشتمل على االقتراحات المقدمة ألعضاء 

ه  . من هذه االقتراحات لم تجسد على أرض الواقع% 63.63المجالس الشعبیة البلدیة محل الدراسة أنّ
سمیة، قد یعود هذا األمر إلى مسألة غیاب االتصال والتنسیق بین الفواعل المحلیة الرسمیة وغیر الر 

مما یتمخض عنه إقامة مشاریع تنمویة ال تلب حاجات المواطنین، وبالتالي إضعاف ثقة المواطن في 
  .الجمعیات والمجالس الشعبیة المنتخبة

  أعمدة بیانیة توضح مدى تجسید االقتراحات المقدمة من طرف الجمعیات ولجان األحیاء

  
  من إعداد الباحثة: المصدر
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لم تجسد جسدت جسد البعض منھا

63,63%

18,18%
9,09%

االقتراحات المقدمة من الجمعیات و لجان األحیاء 

االقتراحات المقدمة من الجمعیات و لجان  
األحیاء
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ّ االقتراحات المقدمة من قبل الجمعیات ولجان األحیاء  یتبین من خالل األعمدة البیانیة أعاله أن
ها تمثل بمثابة ورقة انطالق للمشاریع التنمویة التي  جلها ال تجسد على أرض الواقع، على الرغم من أنّ
تقوم البلدیات ببرمجتها خالل فترة زمنیة معینة، مما یجعل هذه المشاریع تحظى بقبول ورضا من 

ّ الجمعیة تشكل منبرا إلیصال تطلعات المواطن من جهة، وتدفع عن طرف ا لمواطنین على اعتبار أن
  . السلطات المحلیة االصطدام بالمطبات والعراقیل أثناء تنفیذ البرامج المسطرة

من أفراد العینة محل الدراسة إلى تفسیرات % 60ففي إطار مسألة االتصال وتعزیز الثقة یشیر 
  :رها في أربعة مجموعاتمتباینة یمكن حص

ما : جمعیات ترى بأنّ غیاب االتصال یعود سببه إلى أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة -
رئیس جمعیة و لجنة حي یعتبر بأنّ غیاب االتصال مرده إلى  21من أصل % 43یقارب 

ها، رفض تمتین وتقویة الروابط والعالقة مع الجمعیات، وكذا انعدام الدعم واإلصغاء النشغاالت
هم یتوجهون لألعضاء من أجل إیصال انشغاالت  ر جانب آخر من الرؤساء أنّ في حین عبّ

یجب أن یكون لك : " المواطنین، لكنهم ال یجیدونهم، وهو األمر الذي جعل أحد الرؤساء یقول
ه "واسطة حتى تستطیع إیصال االنشغاالت من المفروض أن "، بینما اعتبر رئیسا آخر بأنّ

الشعبي البلدي یستدعوا كل الجمعیات الفاعلة لمناقشة األوضاع االجتماعیة أعضاء المجلس 
 ".والثقافیة في المنطقة، وكیف یساهم الجمیع في بناء بیئة صحیة

ترى هذه : إحیاء األعیاد والمناسبات فقط من أجلجمعیات تؤكد بأنّ االتصال یكون قائما  -
یدعوننا إلحیاء "مجلس الشعبي البلدي الجمعیات المصنفة في هذه المجموعة بأنّ أعضاء ال

المناسبات واألعیاد فقط، أو في حالة تقدیم برنامج لنشاط ترغب الجمعیة في القیام به، أو في 
یتم إرسال المستشارین أو أحد ( حالة دعوتنا لهم لحضور النشاطات التي ننظمها

ذین أجابوا بعبارة من المبحوثین ال% 28.58وفي ذات اإلطار، یرى ما نسبته ).المنتخبین
ثراء النقاش حول مسألة تنظیم المناسبات الدینیة " نعم" ٕ ه یتم االتصال بهم من أجل مناقشة وا أنّ

 .واألعیاد الوطنیة فقط
رئیس  21من أصل % 19.05یبرر : جمعیات ترجع غیاب االتصال إلى أسباب ذاتیة -

ّ غیاب االتصال یعود إلى عامل الوقت، في ح ین ترى إحدى الجمعیات جمعیة ولجنة حي بأن
ها منشغلة بمشاریعها المستقبلیة بعیدا عن أعضاء المجلس الشعبي البلدي  .بأنّ

 . فحسب" ال" ، بل اكتفت باإلجابة بعبارة جمعیات لم تقدم تفسیرات بخصوص ذلك -
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أعمدة بیانیة توضح تصنیف الجمعیات وفق متغیر االتصال بأعضاء المجلس الشعبي 
  البلدي

 من إعداد الباحثة: المصدر   
  

  : وهو الشأن الذي سیتضمنه الجدول أسفله المتعلق بمسألة االتصال
  

  توزیع أفراد العینة المدروسة وفق متغیر االتصال )76(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار  االتصال مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  40  14  نعم
  60  21  ال

  100  35  المجموع
  الباحثةمن إعداد : المصدر

  
ّ االتصال بأعضاء المجلس " نعم"من أولئك الذین أجابوا بعبارة % 71.42یعتبر ما نسبته  أن

 ّ   :الشعبي البلدي یتم من أجل إیصال انشغاالت المواطنین، في حین یرى جانب منهم بأن
ل للجمعیة"   - ّ  ، "األعضاء هم الدعم األو
بحكم معرفتهم ألبناء المنطقة،  لدي عالقة متینة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي،"  -

 ". والتعامل الدائم معهم
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ّ غیاب   جمعیات ترى بأن
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أعضاء المجالس الشعبیة 

البلدیة

 ّ جمعیات تؤكد بأن
االتصال یكون قائما في 
إحیاء األعیاد والمناسبات

جمعیات ترجع غیاب  
االتصال إلى أسباب ذاتیة

جمعیات لم تقدم  
تفسیرات بخصوص ذلك

متغیر االتصال

متغیر االتصال



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

343 
 

ه بتاریخ  حضرت الباحثة بمقر البلدیة لقاء جمع نائب الرئیس  06/11/2018والجدیر بالذكر أنّ
  :المكلف بالشؤون االجتماعیة والثقافیة والدینیة بالجمعیات المذكورة أدناه

 .الجمعیة الثقافیة الفن النشیط -
 .العتق والوصال الجمعیة الثقافیة -
 .الجمعیة الثقافیة الطفل یصنع المستقبل -
 .الجمعیة االجتماعیة تطویر جیل المستقبل -
 .الجمعیة الثقافیة بسمة الطفل -
 .الجمعیة   األمل والفن واألصالة -
 .الجمعیة الثقافیة نور المستقبل -
 .الجمعیة الثقافیة ترقیة المرأة -
 .الجمعیة الثقافیة للتظاهرات الفنیة -
 . یة الثقافیة الفراشة الوردیةالجمع -

  :وذلك بحضور المستشارین االجتماعیین، وقد تم التطرق في هذا االجتماع إلى
 .بمقر البلدیة 08/11/2018إقامة حملة للتبرع بالدم یوم  -
 . 20/11/2018التنظیم إلحیاء المولد النبوي الشریف  -
  .2018دیسمبر 11تحضیرات  -

  ینة وفق متغیر االستشارةتوزیع أفراد الع) 77(الجدول رقم 
  (%)النسبة   التكرار االستشارة في المسائل المتعلقة بالشؤون المحلیة

  0  0  نعم
  100  35  ال

  100  35  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
كما یوضحه الجدول المتضمن مدى استشارة الجمعیات في المسائل المتعلقة بالشؤون المحلیة، 

ّ المجالس الشعبیة البلدیة ال تأخذ بآراء واقتراحات فإنّ جمیع أفراد العین ة المدروسة تتفق على أن
ّ قانون    .المتعلق بالبلدیة یجیز استشارة الجمعیات المعتمدة قانونا 10-11الجمعیات،  رغم أن

في هذا المجال قدم رؤساء الجمعیات مجموعة من األسباب الكامنة وراء عدم استشارتهم، هذا 
  :جانب منها
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نا نستدعى إال في المناسبات فقط كدیكورأل"  -  ".نّ
 ".حتى یأخذ منا أرقام هواتفنا"  -
نا مهمشین لیس لدینا أهمیة بالنسبة لهم"  -  ".ألنّ
 ".ال أدري"  -
 ".لم یعطوا أهمیة لذلك"  -
هم أناس ال یأخذوا بآرائنا"  -  ".أبدا، ألنّ
 ".ال یوجد اتصال"  -
 ...".ةیتم استدعائنا في األعیاد الوطنیة والدینی"  -

  دائرة نسبیة تبین مدى استشارة الجمعیات في المسائل المتعلقة بالشؤون المحلیة
  

  
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
  توزیع أفراد العینة وفق متغیر الشفافیة ) 78(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار االطالع الدائم على ما یجري في البلدیة
  22.9  8  نعم
  77.1  27  ال

  100  35  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
الهدف الكامن من وراء مسألة الدیمومة واالستمراریة فیما یخص االطالع على المستجدات 
ها  والشؤون التي تهم البلدیات محل الدراسة هو معرفة مدى وجود الشفافیة من عدمها، على اعتبار بأنّ

متغیر االستشارة

نعم

ال
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ي إطار المقاربة التشاركیة، فمن خالل الجدول تشكل أحد الركائز الضروریة لتفعیل التنمیة المحلیة ف
ّ ما نسبته  ، وقد ال یملكون الدرایة الالزمة فیما یتعلق باألمور التي تخص بلدیتهم% 77.1یتبین أن

  : أرجع هؤالء ذلك إلى أسباب عدیدة تمحورت في
ه ال یتم إعالم الجمعیات و لجان األحیاء بالمشاریع التي تقام على مستوى البلدی - ة، في أنّ

 األماكن المخصصة بالمواطنین،
-  ّ  ،"األبواب مغلقة"و" االتصال منقطع"أن
 ...".في بعض األحیان عن طریق المنسق البلدي، أو عن طریق صفحات الفایسبوك "  -

ه لیس من حقه  وفي هذا المضمار، ثمة من رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء من یرى بأنّ
ها لیست  من اختصاصاته، ویرجع البعض اآلخر السبب إما النشغاالت التدخل في هذه المسائل ألنّ

متعلقة بنشاط الجمعیة، أو انشغاالت الرئیس وأعضائه الشخصیة، في حین یرى أحد الرؤساء بأنّ هذا 
  .رئیسا عن تقدیم تفسیرات بخصوص هذه المسألة 27من أصل % 22.22ویمتنع . األمر ال یهمه

ة المدروسة یرون بأنّ االطالع على ما یجري في البلدیة من أفراد العین% 22.9أما ما نسبته 
یعد واجب ومسؤولیة كل رئیس بلدیة، وذلك بغرض مدّ المواطنین بالمعلومات الضروریة التي تخص 
هم بهذه المعلومات، وهو إما عن صفحات  شؤونهم العمومیة، وقد أعطى عدد منهم المصادر التي تمدّ

ه منس ه موظف في البلدیة، وهذا جانب من التفسیرات المقدمةالفایسبوك، أو باعتبار أنّ   :ق بلدي، أو أنّ
 ".ألننّي عامل بالبلدیة عون إدارة إقلیمي"  -
ني رئیس جمعیة ومن واجبي معرفة كل التطورات عن طریق مواقع التواصل االجتماعي"  -  ".ألنّ
ني أتتبع كل مجریات البلدیة، ألنّي مسؤول من ناحیة تدعیم النقائ"  - ص فیما یخص ألنّ

  ".الشباب
  توزیع أفراد العینة وفق متغیر الرضا عن المشاریع) 79(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار رضا الجمعیة عن المشاریع التنمویة المقامة في البلدیة
  5.7  2  جدا

  42.9  15  نوعا ما
  34.3  12  غیر راضیة
  17.1  6  بدون إجابة
  100  35  المجموع

  باحثةمن إعداد ال: المصدر
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ه كلما اتسعت مشاركة الجمعیات، وارتفعت  ینطلق تحلیل هذا الجدول من فرضیة مفادها أنّ
ففي هذا . الشفافیة كلما زادت درجة الرضا عن المشاریع التنمویة المقامة في البلدیات محل الدراسة

التنمویة  من أفراد العینة المدروسة، والذین عبروا عن عدم رضاه عن المشاریع% 34.3الصدد یرى 
ه لیست ثمة مشاریع تنمویة في األصل  ن  - بسبب غیاب عنصر الشفافیة-المقامة في البلدیات أنّ ٕ وا

ها موجهة لفئة أو منطقة بعینها دون سواها، كما یعاب على  ها ال تخدم المواطن أو أنّ وجدت فهي إما أنّ
ها تتصف بعدم اإلتقان، وهو ما تؤكده التفسیرات الم   :قدمةهذه المشاریع أنّ

ّ أغلب المشاریع ال تخدم المواطن بل تعیق حریته وخصوصیته"  -  ".غیر راضیة، ألن
 ".ال وجود لمشاریع تنمویة"  -
الحظنا بأنّ كل رئیس بلدیة یترأس المجلس یصب المیزانیة األكبر في المنطقة التي یقطن "  -

 ".بها، أو مؤیدیه قاطنین بها
، عدم )صالحیة محدودة(تقان في هذه المشاریع أوال نقص في هذه المشاریع، ثانیا عدم إ"  -

 ".مناسبتها مع ما یتمناه المواطن
 ".ال توجد فیها الشفافیة وحریة االطالع"  -

تؤكد على غیاب " نوعا ما "حتى تلك التفسیرات المقدمة من قبل المبحوثین الذین أجابوا بعبارة 
مشاریع المنجزة هي ثانویة ولیست ذات الشفافیة واالنحیاز لساكنة دون أخرى، فضال عن أنّ هذه ال

ویمكن . أولویة بالنسبة للمواطنین، في حین یرى أحد الرؤساء أنّ هذه المشاریع تفتقر للعمل المشترك
  :إیجاز هذه التفسیرات في بعض النقاط التالیة

ألننا لسنا على اطالع بالمشاریع التي تقام على مستوى البلدیة، كما أن هذه المشاریع "  -
 ".هة ألماكن معیشة دون كافة المناطق المتواجدة على مستوى البلدیةموج

ألن هناك انشغاالت أخرى لم تتحقق وهي أساسیة وذات أولویة بالنسبة للمواطنین كالسكن "  -
والمرافق الحیویة األخرى مساحات خضراء، فضاءات للترفیه، تهیئة عمرانیة، تسویة وضعیة 

 ".السكنات
 ".مل المشتركیبقى الكثیر من الع"  -
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منحنى بیاني یوضح درجة رضا الجمعیات عن المشاریع التنمویة المقامة في البلدیات محل 
  الدراسة

  
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
  یبین حصول الجمعیات على اإلعانة المالیة ومدى تقیید حریتها )80(رقم  جدولال

معیةتلقي اإلعانة المالیة یقید من حریة وعمل الج المجموع   
  نعم ال  بدون إجابة

الحصول  نعم 7 4 0 11
على 

اإلعانة 
 المالیة

 ال 6 17 1 24
 المجموع 13 21 1 35

  من إعداد الباحثة: المصدر
  

ُظهر الجدول الماثل أعاله والمتضمن تلقي الجمعیات المدروسة اإلعانة المالیة، ومدى تقیید  ی
ّ ما نسبته هذه األخیرة لحریة الجمعیة وشل عملها ال من أفراد العینة % 37.14جاد والفعال، أن

 ّ ّ تلقي اإلعانة المالیة تعیق عمل الجمعیة وتحد من حریتها، حیث أن جمعیات  7المدروسة یرون بأن
ّ اإلعانة  13من أصل ) أي التي تتلقى اإلعانة المالیة من طرف السلطات المحلیة( جمعیة ترى بأن

ه تقید حریتها، وتجمع هذه الجمعی یمنحوننا اإلعانة المالیة ویفرضون علینا "ات على موقف واحد أنّ
ّ الجهة المانحة لإلعانة المالیة "یفرض علینا القیام بأنشطة ال نرید القیام بها"، "أعباء أخرى ، ألن

، في حین قدم "تفرض على الجمعیة المشاركة في تنظیم األعیاد الوطنیة والدینیة حسب مبتغاها"
  :فسیرات أخرى تمثلت في رؤساء آخرون ت

5,7
42,9

34,3
17,1

0 10 20 30 40 50

راضیة جدا
نوعا ما 
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بدون إجابة
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 ".لكل مال رقیب"  -
 ".اإلنسان ینبغي أن یكون حر ولیس تابع"  -

لكن العمل المدني التطوعي ال بد أن یكون مستقال، وهو األمر الذي یزید من قوة مؤسسات 
  .المجتمع المدني ویرسخ قیم الدیمقراطیة التشاركیة

ّ ا% 60أما ما نسبته  إلعانة المالیة ال تقید حریتها، بل من الجمعیات المدروسة ترى بأن
ها تساهم في تغطیة بعض النفقات التي تقع على عاتق الجمعیة، مما ینجر عنه تحقیق  بالعكس فإنّ

ّ . األهداف التي سطرت من طرف الجمعیة منهم ال یتلقى اإلعانة المالیة لهذا یعتبر % 48.57إال أن
ّ تلقیها ال یقید من حریته   .بأن

  
  توزیع أفراد العینة المدروسة وفق متغیر المشاركة في المواعید االنتخابیة ) 81(الجدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار إشراك الجمعیات في المواعید االنتخابیة
  14.29  5  نعم
  85.71  30  ال

  100  35  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

  
ّ نسبة  دروسة یؤكدون على عدم من أفراد العینة الم%  85.71من خالل الجدول یتبین أن

ها في غنا عن  ه ال دور لها وأنّ مشاركتهم في المواعید االنتخابیة، حیث اعتبرت بعض الجمعیات أنّ
ه یتم إشراكهم في المواعید االنتخابیة % 14.29في حین . السیاسة من رؤساء الجمعیات أجاب بأنّ

  :كشخص ولیس كجمعیة، وهذه هي التفسیرات المقدمة
ّ القانون ینص على عدم أنا كرئیس ج"  - معیة أشارك في الموعد االنتخابي بصفة شخصیة ألن

 ".االنتماء السیاسي والحزبي للجمعیة
 ".إدماج البعض یوم االنتخاب"  -
تحسیس المواطنین لذهاب یوم االقتراع، توعیتهم الختیار ما هو األنسب لهم لتحسین "  -

 ".أوضاعهم االجتماعیة
 ."كنت مسؤوال على الصنادیق"  -
 ".هو جعل المواطن ینتخب من أجل بالده"  -

  



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

349 
 

  آلیات تفعیل التنمیة المحلیة التشاركیة: المبحث الثالث
رف اتتمحور التنمیة التشاركیة على افتراض محوري وأساسي یتعلق بتقاسم السلطة والمع
النهج المختلفة بمعنى التركیز على المشاركة والشفافیة، وهذا األمر ال یتأتى إال من خالل تبني 

والسعي نحو احترام حقوق اإلنسان، " وحیاد اإلدارة"الدیمقراطي وتفعیل دور الجهات الفاعلة المحلیة 
إضافة إلى تشجیع المبادرات المحلیة والتمكین وتطویر مهارات المواطنین المحلیین واستشارتهم في 

  . 1سبیل تحقیق التنمیة المحلیة
افة الفواعل المجتمعیة قصد بلوغ أهداف التنمیة من إن افتراض تقاسم السلطة یقتضي مساهمة ك

األسفل أي االنطالق من داخل المجتمع وتبني إستراتیجیة االعتماد على الذات التي تمكن المجتمعات 
المحلیة من إثبات ذاتها ضمن منظومة األطر المؤسسیة المختلفة، وذلك عن طریق اعتماد جملة من 

تشارك في تحقیق التنمیة المحلیة یتضمن ضرورة إشراك كل فئات فمبدأ ال. اآللیات الكفیلة بذلك
المجتمع بغض النظر عن الجنس، العرق، اللغة، السن وما إلى ذلك من جهة، وكذا اعتماد التنوع 

  .والتعدد أي أن یمس كافة مجاالت الحیاة االقتصادیة، االجتماعیة، اإلداریة والسیاسیة من جهة أخرى
  

ل ّ   یة االقتصادیة المحلیةالتنم :المطلب األو
ّ تحقیق التنمیة االقتصادیة على المستوى المحلي وضمان نجاحها یتطلب اعتماد آلیات  إن
تشاركیة تمنح لالقتصاد المحلي نفسا جدیدا ینتقل من خالله من حالة ساكنة تتوقف على االستهالك 

دة اإلنتاجیة، األمر الذي فحسب إلى حالة تتمیز بالحركیة والحیویة تراعي اإلنتاج وتشجع على زیا
یمكنها من دفع عجلة التنمیة من جانب، ویقلل مخاطر وأزمات العجز المالي الناتج عن عدم التوازن 

ّ ذلك یتطلب   :الحاصل بین حجم النفقات العمومیة والموارد المتاحة من جانب آخر، ومن تم فإن
 :المیزانیة التشاركیة -/1

ها شكلت ابتكارا تعتبر المیزانیة التشاركیة أسلوب ا من أسالیب الدیمقراطیة التشاركیة إلى درجة أنّ
، كانت بدایتها في مدینة بورتو ألیغري لكنها سرعان ما 2مؤسسیا هاما لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة

ها شكلت أحسن تجسید لمشاركة المواطنین في تدبیر  انتشرت في كثیر من الدول على اعتبار أنّ
  .رسم السیاسات العمومیة المحلیةالشؤون العمومیة و 

                                                             
األطر المؤسسیة للمجتمـع المحلـي والشـراكة فـي تحقیـق األمین العوض حاج، حسن كمال الطاهر ورباب المحینة،   1

  .10-09، ص ص 2007، أغسطس التنمیة
2 Adalmir Marquetti carlos E. Schonerwald et Al Campbell, opcit, p63. 
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دت  المیزانیة التشاركیة آلیة یقرر بواسطتها السكان تخصیص كل أو  «وبناء على ما سبق، عُ
، بعبارة أخرى 1»بعض الموارد العمومیة المتوفرة أو یتم إشراكهم في القرارات المتعلقة بهذا التخصیص

ّ المیزانیة التشاركیة آلیة تسمح للساكنة المحل یین بالمشاركة في تحدید تخصیصات المیزانیة العامة فإن
أو المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بضبط المیزانیة وتخصیصاتها بحكم أن المواطن المحلي إلى 

  . جانب الجهات الفاعلة األخرى األدرى واألعلم باحتیاجات اإلقلیم أو الوحدة المحلیة
یات االجتماعیة واالقتصادیة المحلیة تنبع من سیاسات یؤكد معظم االقتصادیین أن أهمیة العمل

قلیمیة من شأنها تعزیز الشراكة والدینامیات المحلیة، وتأخذ بعین االعتبار المؤشرات  ٕ اقتصادیة محلیة وا
البیئیة، وفي هذا اإلطار یعد انتاج االبتكار بشكل متزاید مادة خام جدیدة للتنمیة االقتصادیة، فضال 

ل على الظروف االجتماعیة المحلیةعن أن سیاسة ال ّ   . 2تنمیة االقتصادیة المحلیة تعتمد في المقام األو
ومن هذا المنطلق عمدت الدول عبر العالم إلى أخذ المیزانیة التشاركیة كآلیة لتحقیق التنمیة 

یة تجربة للمیزانیة التشارك 2000االقتصادیة المحلیة، وقد أبانت الدراسات عن رصد حوالي أكثر من 
في العالم، في حین أظهرت التجارب عن غیاب اعتماد هذه اآللیة في شمال إفریقیا ما عدا في 

ّ التنمیة االقتصادیة المحلیة تستند على االبتكار بالدرجة األولى، لهذا . 3المغرب وتونس ومن تم فإن
دد التجارب وكثرتها عكفت الدول إلى ابتكار آلیة مؤسسیة تمثلت في المیزانیة التشاركیة، لكن تزاید ع

لیس دلیل على أن نجاح تجربة معینة في بلد أو منطقة ما ال یعني بالضرورة نجاحها في بلد أو 
  .منطقة أخرى

بات تبني المیزانیة التشاركیة في الجزائر ضرورة حتمیة أكثر من أي وقت مضى، وذلك راجع 
فیها الوالیات والبلدیات باألخص والتي إلى تالفي العجز المالي ودوامة األزمات المالیة التي تتخبط 

تتحمل مسؤولیة تصحیحها الدولة، وهو األمر الذي یوقع هذه األخیرة في انسداد دائم وخانق یؤثر على 
القطاع االقتصادي برمته، والذي یخلف تبعات على باقي القطاعات األخرى، ومن تم المیزانیة 

  .طني بأسره والمحلي على وجه التحدیدالتشاركیة كآلیة بإمكانها إنعاش االقتصاد الو 
ّ تحقیق التنمیة االقتصادیة المحلیة عن طریق اعتماد المیزانیة التشاركیة یستدعي تكییف  غیر أن

  .هذه األخیرة مع األوضاع والظروف التي تتمیز بها األقالیم المحلیة أو الوحدات المحلیة في الجزائر
  

                                                             
، المملكــة القــرار المشــترك نمــوذج آلیــة المیزانیــة التشــاركیة: الحكامــة التشــاركیة المحلیــةالســید عبـد اهللا حارســي،   1

  .17، ص 2017المدیریة العامة للجماعات المحلیة، : المغربیة والتعاون األلماني
2 Patrick le gales, politique urbaine et développement local : une comparaison franco-britannique, 
paris : l’Harmattan, 1993, p 137. 

  .17السید عبد اهللا حارسي، المرجع السابق، ص  3



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

351 
 

  :شروط تجسید المیزانیة التشاركیة
ّ اإلرادة السیاسیة لوحدها ال تكفي لتدعیم أیة فكرة أو آلیة : قانوني ومؤسساتي رصینإطار  - 1 إن

أو میكانیزم ما لم یكن ثمة تنصیص قانوني واضح یقر ویجیز تطبیقها، وهو األمر ذاته 
ینطبق على تجسید آلیة المیزانیة التشاركیة الداعمة لتحقیق التنمیة االقتصادیة المحلیة، لهذا 

لك إطارا قانونیا یتضمن وضع تعریف للمیزانیة التشاركیة خصائصها التي تمیزها یتطلب ذ
مقارنة مع الدول األخرى، كیفیة تطبیقها، الجهات المسؤولة عن ذلك، النظام القانوني الناظم 
لهذه الجهات فیما یخص حقوقها وواجباتها، النظام التأدیبي في حال تجاوز أو اختراق أحكام 

 .ص علیها في هذا المیثاق وغیرهاالمواد المنصو 
المیزانیة التشاركیة آلیة یتم من خاللها  :فیما یخص ضبط تعریف للمیزانیة التشاركیة  - أ

إشراك المواطنین سواء لتقریر التخصیصات وكیفیة استغالل الموارد المالیة واقتراح 
زیادة الموارد  المشاریع والبرامج التنمویة وتنفیذها ومتابعتها وتقییمها أو المساهمة في
 .المالیة عن طریق التصریح بجمیع الممتلكات ودفع الضرائب بشكل قانوني

 .فیما یخص الجهات المسؤولة عن تطبیقها وكیفیة عملها  -  ب
یقوم هذا الشرط على ضرورة تكوین المورد البشري سواء كان مواطنا، : بناء رأسمال البشري - 2

ّ دفعه وذلك عن طریق بناء مواطن مثقف یدرك دوره في ت حقیق التنمیة المحلیة، ویعي بأن
للضرائب سلوك مواطناتي ایجابي یعود بالنفع على المجتمع المحلي، وعلیه بصفته عضوا 
منه، وكذا تنظیم دورات تكوینیة لفائدة المواطنین المحلیین بخصوص كیفیة عمل المیزانیة 

هذا المورد البشري  التشاركیة وضبط مكانة كل مواطن ضمن هذه اآللیة وغیرها، أو كان
 ).البلدیة والوالیة(موظفا في اإلدارة المحلیة 

 .إعداد المیزانیة العامة عن طریق إشراك المواطن المحلي الذي یساهم في تحدید األولویات - 3

وبالتالي یمكن للمیزانیة التشاركیة تقویة أداء المجالس المحلیة من جراء تحقیق الدیمقراطیة 
  .االقتصادیة

  :ط التشاركيالتخطی -/2
نتیجة تعالي األصوات المنادیة بضرورة إدماج الجهات الفاعلة في عملیة صناعة القرارات ورسم 
السیاسات العمومیة السیما على المستوى المحلي، تغیر مفهوم الفكر التنموي بإتجاه تدعیم الالمركزیة 

، "بناء القدرات"تضمن وتشجیع المشاركة الشعبیة بدل المركزیة، ومن تم برزت منظومة جدیدة ت
المقاربة التشاركیة، التخطیط اإلقلیمي والمحلي، والتركیز على الكفاءات وتسقط تلك األفكار التي كانت 
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قائمة والتي تتمثل في إقامة المؤسسات، هیمنة الدولة على النشاط السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 
  .  1على التكنوقراطیة واإلداري، ومن تم اعتماد التخطیط المركزي والتشدید

ه  إنّ هذا التطور المطرد ساهم في ظهور ما یسمى بالتخطیط التشاركي والذي یعرف على أنّ
مقاربة تستند على التفاوض وتحل محل السوق ذاتیة التنظیم، فهي تفترض مسبقا مجتمعا قائما على 

ي، فالحكم الذاتي یشیر إلى الحكم الذاتي، والذي یسمح بمشاركة الجمعیات التطوعیة والمجتمع المدن
حالة تعكس تأثر المواطنین بقرار ما في عملیة صناعة القرار، استنادا على درجة وأهمیة ما یكون قد 
أثر فیهم، كما یمثل كذلك الطریقة التي تعبر عن تجاوز الفصل القائم بین االقتصاد وبقیة قطاعات 

ه یعتبر المجتمع، وعلیه فهي توفر إطارا مؤسسیا إلعادة دمج  االقتصاد في المجتمع، فضال عن أنّ
 .2نظاما محفزا على االبتكار

أما عن التخطیط التشاركي على المستوى المحلي، فهو یقتضي تكریس سلسلة من الدینامیات 
التفاعلیة التي تتیح للمواطنین المحلیین وكافة الجهات الفاعلة القیام بأدوار محوریة ضمن عملیة 

 cycle deبدورة التخطیط التشاركي "التي یمكن تلخیصها فیما یمكن تسمیته التخطیط التنموي، و 
planification participative  التي تهدف إلى تعزیز مكونات المرونة من خالل استمراریة عملیة

التنظیم، المشاركة، التجربة، التكیف والتعلم، ویشمل ذلك اختبار التقنیات المناسبة والبحث عن الحلول 
ئمة وخلق ثقافة الحكم الرشید وتتضمن هذه الدورة مجموعة من العملیات یمكن توضیحها المال

  :3كالتالي
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  :عبد المطلب أحمد غانم، التخطیط ومشاركة المواطن أو التخطیط التشاركي، للمزید أنظر  1

http://www.pidegypt.org/download/Localelection/ParticipatoryPlanningAdvocacy%20Dr.El
%20Sayed%20Ghanem.pdf 
2 Fikret Adaman, Muriel Savrot et Gael Gratet, «la planification participative contre le grand marché 
(économie, nature et société)», Rue descartes, vol3, N49, 2005, pp116-117.  
3 Jabrane Mohamed et Taiqui Lahcen, approche et actions pour la résilience au changement climatique : 
projet SEARCH au Maroc, Espagne : UICN, 2014, p14.  
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  دورة التخطیط التشاركي) 4(الشكل رقم

  
یعتبر التخطیط التشاركي األداة التي بواسطتها یتم إشراك كافة الجهات الفاعلة بما في ذلك 

  .لیین في مختلف مراحل عملیة التخطیط للتنمیة المحلیةالساكنة المح
وفي سبیل إنجاح التخطیط التشاركي في الجزائر قدم كل من محمد األمین حركات ومحمد 
الهادي لعروق في مقالهما المعنون بـ التخطیط الحضري في الجزائر والمشاركة المجتمعیة مجموعة من 

  :1اآللیات والتي یمكن إجمالها في
یتم إدارته عن طریق إقرار  »مرصد حضري تشاركي محلي«جهاز مستقل تحت مسمى  تكوین -

یحرص على االلتزام بالقیم التشاركیة واحترامها والسهر على  »میثاق معرفي أخالقي وقانوني«
 .ترسیخها وتطویرها، وذلك بهدف تفعیل المشاركة المجتمعیة والتخطیط التشاركي المحلي

                                                             
مجلـة العلـوم ، »التخطـیط الحضـري فـي الجزائـر والمشـاركة المجتمعیـة«مین حركات ومحمد الهادي لعروق، محمد األ  1

  .645-644، ص ص 2015، 43، العدداإلنسانیة

 الرؤیة

 التقییم

تراتیجیات  ع اس وض

 التكییف

 التخطیط

 الترسیخ

 االستجابة
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ن كیفیات إشهار المقترحات والخیارات وتحدد المدة الزمنیة الالزمة إقامة أطر تنظیمیة تتضم -
لنشرها، قبل مرحلة المصادقة على الخطط النهائیة، األمر الذي یتیح إمكانیة إعادة النظر في 

 .الخطط التي قد تتعارض مع احتیاجات المواطنین وما یصبون إلیه
وسیع مجال المشاركة في صیاغة البرامج اعتماد األسالیب العلمیة الممنهجة التي تساهم في ت -

جراء  ٕ والخطط التنمویة من خالل القیام بالتحقیقات، توزیع االستبیانات وسبر اآلراء وا
المسوحات االجتماعیة شریطة أن یكون ذلك عن طریق االستعانة بمؤسسات أو هیئات 

قات العمومیة مختصة ومحایدة، كما یستلزم األمر نشر النتائج المتوصل إلیها في التحقی
 .ومختلف األسالیب األخرى بشكل شفاف واضح وعام، مع اإلشارة إلى التعدیالت المتخذة

دعم جلسات الحوار والنقاش واالستماع العامة، وكذا تشجیع مبدأ االستشارة والمبادأة المتعلقة  -
 .بمسائل التخطیط الحضري المحلي

  :أهمیة عن سابقتها تتمثل في إضافة إلى اآللیات السابقة الذكر ثمة أخرى ال تقل
االستفادة من الخبرات والتجارب الدولیة والقیام بعملیة التحیین والغربلة وتكییفها مع  -

 .خصوصیات األقالیم المحلیة في الجزائر
االستعانة بتكنولوجیا المعلومات ووسائل االتصال واإلعالم المختلفة السیما وأن العالم أصبح  -

في هذا المجال، إلى جانب أن المواطن أضحى إن صح التعبیر یشهد حركیة ونشاط كبیر 
مواطن الكتروني من خالل حملة للهواتف الذكیة معه في أي مكان، واالطالع على كل ما 

  .یدور حول العالم من مستجدات، وبالتالي أصبح للمواطن االلكتروني وعي مكتسب الكترونیا

  :1مراحل التخطیط التشاركي
 :لتهیئة والضبطا: المرحلة األولى - 1

تتضمن هذه المرحلة تهیئة الجهات الفاعلة والوسائل الالزمة والطرق الضروریة  
والمنهجیات المتبعة التي تستخدم في عملیات التنمیة المحلیة، وكذا توفیر الجو المالئم 

أما عن نقطة الضبط فهي تستهدف . والظروف المناسبة التي تساهم في بلورة الخطط التنمویة
د األولویات، األهداف والموارد البشریة، هذه األخیرة التي تستلزم اشراك المواطنین تحدی

  .المحلیین كرأسمال بشري مؤهل لالستثمار فیه إلى جانب الفواعل المحلیة الناشطة
 

                                                             
، 2015أفریقیا الشرق، : ، المغربفي مقاربة المسألة التنمویة من منظور تشاركي: التنمیة مشاركةإبراهیم بایزو،    1

  .96-75ص ص 
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 :االنتقائیة والتشخیص: المرحلة الثانیة - 2

االجتماعیة إنّ عملیة التخطیط التشاركي تشتمل على كافة المجاالت االقتصادیة،  
 .والثقافیة وغیرها، لهذا یستوجب الشأن أوال تحدید المجال المنشود أي المجال المعني بالتخطیط

انتقاء الجهات الفاعلة التي لها صلة مباشرة مع المجال المحدد مسبقا مثال في المجال : ثانیا
المدني الناشطة البیئي یتم تشكیل لجنة أو هیئة تضم الجمعیات البیئیة أو مؤسسات المجتمع 

في هذا المجال، الخبراء المواطنین، المواطنین العادیین، السلطات المحلیة، القطاع الخاص 
إال أنّ هذا ال یمنع من حضور فواعل أخرى لیس لها عالقة بالمجال . الفاعل في هذا المجال

اعات معنیة السیما في المجال البیئي فكل القط. ولكنها لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر علیه
ّ الجهات األخرى یجب أن تكون ممثلة بكثرة وبشكل فعال نشط من شأنه . بالمشاركة غیر أن

 .إحداث تغییر جذري فیما یتعلق بالتنمیة المحلیة
تكوین أصحاب المصلحة المشاركین في عملیة التخطیط، والذین بدورهم یقومون بمهمة : ثالثا

  .ذ آرائهم واستشارتهم فیما یخص احتیاجاتهمتوعیة الجهات األخرى غیر المشاركة، وأخ
القیام بتشخیص المشاكل التي یعاني منها المجتمع المحلي، والتي تعتري تجسید الخطط : رابعا

  .التنمویة
قیام المواطنین المحلیین بترتیب األولویات الموضوعة من طرف السلطات المحلیة، : خامسا

  .ص بهذه العملیةوذلك من خالل عرضها على موقع الكتروني خا
  .تقدیم الحلول المناسبة وطرح النتائج المتوقعة: سادسا

 : التنفیذ: المرحلة الثالثة - 3
التأكد من أن الخطوات السابقة الذكر طبقت بالشكل المطلوب، ومدى مراعاة الظروف   - أ

 .والمنهجیات واألسالیب المنتهجة
وذلك من أجل تحمیل تقسیم األدوار بین الجهات الفاعلة بما في ذلك المواطنین،   -  ب

 .المسؤولیة لكل طرف في حال وجود أي نقص أو مشكل معین

خلق قنوات للتواصل بین مختلف الفاعلین ألنّ هذه النقطة تشكل أهم عائق یعیق التنمیة  -ج
المحلیة، إلى جانب السعي نحو تحقیق التوافق وتوحید األفكار والرؤى حتى یتسنى تطبیق 

  .الخطة بحذافیرها
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ول على دعم الهیئات الرسمیة الوطنیة والمحلیة سواء من حیث الوسائل، المعلومات الحص - د
والتحفیز، بحكم أن التخطیط التشاركي الجید هو الذي یبنى على معلومات دقیقة ووسائل 

  .متطورة فضال عن التحفیزات السیما التحفیز المعنوي
نین الخبراء واللجان التابعة قبل الشروع في الخطة، البد أن تحال على تقییم المواط - ه

ذا تم تعدیلها أو إضافة شيء أو إلغاء شطر منها یتم إخطار اللجنة أو  ٕ للمجالس المنتخبة، وا
الهیئة صاحبة المصلحة بذلك مع تقدیم تعلیل أو سبب التعدیل، وعرضها على التصویت 

  .تجسید الخطةللمصادقة علیها في شكلها النهائي الذي یتیح لألطراف الفاعلة البدء في 
 : التقییم والمتابعة: المرحلة الرابعة - 4

یعد التقییم التشاركي مصطلحا جدیدا یسمح ألصحاب المصلحة المشاركة في تقییم 
مشروع برنامج أو سیاسة من حیث عملیة التخطیط والتنفیذ، وهو یختلف عن التقییمات 

حاب المصلحة، وتستهدف التقلیدیة التي ال تقوم على المشاركة المباشرة والنشطة من أص
استخدام نتائج التقییم، تمكین الجهات : عملیة التقییم التشاركي تحقیق ثالثة أهداف رئیسة

 .1الفاعلة وتحریرها، إنتاج المعرفة التي تعكس احتیاجات وتطلعات ذوو المصلحة
وضع سلم تقویم یحدد مدى نجاح أو فشل المشاریع والبرامج التنمویة، وهو ما یسمى 

ه ثمة فرق بین مصطلح تقییم وتقویمبال  .تقییم الذاتي، وفي هذا المجال ینبغي اإلشارة إلى أنّ
یشكل التقییم التشاركي نوع من الرقابة الدیمقراطیة التي تمكن من تحدید مواطن القوة ومكامن 

  . الضعف
  :تشجیع االستثمار المحلي التشاركي -/3

امة في تنشیط االقتصاد حیث یعتبر بمثابة یلعب االستثمار دورا مهما ویتبوأ مكانة ه
الوسیلة المحفزة للتنمیة االقتصادیة، ومن هذا المنطلق فإنّ مضاعفة االستثمار وتطویر كفاءته 

. 2یشكل أحد األسس الركیزة التي تمكن من الرفع من معدالت النمو االقتصادي واإلنتاجیة
ّ االستثمار یهدف إلى زیادة تراكم رأس ال   .مال وفتح فرصا للشغلوعلیه فإن

ه یقصد باالستثمار وفق المادة الثانیة من القانون رقم   « 09- 16وفي ذات السیاق، فإنّ
أو إعادة /اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات اإلنتاج و

                                                             
1 Steve Jacob et Laurence Ouvrard, l’évaluation participative : Avantages et difficultés d’une pratique 
innovante, Québec : Cahiers de performance et de l’évaluation, N°1, 2009, p10. 

ثمار األجنبــي المباشــر فــي محــور العالقــة القائمــة بــین االســتثمار المحلــي واالســت« یحیــات ملیكــة ودحمــاني فاطمــة،   2
  . 58، ص2014، 21، العددمجلة االقتصاد واإلحصاء التطبیقي، »2012-1998الجزائر دراسة قیاسیة خالل الفترة 
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ّ االستثمار یشتمل على ش1»التأهیل، المساهمات في رأسمال شركة راء موارد ، بعبارة أخرى فإن
اقتصادیة قد تكون عینیة أو نقدیة أو قد تكون في شكل سندات او أسهم، وفي هذا المجال 
یمكن االشارة إلى شركات المساهمة التي یمكن اعتبارها أحد أوجه الدیمقراطیة االقتصادیة 

اذ التشاركیة القائمة على فكرة المشاركة في األسهم وهة ما یسمح بفتح مجال المشاركة في اتخ
  .القرارات

وفي سیاق آخر، وبغیة تشجیع االستثمار المحلي لتحقیق التنمیة ینبغي محاولة توفیر 
الظروف المناسبة لتشجیع كل إقلیم على االستثمار في النشاطات والمنتوجات التي ینفرد بها 
 عن بقیة األقالیم األخرى، إلى جانب تدعیم المشاریع التنمویة التي تعتمد بشكل كبیر على

اد األولیة أو المواد المصنعة أو نصف مصنعة في الجزائر، وذلك لتفادي االستیراد بأثمان المو 
باهضة، ومن تم عجز المیزان التجاري، وبالتالي فإنّ هذا األخیر هو الذي یمثل أحد 

  .المؤشرات الدالة على حالة االقتصاد
ه ف  investissement participatifأما عن االستثمار التشاركي  یمكن تعریفه على أنّ

عملیة الرصد التي بواسطتها یقوم صاحب المشروع سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، 
بمعنى أن یتتبع المستثمر الخطوات التالیة التي تمكنه من معرفة مدى نجاح المشروع المراد 

  : الشروع فیه
التي سیقام بها  أخذ رأي المواطنین المحلیین القاطنین في المنطقة الجغرافیة: أوال
، ومعرفة ما إذا كان هذا المشروع سیلقى نجاحا أم ال؟ حیث یقدم هؤالء المواطنین المشروع

اقتراحاتهم وانطباعاتهم حول المشروع باإلیجاب أو السلب، فالمواطن المحلي هو أدرى بما 
ه فردا من أفراد المجتمع المحلي المراد إنشاء المشروع فی   .هیحتاجه على اعتبار أنّ

استشارة السلطات المحلیة في مسألة مدى نجاح المشروع المراد إقامته ومعرفة : ثانیا
اإلجراءات المتخذة، وكذا القوانین الناظمة إلى جانب منح التسهیالت واالمتیازات وخفض 

  .الضرائب أو اإلعفاء من دفعها بالنسبة لبعض االستثمارات
ّ الجزائر من خالل المرسوم التن المتضمن صالحیات الوكالة  100-17فیذي بالفعل فإن

الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها طرح مجموعة من المیكانیزمات لتطویر االستثمار 
بمساهمة الجماعات  اإلقلیمیةوتشجیع المستثمرین على سبیل المثال تكلیف مركز الترقیة 

                                                             
غشـت  3الموافـق ل  1437شـوال عـام  29مـؤرخ فـي  09-16الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، قـانون رقـم   1

غشـت  3الموافـق  1437شـوال عـام  29، المؤرخـة فـي 46، الجریدة الرسمیة، العدد، یتعلق بترقیة االستثمار2016سنة 
  .18، ص 2، المادة 2016
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ثرائهاإلثراء ن إستراتیجیةالمحلیة التابعة لدائرة اختصاصه بوضع  ٕ من خالل  شاطات الوالیة وا
مكاناته  ٕ قیام المركز بتقدیم المعلومات والمعارف الالزمة الشارحة لواقع االقتصاد المحلي وا
المتوفرة، وذلك قصد خلق جو محفز للمستثمرین من جراء وضع بنك للمعلومات والمعطیات 

ات االقتصاد المحلي إلى الفرص واإلمكانات المتاحة في كل قطاع من قطاع اإلشارةیتضمن 
  .1وغیرها من المهام واألدوار األخرى السانحة بتطویر االستثمار المحلي

لكن المستثمر قد یجهل وجود هذه المیكانیزمات والمساعدات التي تقدمها الهیئات 
الرسمیة المحلیة، لهذا یستوجب الشأن إقامة حمالت توعویة، تنظیم الملتقیات، إصدار 

المتبعة، التسهیالت  باإلجراءاتالمحلیة للتعریف  باإلذاعة، االستعانة النشریات والمطویات
والنصائح المقدمة ألصحاب المشاریع والراغبین في االستثمار،  اإلرشاداتالممنوحة، وكذا 

التي تجلب وتشجع االستثمار  واإلعالمإنشاء أرضیات إلكترونیة وغیرها من أسالیب النشر 
مة مشاریع استثماریة مدروسة تُحصل فوائد وأرباح كبیرة وتعتمد المحلي، وذلك حتى یتسنى إقا

  .على أسس علمیة من شأنها المساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة
لما ال یتم كذلك إنشاء مراكز تهتم بتكوین المستثمرین وبناء المواطن المستثمر الجید 

  .تصادیةورجل األعمال المتمیز الخالق للثروة والمشارك في التنمیة االق
التوجه ألخذ رأي أصحاب الخبرة في المجال المراد االستثمار فیه سواء من أولئك : ثالثا

الذین ال یزالوا یزاولون النشاط في الوالیات، البلدیات أو حتى الدول األخرى، وكذا االستفادة 
ر النشاط ّ هم اختاروا تغی   .من خبرة أولئك الذین توقفوا عن النشاط أو أنّ

رأي هیئات المجتمع المدني، وكذا وسائل اإلعالم واالتصال، إلى جانب  أخذ: رابعا
بالخبرات األكادیمیة أي األساتذة الجامعیین، الدراسات واألبحاث التي تناولت  االستعانة

  .بالدراسة مجال االستثمار كالبیئة، السیاحة، التجارة وغیرها
شروع إلى استخالص بعد أخذ رأي جمیع الجهات السابق ذكرها یسعى صاحب الم

النقاط المشتركة التي یستند علیها إلقامة مشروعه، وهذا األمر ال یمنعه كذلك من زیادة تعیین 
مكتب دراسات لیقوم بالبحث عن مدى نجاح المشروع من خالل إجراء األدوار الملقاة على 

ّ نجاح االستثمار المحلي واالقتصاد المحلي عموما یتوقف على درجة  استخدامه أو عاتقه، ألن
استعانته بالمقاربة التشاركیة واستشارة كافة الجهات الفاعلة في المجتمع المحلي وجمع 
المعلومات الالزمة التي تساهم في بناء أسس قویة إلقامة مشاریع استثماریة ناجحة ال تعتریها 

  .عوائق تحد من سیرها بالشكل المطلوب
                                                             

  .6، ص 100-17، المرسوم التنفیذي  1مكرر  28المادة    1
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  : تنویع االقتصاد المحلي -/4
ّ تحقیق التنمیة االقتصادیة المحلیةفي ظل المقارب یستدعي مشاركة كافة  ة التشاركیة فإن

ّ المواطن العادي وهیئات المجتمع المدني یسعون  الفاعلین كل حسب مجال تخصصه بعبارة أخرى، فإن
المنتج للثروة والمنشط للنشاط السیاحي  لتنشیط االقتصاد عن طریق التركیز على االقتصاد المنزلي

ه انتقل من مجرد نشاط إلى علم قائم بذاته، وذلك نتیجة  والمساهم في تنمیة المجتمع على اعتبار أنّ
التقدم العلمي المطرد، وكذا تطور الحیاة وطرق العیش وبذلك أضحى االقتصاد المنزلي الوسیلة التي 

حقیق تغییرات جذریة في المجتمع، لهذا تستند فلسفة هذا االقتصاد على ت إحداثیمكن  بواسطتها
تنمیة الفرد واألسرة والمجتمع، «التكامل، تحسین األوضاع المعیشیة والتنمیة االقتصادیة عن طریق 
   . 1»االهتمام بجمیع فئات المجتمع، التعرف على حاجات الناس واهتماماتهم

ّ االقتصاد المنزلي یعتبر الفرد مركز اهتماماته ومحور موضوعاته،  فمن خالل ما تقدم، یتبین أن
ه یتخذ من  كما الذي یتضمن مشاركة  التمكینوسیلته، وهذا األمر یندرج ضمن ما یسمى بـ اإلنسانأنّ

ه یدل على دور المقاربة التشاركیة في تحقیق  األفراد في بلورة الحیاة العامة، وهذا إن دلّ على شيء فإنّ
  .التنمیة االقتصادیة استنادا إلى االقتصاد المنزلي

 ّ ه یمكن للمجتمع المدني بمختلف مؤسساته ه في إطار إضافة إلى ما سبق، فإن ذات المقاربة فإنّ
إتاحة الفرص للمواطنین للمساهمة في بلوغ أهداف التنمیة االقتصادیة بما في ذلك الفئات والشرائح 
المهمشة، كأن تقوم هیئات المجتمع المدني بمساعدة هذه األخیرة على انجاز مشاریع تنمویة بناء على 

عانات مادیة ومدهم باإلرشادات والنصائح وغیرهاتقدیم مسا ٕ   .عدات مالیة وا
وفي سیاق آخر، وتدعیما لفكرة تنویع االقتصاد المحلي یتطلب األمر سعي الجماعات المحلیة 
القطاع الخاص المحلي نحو االستثمار في المجاالت المختلفة كالتجارة، الصناعة، الزراعة والسیاحة 

مام فقط على المداخیل الناتجة عن الضرائب والرسوم السیما وأن ما یقارب وغیرها، دون تركیز االهت
  .من موارد الجماعات المحلیة محصلة من الوعاء الضریبي أو الجبایة المباشرة 90%

  
                                                             

   الدراســة أخــذت بــالتعریف األكثــر حداثــة مقارنــة ّ طرحــت مجموعــة مــن التعــاریف بخصــوص هــذا المصــطلح إال أن
علــم یهــتم بدراســة طبیعــة اإلنســان " مــن قبــل ایــزیس نــوار وآخــرون حیــث اعتبــر بمثابــة  1979دم ســنة بســابقیه، والــذي قــ

وحاجاته وتطوره خالل مراحل الحیاة من جهة ودراسة البیئة ومواردها مـن جهـة أخـرى والعمـل علـى سـد حاجـات اإلنسـان 
  :للمزید أنظر". من موارد البیئة المحدودة المتاحة

دار المنـاهج للنشـر والتوزیـع، : ، عمـانمـدخل إلـى علـم االقتصـاد المنزلـيولیلى حجازین نشـیوات ، أیمن سلیمان مزاهرة 
  .21، ص 2010

   .23-22المرجع نفسه، ص ص  1



دراسة حالة  –رهانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الرابع
- والیة وهران  

 

360 
 

ّ تنویع االقتصاد المحلي یقتضي   :وتأسیسا على ما سبق، فإن
  

وذلك من خالل عمل : تشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص على المستوى المحلي - 1
لوائح  إصدارالجماعات المحلیة على توفیر المناخ المناسب لجلب االستثمار عن طریق 

تنظیمیة من شأنها تشجیع المستثمرین على ولوج النشاط االقتصادي، والنهوض باالقتصاد 
حیط والبنى التحتیة الداعمة لم المحلي لیس هذا فحسب، فعلیها كذلك إقامة الهیاكل القاعدیة

في القابل یستلزم الشأن من القطاع الخاص المحلي خلق فرص الشغل، محاربة  ،1االستثمار
البطالة واآلفات االجتماعیة وكذا العمل على تنشیط االقتصاد المحلي من خالل االهتمام أكثر 

 .بالمجاالت الحیویة
التعاون ما بین  تضمن آلیة): أو الوالیات/ البلدیات و(التعاون ما بین الوحدات المحلیة  - 2

الوحدات المحلیة خلق مصادر متنوعة للثروة، وكذا االستفادة من تجارب بعضها البعض، 
وتنشیط االقتصاد المحلي،  فضال عن اشتداد المنافسة التي تؤدي إلى تحسین جودة األداء

فالبلدیات مثال التي . وعلى هذا األساس تتجه الوحدات المحلیة صوب التنویع في االقتصاد
تحظى بالمیزة التنافسیة في المجال الزراعي یمكنها نقل تجربتها إلى بلدیات أخرى، كما یمكن 
لهذه األخیرة أن تمد ید المساعدة وتقدم خبراتها في المجال السیاحي مثال إلى بلدیات أخرى 

فمن شأن هذا التعاون كأحد مقومات المقاربة . متمیزة في مجال آخر إلى دوالیب ذلك
المساهمة في إثراء النشاط االقتصادي وتنویعه، وبالتالي دفع عجلة التنمیة  التشاركیة

 .االقتصادیة على الصعید المحلي
ّ التعاون یمكن من إقامة مشاریع تنمویة مشتركة بین وحدتین محلیتین أو  عالوة على ذلك، فإن

مشاریع تحمل على كل وحدة إقامتها منفردة أو أنّ هذه ال یستعصيعدة وحدات محلیة، والتي 
في ثنایاها مصالح مشتركة أو أن إقامتها تحتاج إلى عامل من عوامل اإلنتاج هو بحوزة 

تنوي إقامة مشروع ما لكنها ال تتوفر على األرض كأحد عوامل " أ"فمثال بلدیة  ،2إحداها
ها یمكن أن تقیم هذا المشروع على أرض البلدیة  بعد أخذ موافقتها بطبیعة " ب"اإلنتاج فإنّ

  .الحال، وعلیه فهذا التعاون یصبو في تحقیق المصلحة المشتركة للبلدیتین
  

                                                             
  .29-28، المرجع السابق، ص ص الحكم المحلي والتنمیة المحلیةسمیر محمد عبد الوهاب،   1
دراسـة : یم اإلدارة المحلیـة فـي المملكـة األردنیـة الهاشـمیةتنظـعبـد المعطـى محمـد غسـان ونـادر أحمـد أبـو شـیخة،   2

  .68، ص 1985منشورات المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، : ، األردنتحلیلیة
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  التنمیة السیاسیة واإلداریة: ثانيالمطلب ال
إن الحدیث عن التنمیة السیاسیة في إطار الدیمقراطیة التشاركیة یجر الباحثین والمهتمین بالشأن 

ریق الثالث، والتي تتمحور أساسا حول السیاسي إلى التفكیر في األسس التي تستند علیها نظریة الط
ترسیخ اإلصالح الدیمقراطي من خالل استحداث وسائل حكم جدیدة وفعالة، إعادة ترتیب عالقة الدولة 
بمواطنیها، ضمان مشاركة سیاسیة أوسع للمواطنین، إعادة اختراع مجتمع مدني قوي، كما یرى 

ّ التمثیل السیاسي أثبت عجزه  عن اإلیفاء بالوعود والتعبیر عن تطلعات مؤسسي هذه النظریة أن
  .1وطموحات المواطنین

 - كما سبق ذكره–فعلى المستوى المحلي، وفي سبیل تحقیق تنمیة سیاسیة تستدعي الضرورة 
استحداث وسائل حكم جدیدة وفعالة تتیح للمواطنین المشاركة مباشرة في صناعة القرارات المحلیة 

  :تعلق أساسا بـورسم السیاسات العمومیة، والتي ت
 :االستفتاء المحلي -1

ه یتیح للمواطنین المشاركة  یعتبر االستفتاء المحلي أحد أوجه الدیمقراطیة التشاركیة بحكم أنّ
فهو بهذا . مباشرة في المفاضلة بین بدیلین إما بالموافقة أو الرفض بخصوص مسألة أو قضیة معینة

لي للمقاربة التشاركیة یستدعي قبل الشروع في لكن التجسید الفع. یشكل أحد أسالیب ممارسة الحكم
عملیة االستفتاء القیام باستطالع للرأي حول مسألة معینة أو برنامج تنموي أو غیرها من المسائل التي 
تمس بالتنمیة المحلیة، وذلك بهدف تصمیم موضوع االستفتاء بناء على استطالعات الرأي، وكذا حتى 

ه ما الفائدة من إجراء استفتاء یترجم إرادة یعبر موضوع االستفتاء فعال عن  اإلرادة العامة للمواطنین ألنّ
  .النخبة الحاكمة على المستوى المحلي؟ ، ویعرض فقط على المواطنین لمجرد استشارتهم

وفي سیاق آخر وتفادیا لإلنفاق المالي الضخم یفضل إجراء هذه العملیات على الفضاء 
جابة التي یمكنها أن تساهم في كسب ثقة المواطنین، وهو األمر االلكتروني، وضمانا لسرعة االست

هم عنصر مهم في المعادلة السیاسیة على الصعید المحلي، وفاعال محوریا  الذي یشعر المواطنین بأنّ
في التنمیة المحلیة، وبالتالي یتجه المواطن نحو المزید من االبتكار واإلبداع، وكذا الدود والدفاع عن 

  .لیة التي ینتمي إلیهاالوحدة المح
  

                                                             
: ، فـــي»االنتخابـــات والواقــع العربـــي تحلیـــل أثـــر االنقســـام المـــذهبي والطـــائفي والقـــومي«عبـــد الحمیـــد عبـــد اللطیـــف،   1

القدس للدراسات السیاسیة، : األردن اطیة في العالم العربي خطوة لألمام أم خطوة للوراء؟،االنتخابات والتحوالت الدیمقر 
  .247، ص2009
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 :إعادة بناء مجتمع مدني محلي قوي -2

ل على مدى الدور الذي یلعبه المجتمع المدني على الصعید  ّ ترتكز هذه اآللیة في المقام األو
بعادها عن  ٕ المحلي بمعنى أنّ هیئات المجتمع المدني المحلیة هي التي تساهم في مسألة تهمیشها وا

  : صناعة القرار المحلي وذلك
ها ال تمتلك الدرایة الكافیة بحقوقها المنصوص علیها قانونا،إ -  ما ألنّ
ها تسعى لتحقیق مصالحها الخاصة وال تولي أهمیة للصالح العام، -  أو أنّ
ها تفتقد لعنصري المواجهة والجرأة على كسب التحدي، وتتخوف من عواقب الفعل  - أو أنّ

 المتخذ،
 .هشاشة البناء المدني والحس التطوعي أو غیرها من التصرفات والسلوكات الدالة على -

إنّ مسؤولیة هذا التهمیش الممارس في حق هیئات المجتمع المدني على المستوى المحلي ال 
ّ الكثیر من الدراسات  ما تتقاسمها مع السلطات العمومیة، فإن نّ ٕ تقع على كاهل هذه الهیئات لوحدها، وا

كاس عن هشاشة دور السلطات العمومیة، كما تبرهن على أن ضعف المجتمع المدني ما هو إال انع
ها تشیر على عدم دیمقراطیتها نتیجة تضییقها على العمل المدني من خالل إقرار قوانین تعیق سیرها  أنّ

  . 1وقدرتها على التغییر
یستشف مما سبق، أن بناء مجتمع مدني محلي فعال ومساهم في إطار الدیمقراطیة التشاركیة 

  :ات یمكن تلخیصها فيیحتاج إلى استراتیجی
 :2من حیث دور السلطة السیاسیة  - أ

عادة النظر  - ٕ مراجعة األطر القانونیة والتشریعیة الناظمة للحریات األساسیة وحقوق اإلنسان، وا
في اإلجراءات المنظمة لتكوین منظمات المجتمع المدني ورفع القیود عنها، وتوسیع مجال مشاركتها 

 .بفعالیة
ن واالعتماد المتبادل بین المواطن، المجتمع والهیئات الرسمیة المحلیة، مراعاة التفاعل والتعاو  -

وتعزیز قیم المواطنة وتفعیل مفهوم الحق سواء سیاسیا، اجتماعیا، اقتصادیا، ثقافیا وغیرها، كل ذلك 
 .»ثقافة سیاسیة مشاركتیة«في سبیل ترسیخ 

لى درایة تامة بمنحى إعالم المواطن وجعله متصل بصفة دائمة بكل ما یدور حوله، وع -
الشؤون العمومیة المحلیة، وذلك عن طریق استخدام وسائل االتصال واإلعالم التقلیدیة كاإلذاعات 

                                                             
  .05، المرجع السابق، ص الواضح والطموح: مؤسسات المجتمع المدنيمحمد زین العابدین،   1
  .27، المرجع السابق، ص»ظريمدخل ن: الدیمقراطیة التشاركیة وواقع الحوكمة المحلیة في الجزائر«محمد سنوسي،   2
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المحلیة، الملصقات، النشرات الجداریة وغیرها، أو باستعمال شبكات التواصل الحدیثة المعتمدة على 
الجتماعي كالفایسبوك، تویتر، سكایب، الفضاء السبرنیتیكي كالمواقع االلكترونیة، صفحات التواصل ا

 .یوتیوب وغیرها، وتفعیل القاعدة التشاركیة التي تمكن المواطن من المساهمة في دفع التنمیة المحلیة
 : من حیث دور هیئات المجتمع المدني المحلي   -  ب
بمعنى االعتماد على الذات، إثبات الذات، مما ینتج عنه تدعیما : تبني النزعة الذاتیة -

ّ المجتمع المدني المستقل هو الذي یخلق التمیز والقادر على التأثیر في لالست قاللیة ألن
 .السیاسات العمومیة المحلیة، ال بل المساهم الفعال في صیاغتها

تمثین الروابط االجتماعیة بینها وبین المواطنین، والعمل على تعبئتهم لاللتفاف حول العمل  -
ي، وذلك من خالل تكوین الموارد البشریة لترسیخ ثقافة الجمعوي وتنمیة الحس المدني التطوع

المواطنة، وما تحمله من قیم للتسامح، التضامن، التعاون وهو األمر الذي یمكن من المساهمة 
 .في دفع أشكال الجریمة المنظمة

الدفاع عن مصالح المواطنین من خالل التوجه إلى الجهات المعنیة وطرح انشغاالت الساكنة  -
 .، والتفاوض مع مسؤولي هذه الجهات المحلیین

 . إجراء المسوحات واستطالعات الرأي وعرضها أمام الجهات المعنیة -
 :إقامة الهیئات واللجان االستشاریة الرقابیة المحلیة -3

إنّ مأسسة االستشارة والتشاور عن طریق إنشاء هیئات أو لجان استشاریة توسع من 
من  13ن العمومیة المحلیة، وذلك إعماال ألحكام المادة مشاركة مختلف الفاعلین في تدبیر الشؤو 

التي تركت مجال الحریة لرئیس البلدیة في إمكانیة االستعانة بكل شخصیة  10-11قانون البلدیة 
  .محلیة، خبیر أو ممثل جمعیة محلیة

ه في إطار إرساء أسس الدیمقراطیة التشاركیة، وترسیخ مقوماتها على المستوى  كما أنّ
المنصوص علیها دستوریا، یتطلب تأسیس هیئات أو لجان استشاریة رقابیة یتم اللجوء  المحلي

إلیها ألخذ رأیها واستشارتها في المسائل التي تهم المواطن المحلي، تمكن هذه اللجان من تأطیر 
  .مشاركة الفواعل المحلیة

  :عضویة اللجان أو الهیئات االستشاریة الرقابیة المحلیة
  :اللجان أو الهیئات عن طریق أسلوب التعیین وذلك من خالل یتم تشكیل هذه

 ،)المواطنین العادیین(اختیار ممثال عن كل حي من أحیاء البلدیة  -
 تعیین ممثال عن كل جمعیة محلیة تابعة للبلدیة، -
 .تعیین رجل أعمال أو ممثال للقطاع الخاص عن كل حي -
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مختصین في المجال القانوني، وذلك  إلى جانب األعضاء السابقة الذكر، یتم تعیین ثالثة
بغرض تقدیم اقتراحات ورؤى ال تتعارض مع القوانین والتشریعات المنصوص علیها في هذا 
المجال، بمعنى توجیه عمل هذه الهیئات استنادا إلى القانون، توسیع معارف األعضاء فیما یخص 

  .القوانین الناظمة لعملها وللفعل العام المحلي عموما
تخدام أسلوب التعیین، وذلك بهدف خلق التوازن بین هذه اللجان والمجالس المحلیة یرجح اس

نة عن طریق االنتخاب بعبارة أخرى العمل على المزج بین أسلوبي االنتخاب والتعیین ّ   .المكو
یتم تجدید عضویة هذه اللجان كل سنة حتى یتسنى مشاركة جمیع الفواعل المحلیة من 

ن الرقابة الشعبیة من جهة أخرى یمكن من تعزیز الرقابة على عمل جهة، وكذا إقامة نظام م
ألنّ طول مدة العضویة وجعلها تتساوى مع مدة . الهیئات المحلیة المنتخبة بشكل دائم ومباشر

عضویة المجالس المحلیة المنتخبة قد یحید عن تحقیق األهداف التي أسست من أجلها هذه اللجان 
ي من شأنه المساهمة في خلق المنافسة بین اللجان االستشاریة الرقابیة االستشاریة، وهو األمر الذ

  .المتعاقبة وبین هذه اللجان والمجالس المنتخبة
هم محكومین بمدة  كما یجعل هذه اللجان تقدم األفضل واألحسن للمواطن على اعتبار أنّ

ألن هذه اللجان زمنیة قصیرة تجعلهم ینهمكون لتحقیق الصالح العام بدل المصلحة الشخصیة 
، وتقدم تقریرا مفصال عن )بعد مرور سنة(تتعرض للمحاسبة والمساءلة عند انتهاء كل عهدة 

عملها یتضمن االنجازات التي حققتها وجعل تطلعات ومطالب المواطنین مرجعا لتقییم مدى نجاح 
  .هذه اللجان في االستجابة لرغباتهم

  :مهامها
ستشاریة الرقابیة المحلیة القیام بمجموعة من األدوار تضطلع هذه اللجان أو الهیئات اال 

  :تتمثل أساسا في
تقدیم االقتراحات والتعبیر عن طموحات ومطالب كل مواطن في أي نقطة من إقلیم البلدیة  -

ّ كل حي من أحیاء البلدیة ممثال تمثیال حقیقیا، وهو األمر الذي قد تفتقر إلیه  على اعتبار أن
خبة التي عادة ما یصطدم واقعیا بوجود فئات وأجزاء في أقالیم البلدیات المجالس المحلیة المنت

ّ هذه المجالس قد تسعى إلى تلبیة مطالب فئات معینة وشرائح محددة، مما  غیر ممثلة أو أن
 .یولد اختالال في التمثیل

ل مراقبة عمل وأداء المجالس المحلیة المنتخبة تفعیال للرقابة الشعبیة من خالل حضور أشغا -
الدورات التي تعقدها هذه المجالس، لیس الحضور فحسب بل المساهمة في إثراء وتنشیط 

 .أعمالها، ومتابعة عمل الجان الدائمة ومحاولة تقدیم ید العون لها
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النزول إلى المیدان والتقرب من المواطنین القاطنین بإقلیم البلدیة ورصد مدى رضاهم عن أداء  -
 .المجالس المنتخبة

شیط ندوات دوریة شهریة أو فصلیة إلعالم المواطنین بشؤونهم وأخذ آرائهم بعین تنظیم وتن -
ها تسیطر  االعتبار بخصوص مختلف المسائل، وذلك حتى ال تنفرد هذه اللجان أو توصف بأنّ

 .على العمل المحلي من دون العودة إلى استشارة المواطنین كجهة معنیة
 ):المعینة والمنتخبة(المحلیة  الحق في تقدیم العرائض للسلطات العمومیة -4

تمثل العرائض شكال من أشكال المبادرات المحلیة التي تخول للمواطنین حق المشاركة في 
بداء اآلراء، وتقدیم االقتراحات التي تساهم في تحسین األوضاع  ٕ إدارة الشؤون العمومیة المحلیة وا

ى لمشاركة المواطنین في التأثیر على المعیشیة للساكنة المحلیین، فهذا الحق یشكل الطریقة المثل
  .رسم السیاسات العمومیة وصناعة القرار المحلي مباشرة دون تفویض للسلطة

یقصد بالعریضة وثیقة مكتوبة تتخذ شكل طلب یحوي جملة من المطالب، المقترحات أو 
تتخذ  التوصیات توجه للسلطات العمومیة المحلیة المعنیة، والتي تهدف إلى جعل هذه األخیرة

  .1التدابیر واإلجراءات الالزمة بخصوص مسألة، قضیة أو مشكلة تهم القاطنین بإقلیم معین
وفي السیاق ذاته، ثمة مجموعة من الشروط التي ینبغي توافرها لقبول العریضة من قبل 

  :2السلطات العمومیة المحلیة
 أن تشتمل على تحقیق الصالح العام ولیس المصلحة الشخصیة، - 1
 لمطالب، المقترحات والتوصیات مشروعة،أن تكون ا - 2
 أن تتوخى الوضوح والبساطة حال كتابتها وتحریرها، - 3
 أن ترفق ببیان ألسباب تقدیم العریضة والهدف المتوخى منها، - 4
 .»الئحة دعم العریضة«أن بـ  - 5

ففي الجزائر، وفي سبیل تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على الصعید المحلي وترسیخ البعد 
في عمل الجماعات المحلیة، وتعزیز المواطنة النشطة والفعالة، البد أن یستند حق  الالمركزي

                                                             
دلیـــل المملكــة المغربیــة، الـــوزارة المنتدبــة لــدى رئــیس الحكومــة المكلفــة بالعالقـــات مــع البرلمــان والمجتمــع المــدني،   1

ل ّ ، قســم الشــؤون حــق تقــدیم العــرائض إلــى الســلطات العمومیــة والجماعــات الترابیــة: المشــاركة المواطنــة، الجــزء األو
  .08، ص2017لعامة، مايالقانونیة والعالقات ا

  .09المرجع نفسه، ص  2
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تقدیم العرائض للسلطات المحلیة على أسس دستوریة وقانونیة تضمن تحقیق المساواة، إسماع 
  .صوت المواطنین، احترام حقوق اإلنسان، وتجسید مبدأ التمكین والعدالة االجتماعیة

لسابقة الذكر، هنالك إجراءات وتدابیر یتطلب إتباعها ویمكن باإلضافة إلى الشروط ا
  : تلخیصها في

جمع التوقیعات من مواطني إقلیم البلدیة أو الحي المعني بموضوع العریضة، یتم تحدید عدد  - 1
 .التوقیعات من قبل السلطات العمومیة، وذلك تبعا لمعیار الكثافة السكانیة لكل بلدیة أو حي

یضة إلى كل من المحكمة اإلداریة المختصة إقلیمیا، المفتشیة العامة تقدیم نسخة عن العر  - 2
على مستوى الوالیات وتسلیم النسخة األصلیة للسلطات المحلیة المعنیة سواء المنتخبة أو 

 .المعینة مع االحتفاظ بوصل استالم مؤشر علیه من الجهات اآلنف ذكرها
جراء  إنشاء لجنة تختص بمهمة دراسة العرائض والنظر في - 3 ٕ مدى صحة المضمون، وا

 .التحریات والتحقیقات على المستوى المیداني

ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي یشهده العالم یستحسن تقدیم عرائض الكترونیة، وذلك في 
ها تستجیب لرغبات  فضاءات مخصصة لهذا الغرض، تنشئها السلطات المحلیة شریطة أنّ

  .المواطنین وتطلعاتهم
ّ المقاربة التشاركیة بإمكانها تحقیق التنمیة اإلداریة على أما فیما  یخص الجانب اإلداري، فإن

الصعید المحلي التي من شأنها تحسین الخدمة العمومیة المحلیة وتطویر أداء الجماعات 
  : اإلقلیمیة، لكن ذلك ال یتأتى إال من خالل

 :أخلقة الخدمة العمومیة المحلیة -1

واهر السلبیة ورداءة التسییر وسوء استغالل الموارد جلها مظاهر أدت بسبب استفحال اآلفات والظ
إلى اعتالل اإلدارة، فضال عن أشكال الرشوة، المحاباة، المحسوبیة، التسلط في استعمال السلطة 
ن خالل استخدام المنصب في خدمة المصلحة الشخصیة، الشأن الذي جعل الباحثین والدارسین 

سیاسي واإلداري یحاولون صیاغة مدخل أو مقاربة سمي بمدخل أخلقة وكذا المهتمین بالشأن ال
الخدمة العمومیة أو الحیاة العامة أو اإلدارة العمومیة أو المرفق العمومي، تعددت التسمیات لكن 
المحتوى والمعنى ذاته، والذي یقصد به مراعاة الجانب األخالقي في إدارة المرافق العمومیة عموما 

على وجه التحدید، نظرا النتشار مظاهر الفساد وغیاب المساءلة والشفافیة على والمحلیة منها 
  .صعید إدارة الجماعات اإلقلیمیة
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ومن هذا المنطلق سعت حكومات الدول إلى إیجاد أسالیب تقضي على هذه اآلفات السلبیة داخل 
العاملین في هذه اإلدارات العمومیة والتي لها انعكاس على المجتمع برمته، بحكم أن األفراد 

  .اإلدارات ما هم إال مواطنین ینتمون إلى المجتمع، وهو ما یؤثر على هذا األخیر والعكس صحیح
  :وفي سبیل أخلقة المرافق العمومیة المحلیة ثمة مجموعة من التدابیر الكفیلة بذلك تتمثل في

یثاق في كل عهدة إعادة ترتیب عالقة المواطن بالجماعات اإلقلیمیة، وذلك عن طریق إقرار م -
 .انتخابیة ینظم العالقة بین مختلف الفواعل المحلیة بما في ذلك المواطنین

ّ المعاملة الحسنة بإمكانها  - العمل على حسن استقبال المواطن واالستجابة لتطلعاته ومطالبه ألن
 .إعادة بعث الثقة

رصد المحلي لتعزیز إنشاء نظم حدیثة للكشف عن مظاهر الفساد، وتعزیز الشفافیة كإقامة الم -
الشفافیة ومحاربة الفساد، أو تأسیس خط أخضر للتبلیغ عن المخاطر واآلفات التي تنخر جسم 

 .اإلدارات العمومیة وتعتري نجاح برامج التنمیة المحلیة
اتخاذ إجراءات ردعیة صارمة تعاقب كل مخالف ألسس التنظیم ومقوماته سواء من ناحیة  -

سقاط فكرة التمادي على اآلخرین المواطنین أو الموظفین وال ٕ منتخبین، وذلك منعا للتجاوزات وا
 .واإلساءة إلى الكرامة اإلنسانیة وانتهاك حقوق اإلنسان ووضع حد لتبدید المال العام

تفعیل آلیة المساءلة والرقابة على أداء الجماعات اإلقلیمیة، وذلك من خالل توسیع حریة  -
ة، وعدم الضغط علیها لكن شریطة تحري المعلومات الصحافة المرئیة المكتوبة و السمعی

الصحیحة ومعاقبة كل ناشر لمعلومات خاطئة أو مغلوطة تخدش بكرامة األشخاص وتشوه 
 .صمعتهم

  :  1من خالل" أخالقیات جدیدة"باإلضافة إلى ذلك، یستدعي األمر اعتماد معاییر ترسخ 
  تقنین مقاییس األخالق في إطار قانوني، -«
 س أخالق واضحة،وضع مقایی -
 دعم المبادرات في األخالق والسلوك، -
 وضع إجراءات تأدیبیة مناسبة، -
جعل القیم األخالقیة عملیة عن طریق نشرها والتركیز على الوقایة مع الحرص على  -

 ».التطبیق

                                                             
جامعـة ، حولیـات »اإلدارة العمومیة الجزائریة في ظل التحدیات المحلیـة والعالمیـة«عدمان مریزق ودحیة عبد الحفیظ،   1

  .88، ص 2013، 24، العددالجزائر
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وعموما یمكن القول أن سبب تقدم األمم یعود بالدرجة األولى إلى تبنیها منظومة أخالقیة 
خالق فوق القوانین الوضعیة، بمعنى أن الضمیر األخالقي ال یحتاج إلى قانون تكرس فكرة األ

ما یضبط وینظم نفسه بناء على ما یمتلكه من أخالق نّ ٕ ُحتكم إلیه، وا وهذه العقیدة یتطلب إرساؤها . ی
إشراك المؤسسات التربویة والدینیة، وكذا یتوقف على األسرة التي تعتبر نواة المجتمع، فإذا صلحت 

  . ح المجتمع ككل، لهذا یجب االستثمار في األسرة وتوفیر لها كافة الضروریاتصل
 :اإلدارة بالمشاركة -2

ّ مسیري  ّ اإلدارة بالمشاركة تشیر إلى أحد أوجه الدیمقراطیة التشاركیة على اعتبار أن إن
إلى  اإلدارة وأعوانها هم مواطنون، وبالتالي أخذ أي قرار داخل اإلدارات العمومیة یصبو كذلك

ّ یسوده المناخ الدیمقراطي بدل التعصب  ه یساهم في خلق جو إشباع رغباتهم من جانب، كما أنّ
  .للرأي والدیكتاتوریة التي قد تؤدي إلى عرقلة خطط التنمیة المحلیة من جانب آخر

وعلیه یعد أسلوب اإلدارة بالمشاركة من األسالیب الحدیثة الذي یتضمن أساس جوهري مبناه 
اج الموظفین في عملیة صناعة القرار، وتحمل تبعات مرحلتي وضع الخطة أو ضرورة إدم

ه مهما بلغ الموظف أو العامل من الدهاء یبقى في  التخطیط وتنفیذ القرارات المتخذة بدعوة أنّ
ّ . بعض األحیان غیر قادر على مجابهة التحدیات التي تعتري اإلدارة ومن هذا المنطلق، فإن

  . 1الجماعي بإمكانه الوصول إلى أفضل القرارات صناعة القرار بالشكل
ّ أي انشغال یطرحه  إلى جانب ذلك، فإنّ عون اإلدارة أو مسیرها هو ابن بیئته، وعلیه فإن
المواطن المحلي في البیئة الخارجیة یسعى هذا العون إلى نقله صوب البیئة الداخلیة للنظام 

لمطالب اآلتیة لإلدارات العمومیة من المحیط اإلداري، وهو األمر الذي یساهم في االستجابة ل
  .الخارجي، مما یجعل اإلدارة تتمیز بالفعالیة والكفاءة والرؤیة اإلستراتیجیة

ّ اإلدارة بالمشاركة تعتبر فلسفة تراعي الجانب اإلنساني في أداء  عالوة على ما سبق، فإن
بمعنى مضاعفة الرضا الوظیفي وأهداف اإلدارة ) الموظفین(العمل بهدف تحقیق أهداف العاملین 

ّ إشراك الموارد  أي رضا الموظفین على ظروف العمل، وكذا تحقیق الفعالیة في األداء، كما أن
لكنه ینبغي التفرقة  في هذا الصدد بین . البشریة العاملة یبرر على وجود دیمقراطیة اإلدارة

                                                             
دار یافـا العلمیـة : ، عمـانة والحداثـةمفـاهیم ورؤى فـي اإلدارة والقیـادة التربویـة بـین األصـاللیلـى محمـد أبـو العـال،   1

  .309، ص 2013للنشر والتوزیع ودار الجنادریة للنشر والتوزیع، 
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اتخاذ قرار « المشاركة فیعني مصطلحي االستشارة الذي یشیر  إلى أخذ الرأي فقط بینما مصطلح 
  .1، لهذا السبب تمثل المشاركة تحفیزا معنویا دائما»مشترك مصحوب بمسؤولیة متبادلة

  
  التنمیة االجتماعیة: المطلب الثالث

ّ التنمیة التشاركیة تستمد جوهرها من التنمیة االجتماعیة التي تقوم على التضامن والتعاون  إن
ه ال أساس لتنمیة اقتصادیة، سیاسیة أو حتى إداریة من دون والتآزر بین أفراد المجتمع  المحلي، ألنّ
 ّ ویكون تحقیق التنمیة االجتماعیة  .ابن بیئته كما یقول ابن خلدون اإلنسانتنمیة اجتماعیة، وذلك ألن

  :من خالل
 : أنسنة الحیاة العمومیة المحلیة - 1

فراد، الشرائح والفئات المختلفة، والتي تهدف إلى ترسیخ قیم التآزر والتعاون بین مختلف األ
ل بغض النظر عن األیدیولوجیات التي یتبناها،  ّ نه یعد إنسانا في المقام األو ّ واحترام المواطن كو

ه حتى . انتماءاته، مكانته االجتماعیة وغیرها ألنّ هذا االختالف یخلق نوع من االحترام بمعنى أنّ
ّ االحترا م یبقى قائما، وهو األمر الذي یساهم في تماسك ولو اختلف اثنان في مسألة ما، فإن

  .المجتمع المحلي وتنمیته
فأساس التنمیة المحلیة یتمثل في مجموع العالقات االجتماعیة واإلنسانیة التي تجمع بین أفراد 

  .المجتمع المحلي، وتحقیقها یكون عن طریق التضامن والتكافل فیما بین المواطنین المحلیین
 :والتهمیش اإلقصاء القضاء على مظاهر - 2
شراكها في تدبیر الحیاة العامة لحفظ أقصى حد من الكرامة   ٕ الممارس في حق الفئات الهشة وا

 .لهم
 : تعمیق مبدأ المساعدة الذاتیة - 3

، بغرض بناء وذلك من خالل عمل أفراد المجتمع المحلي على إثبات أنفسهم وتوحید جهودهم
شریطة القیام بعملیات التحیین  2ر الجدیدةمواطن صالح مرن یتقبل األطروحات واألفكا

  .والتصفیة، فلیس كل ما هو جدید مفید قد یؤدي بالمواطن إلى الهالك واإلضرار بأفراد مجتمعه
  
  

                                                             
ــة ، »اإلدارة بالمشــاركة كأســلوب دیمقراطــي فــي ظــل التحــوالت االقتصــادیة الراهنــة«فاطمــة بكــدي،   1 ــة الجزائری المجل

  .81، ص2015، 6، العددلالقتصاد واإلدارة
  .152-151لح، المرجع السابق، ص ص جمال حالوة وعلي صا  2
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یستشف من جراء الدراسة المیدانیة التي أجریت حول دور الدیمقراطیة التشاركیة  في تحقیق 

ه ثمة من العوائق التي تحول التنمیة المحلیة بوالیة وهران وبالتحدید في  بلدیة السانیا وبئر الجیر، بأنّ
  :في  إجمالهادون تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، والتي یمكن 

غیاب االتصال بین المواطنین والمجتمع المدني من جهة والمواطنین والمجتمع المدني -
  .عزى سببه إلى انعدام آلیات الحوار وتبادل اآلراءوالهیئات المحلیة المنتخبة من جهة أخرى والذي ی

ذیوع البیروقراطیة وغیاب الشفافیة، األمر الذي یساهم في تغیب المواطنین و هیئات المجتمع  -
المدني من عملیات صناعة القرار المحلي السیما في المداوالت التي تعقدها المجالس المحلیة 

  .ات تنمویةالمنتخبة، وما تتدارسه من برامج ومخطط
تغلیب النزعة الفردیة سواء بالنسبة للمواطنین حیث یظهر ذلك من خالل عدم االهتمام  -

ظهار الالمباالة بالشؤون المحلیة التي تخص بلدیتهم، أو بالنسبة للمجتمع المدني الذي یتناسى دوره  ٕ وا
ة فیما بین تنظیمات في تأطیر المواطنین وتنمیة الحس المدني، وینصرف إلى التركیز على أمور ضیق

  .المجتمع المدني
غیاب تنظیم الدورات التكوینیة لفائدة المنتخبین المحلیین، المجتمع المدني، وكذا القطاع  -

  .الخاص، بغرض تحسین المستوى وتجدید المعارف السیما مع الثورة المعلوماتیة والرقمنة



  

  

  

  

  

  

  

  

  خـــــــاتـــــــمة
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تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة نموذج حكم جدید یؤسس إلعادة النظر في توزیع السلطة، وتنمیة أداء 
المؤسسات السیاسیة والدستوریة، وتقویة شرعیة السیاسات العامة وترشید القرارات بمعنى عقلنة  وأخلقة 

ها بمثابة محاو  pierre calameلهذا اعتبر بیار كاالم . الحیاة السیاسیة لة إعادة بناء البنى وتشكیل بأنّ
ّ ذلك ال یتأتى إال من خالل مأسسة المشاركة عبر إقامة مؤسسات دستوریة  عناصر الشرعیة، ومن تم فإن
ّ الدیمقراطیة التشاركیة ظهرت نتیجة سلب حقوق بعض  تدعم أسس دولة الحق والقانون على اعتبار أن

، اإلنسانتي لطالما كبلته، والتأكید على احترام حقوق الفئات وانتهاك حقوقها، وتحریر الفكر من القیود ال
وتوسیع دائرة مشاركة أصحاب المصلحة من مواطنین، مجتمع مدني وقطاع خاص السیما مع بروز 

  .الحق في التنمیةا الجیل الثالث من الحقوق الذي یتصدره

السیاسیة باالعتماد ومن هذا المنطلق، سارعت الدول قاطبة إلى إعادة صیاغة دور أطراف المعادلة 
تعمق المقاربة التشاركیة، وتكرس المواطنة الحقة وتنمي الحس المدني، وتسعى إلى  على رؤیة جدیدة

. إعمال مبدأ تكافؤ الفرص وما یتمخض عنه من تحقیق للعدالة االجتماعیة والشعور بالوالء واالنتماء
ة المحلیة إلى غیاب إدارة رشیدة تشجع الشأن الذي جعل الدارسین والمهتمین یرجعون سبب فشل التنمی

  .المشاركة وتحفز المبادرات الفردیة

فالدیمقراطیة التشاركیة تتبوأ دورا محوریا في بلورة مخططات التنمیة المحلیة وتنفیذها، وذلك على 
جهة للمواطنین على اختالف انتماءاتهم سواء كان هذا المواطن ّ  اعتبار أنّ هذه البرامج التنمویة هي مو

شخص طبیعي أو شخص معنوي، فلیس شرطا أن یكون المواطن منتخبا أو حائز على منصب معین 
  .حتى یسمح له بالمشاركة في صناعة القرار

وبناء على هذا المنطق استطاعت الكثیر من الدول بما فیها الوحدات المحلیة تحقیق أكبر معدالت 
ّ تجربة المیزانیة التشاركیة التي طبقت في بورتو النجاح فیما یتعلق بالتنمیة المحلیة على سبیل المثا ل، فإن

المواطنین في ضبط ألیغري ساهمت في بعث روح جدیدة لإلدارة وأداء المجالس الشعبیة من جراء إقحام 
مسارات المدینة وتحدید سیاساتها العامة، وفي سیاق آخر ساهمت اجتماعات المدینة في أمریكا في دفع 

ا، وبذلك شكلت اجتماعات المدینة أداة مهمة لمشاركة المواطنین في تقدیم التحدیات التي تواجهه
التي  nouvelle Angleterreاالقتراحات المتعلقة ببلورة سیاسة المدینة السیما في مدینة انجلترا الجدیدة 

كما . اعتبرت كنموذج ناجح في الحكم الذاتي المحلي القائم على اإلجماع والتوافق االجتماعي والتنسیق
تمكنت مجالس األحیاء في فرنسا من كسر التهمیش واإلقصاء وتحقیق االندماج االجتماعي، حیث مثلت 

أو المدینة، باإلضافة إلى هیئات استشاریة تعمل على تقدیم اقتراحات بشأن المسائل المتعلقة بالحي 
التجارب السابقة ثمة تجربة هیئة المواطنین المحلفین في أسترالیا التي تسعى إلقامة العدل، فهي تشكل 

  .جزء ال یتجزأ من النظام القضائي هدفها تحقیق التوازن االجتماعي
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ودورها في اهتمت هذه الدراسة في فحواها بموضوع الدیمقراطیة التشاركیة وعلى هذا األساس، 
بلدیتي السانیا وبئر وقد أخذت من تفعیل التنمیة المحلیة بالجزائر عموما ووالیة وهران على وجه التحدید، 

  .و باألحرى التوجه الجدید للجزائرالجیر كنموذجین للكشف عن واقع المقاربة الجدیدة أ

ّ الدراسة أتبثتت وعلیه  ّ الدیمقراطیة التشاركیة تساهم في تحدید فإن احتیاجات الساكنة المحلیین أن
 ُ د للسیاسات العمومیة المتعلقة بالشأن التنموي على الصعید المحلي، بحكم أن المواطن المحلي یمثل الم ّ ع

. وتنمیة الحس التشاركي لدیمقراطیة وتدعیم المواطنة الحقوالمنفّذ لها، وهو األمر الذي من شأنه ترسیخ ا
ّ أیة سیاسة أو قرار یتخ ذ یكون له وقع على المستوى المعیشي للمواطنین، فإذا كان القرار وبالتالي فإن

ّ ذلك حتما سینعكس على نجاح برامج  المتخذ یتم بصفة جماعیة مشتركة بین كافة الفواعل المحلیة، فإن
التنمیة المحلیة، ویجعل من كافة المساهمین یتحملون مسؤولیة أو تبعات الفعل القائم على التشارك، مما 

هذا ما یؤدي إلى تمكین الفئات المجتمعیة . نه زیادة درجة الرضا على المشاریع التنمویةیتمخض ع
  .المقصاة والمهمشة ألن تكون مدمجة في ترقیة وتطویر جهود العمل المشترك المحلي

خلصت الدراسة المیدانیة إلى أنّ فشل التنمیة المحلیة ناتج عن عدم إثبات الجمعیات ولجان 
. وذلك راجع إلى نقص الوعي واإلدراك من جهة وابتعادها عن المواطنین من جهة ثانیةاألحیاء ذاتها، 

دعوتها فقط إلحیاء المناسبات  باألحرى أو مجالس المحلیة المنتخبةإلى جانب تغیب دورها من طرف ال
 .الدینیة واألعیاد الوطنیة

 ّ المقاربة التشاركیة في صناعة القرار التنموي من شأنه تعزیز  إدماج أبانت الدراسة المیدانیة على أن
الثقة بین جمیع أصحاب المصلحة من مواطنین، مجتمع مدني محلي، وقطاع خاص محلي إلى جانب 

ّ المالئم  البرامج التنمویة من خالل تشجیع التعاون، التفاعل،  إلنجاحالسلطات المحلیة، وتوفیر الجو
  .ورالتنسیق، الحوار والتشا

 ّ المواطن والمجتمع المدني المحلي في تدبیر الشأن التنموي، یجعل من هؤالء یمارسون  إشراكإن
حقهم في الرقابة والمتابعة ، وذلك من خالل تدعیم مبدأي المساءلة والشفافیة على أعمال المجالس 

روقراطیة، تبدید للمال بشتى أنواعه من بی المحلیة المنتخبة، وهو الذي بدوره یساهم في منع تفشي الفساد
العام، الحصول على مشاریع بغیر وجه حق وغیرها، ومن تم تجنب االنسداد على مستوى الجماعات 

  .اإلقلیمیة

ه ال ینبغي إغفال دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة المحلیة االقتصادیة، لما یوفره من  كما أنّ
رؤساء مصلحة –اإلطار یجمع المسؤولین  مناصب شغل وخلق الثروة وجلب االستثمارات، وفي هذا

ّ  -الصفقات العمومیة من المشاریع التنمویة تسلم لمؤسسات  %98في البلدیات محل الدراسة على أن
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القطاع الخاص، أما النسبة المتبقیة فهي من نصیب القطاع العام بالدرجة األولى لشركة توزیع الكهرباء 
مؤسسة خاصة، بینما بلدیة  100بلدیة بئر الجیر مع أكثر من تتعامل ، بحیث )سونلغاز(والغاز فحسب 

أشغال عمومیة، أشغال بناء، إنارة عمومیة، مكتب (مؤسسة خاصة  103السانیا هي األخرى تتعامل مع 
      ).إلخ...دراسات، الري، رفع النفایات، لوازم مكتبیة، التهیئة والمساحات الخضراء

الباحثة عدة نقاط تجعل من الدیمقراطیة التشاركیة ال تخدم من جراء الدراسة المیدانیة لوحظت 
نما تعترض نجاحها والتي یمكن إیجازها فيالمحلیة التنمیة ٕ   : ، وا

إعادة النظر في األطر القانونیة الناظمة والمحددة لشروط عضویة الجمعیات،  - 1
م في الجمعیة ، واألمین العا"ب"هو نائب الرئیس في الجمعیة " أ"بحیث لوحظ أن رئیس جمعیة 

وبالتالي فإنّ عدد الجمعیات یتزاید لكن عدد األعضاء هو . "د"، وأمین المال في الجمعیة "ج"
ه إذا كان عدد الجمعیات على سبیل المثال  ه من المفترض  12ذاته، بمعنى أنّ جمعیة بلدیة، فإنّ

بلدیة یكون فردا، بمعنى أن كل جمعیة  120عدد األفراد المنخرطین في العمل الجمعوي هو 
في مادته  06- 12أعضاء، وذلك وفقا لما جاء به قانون الجمعیات  10عدد أعضائها المؤسیین 

ه . السادسة بمنطق عضویة أكثر من جمعیة یمكن أن یكون عدد األعضاء المؤسسین إال أنّ
أعضاء في كل جمعیة  3عضو أي بمعدل  120عضوا تقریبا عوض  79مجتمعین یمثل 

 .ثالثة جمعیات أو أكثر یحوزون على عضویة
وتنظیما مقارنة مع بعض  ابعض لجان األحیاء أكثر نشاطا، حركیة، تنسیق - 2

ّ لجنة الحي ال تتحصل على إعانة مالیة، وبالتالي یستشف أنّ  الجمعیات، على الرغم من أن
استقاللیة مؤسسات المجتمع المدني یمكن أن یضاعف من نشاط وحریة الجمعیة، مما یساهم في 

ز الدیمقراطیة التشاركیة القائمة على مبدأ القرب بعبارة أخرى أن لجان األحیاء أكثر قربا من تعزی
ُظهر المواطنین عدم درایتهم بوجود جمعیة  الساكنة المحلیین، بخالف الجمعیات التي عادة ما ی

ّ أغلبیة المواطنین لهم عل م نظرا لغیاب االحتكاك المباشر بهم في بعض األحیان، في حین أن
 .بوجود لجنة حي

ه ما لوحظ  - 3 ّ قوة المجتمع المدني تتأتى عن طریق انفصاله عن السیاسة، إال أنّ إن
ه ثمة من رؤساء الجمعیات أو لجان األحیاء هم أعضاء في  من خالل االحتكاك بالجمعیات أنّ

تحقیق البرامج التنمویة، بمعنى ممكن إما أن المجالس الشعبیة المنتخبة، وهو ما یؤثر على 
یؤدي إلى المیل نحو حي أو منطقة أو فئة معینة دون الفئات والمناطق واألحیاء األخرى، بعبارة 
ّ العضو المنتخب من خالل حیازته على الصفتین فیمكنه خدمة فقط أفراد الحي الذي  أخرى أن

ألمر بالنسبة للفئات االجتماعیة، إذا كانت هو فیه رئیس لجنة حي أو رئیس جمعیة، وهو ذات ا
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ّ لها طابع ریاضي، وهو الشأن الذي یجعل الجمعیة  الجمعیة تنشط في مجال الریاضة أي أن
لى دوالیب ذلك ٕ  .تخدم الفئة الممارسة للریاضة فحسب، وا

كثرة الخالفات وسوء التفاهم بین الجمعیات، یضعف قوة المجتمع المدني بدال من  - 4
مودها في وجه التحدیات، لهذا ینبغي تجاوز هذه السلوكیات والتصرفات عن طریق تقویتها، وص

 .وضع محددات ألخالقیات العمل المدني واحترام الكرامة اإلنسانیة
غیاب مؤشر الشفافیة في بعض األحیان إلى درجة أن المواطنین أظهروا عدم  - 5

هم درایتهم بالمشاریع المقامة على مستوى البلدیات محل الدراسة ن وجدت هذه المشاریع فإنّ ٕ ، وا
ها ال تجن أیة فائدة تذكر، وهو األمر الذي یستدعي توسیع مجال مشاركة  یعتبرونها بأنّ

المواطنین في تحدید أولویات االنشغاالت، وذلك من خالل إقامة الندوات والمحاضرات الهادفة 
لمسائل ذات الصلة بالشؤون اآلراء، ومناقشة اإلى عرض حوصلة حول المشاریع التنمویة وتبادل 

 .العمومیة، وصناعة القرار المحلي
. على الرغم من الدور المخول للجمعیات في األطر القانونیة المعتمدة في الجزائر - 6

ه یغیب هذا الدور نظرا لضعف الوعي ونقص الدرایة باألطر القانونیة، فضال عن غیاب  إال أنّ
بین الجمعیات أو هذه األخیرة والمؤسسات الرسمیة، الفاعلیة الناتج عن وجود أزمة اتصال سواء 

أما العائق األخر فیتمثل في انشغال الجمعیات ببعض المسائل التي تبدو . وكذا المواطنین
ثانویة، وانتظارها لتوجیه الدعوة لها من أجل حضور مداوالت المجالس الشعبیة المنتخبة، في 

ها وبنودها الحق في حضور هذه المداوالت بما حین أن مختلف األطر القانونیة تكرس في أحكام
وهذه العوائق مجتمعة تحول دون مشاركتها في صناعة القرار المحلي . یحقق الشفافیة والمساءلة

وترشید قرارات اإلدارة المحلیة، وتجعل انشغاالت المواطنین ال ترفع إلى الهیئات المحلیة، وهذا 
فإن الواقع أتبث عدم االطالع الدائم والمستمر من  إضافة إلى ذلك. ما یجعلها حبیسة األدراج

قبل الجمعیات لما یجري في البلدیات عن كثب، وسعیها فقط إلى تلبیة بعض المطالب 
والحاجیات التي یبدو أنها غیر أساسیة في ظل انتشار البطالة والفقر وحاجة المواطنین إلى 

 .سكنات الئقة وغیر ذلك من أدنى متطلبات العیش الكریم

ها تفعیل  وفي إطار تجاوز المطبات السابقة الذكر، وتشجیع المقاربة التشاركیة التي من شأنّ
  :التنمیة المحلیة في الجزائر، ثمة جملة من التوصیات یمكن تلخیصها في

استشارة المواطنین عبر مواقع التواصل االجتماعي أو بتخصیص موقع الكتروني یهتم  -1
بكافة الشؤون العمومیة المحلیة مواصلة بعمل الموقع المسمى ببوابة المواطن على المستوى 

أكثر من الوطني، السیما أنّ دول العالم قاطبة بات استخدامها لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 .ذ یصبح المواطن مواطنا ایجابیا یدرك ما له وما علیهإ. ضرورة
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إشراك المؤسسات التربویة في تنمیة روح المواطنة ونشر قیم التسامح، التعاون والتآزر  -2
بهدف تلقین مجموع القیم والمعاییر التي تؤسس إلعادة ترتیب العالقة بین الجماعات اإلقلیمیة 

 . ومواطنیها
الیوم الذي یتم تخصیصه  بغض النظر عنتخصیص یوم لهیئات المجتمع المدني  -3

، حتى یتسنى إثراء المناقشة العامة وتشجیع الحوار والتشاور الفعال، )أي یوم الثالثاء(للمواطنین 
نشاطها وكفاءتها، بعیدا عن السعي وراء  تواألخذ بآراء رؤوساء الجمعیات ولجان األحیاء التي تتبث

   . المصلحة الشخصیةتحقیق 
التحلي بروح اإلبداع والمبادأة واالحترافیة في العمل الجمعوي، وفتح باب الحوار والتواصل  -4

من دون التقلیل من شأن منظمات المجتمع المدني، وذلك عن طریق العمل على التنسیق بین هذه 
تمع المدني في المنظمات وأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، من خالل استشارة هیئات المج

 .المسائل التي تخص المجتمع المحلي بصفة متساویة ودون إقصاء لهیئة مدنیة على حساب أخرى
السعي من أجل المشاركة بصفة مستمرة في مداوالت المجالس الشعبیة المنتخبة على  -5

المستوى المحلي، من أجل االطالع على المشاریع التنمویة محلیا من جهة، وتبلیغ المواطنین 
عالمهم بالمشاریع التنمویة المنجزة وتلك التي هي في طور االنجاز من جهة أخرى، وهذا ما یمكن و  ٕ ا

  .من رفع انشغاالت المواطنین للسلطات المحلیة
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:قائمة الجداول والرسومات البیانیة  

 :قائمة الجداول  - أ
رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  131  )2004-2001(تخصیصات برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة   01
إعتمادات تغطیة نفقات قطاع الفالحة والري والمنشآت األساسیة   02

  االقتصادیة اإلداریة االجتماعیة والثقافیة
132  

في إطار برنامج دعم  2004إلى سنة 2001البرامج من سنة  رخص  03
  اإلنعاش االقتصادي

133  

  134  2009-2005یبین تطور البرامج التنمویة المحلیة من   04
یوضح المبالغ التي رصدت لتحسین الظروف المعیشیة في إطار البرنامج   05

  التكمیلي لتنمیة مناطق الجنوب
136  

التنمیة االقتصادیة في إطار البرنامج یوضح المبالغ التي رصدت لترقیة   06
 التكمیلي لتنمیة مناطق الجنوب

  

137  

إلى 2001یظهر مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي الخام من   07
2011  

182  

  193  (%)نسب توزیع القروض حسب القطاع   08
  194  2011-2008مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي الخام من   09
 2017إلى  2012مؤشر مدركات الفساد من  تطور  10

  
205  

  210  2014-1980تطور دلیل التنمیة البشریة في الجزائر من   11
 2018- 2013تطور معدل النمو الحقیقي والمتوقع في الجزائر من   12

  
210  

  212  2016إلى  2014في سنوات من ) الدائم والمؤقت(تطور التوظیف   13
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تطور نسب البطالة والشغل في المناطق الحضریة والریفیة في الفترة   14
  2016-2014الممتدة من 

212  

  213  نسبة اإللمام بالقراءة ونسبة األمیة عند الجنسین  15
مؤشر إبداء الرأي والمساءلة، ومؤشر نوعیة الحكم في الجزائر لسنوات   16

2002-2007-2008 -2012  
214  

  217  2005تراجع سكان الریف إلى غایة   17
  217  توزع البلدیات على المستوى الوطني  18
  218  مساهمات قطاع الفالحة في اإلنتاج الوطني  19
  220  توزیع مستخدمي البلدیات حسب مستوى التأهیل  20
  223  2017إلى  2000تطور عجز میزانیة البلدیات من   21
  224  یوضح البرامج التكمیلیة لفائدة الوالیات  22
  227  بعض األنشطة االقتصادیة في المناطق الریفیة والحضریة توزیع  23
  227  2015- 2011تطور نسب البطالة والتشغیل في الجزائر من   24
  229  2016-2012یوضح ارتفاع عدد المصابین باألمراض في الجزائر من   25
  275  تشكیلة المجلس وفق اللجان الدائمة  26
  276  الوالئي لوالیة وهرانیوضح االنتماء الحزبي ألعضاء المجلس الشعبي   27
  276  یوضح الدوائر والبلدیات التابعة لوالیة وهران  28
  278  یبین توزیع سكان بلدیة بئر الجیر  29
  279  رؤوساء المجالس الشعبیة البلدیة وفق متغیر الجنس  30
  279  رؤوساء المجالس الشعبیة البلدیة وفق متغیر السن  31
  280  المجالس الشعبیة البلدیة رؤوساءلیوضح المستوى التعلیمي   32
  280  یبین الشهادات المتحصل علیها  33
  280  توزیع المواطنین وفق متغیر الجنس  34
  281  توزیع المواطنین وفق متغیر السن  35
  282  توزیع المواطنین وفق متغیر المستوى التعلیمي  36
  282  توزیع رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء وفق متغیر الجنس  37
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 توزیع رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء  وفق متغیر السن  38
  

283  

  284  وفق متغیر المستوى التعلیميرؤساء الجمعیات ولجان األحیاء  توزیع  39
  284  وفق متغیر المؤهل العلميرؤساء الجمعیات ولجان األحیاء  توزیع توزیع  40
  285  متغیر طبیعة النشاطالجمعیات  توزیع وفق  41
  286  رؤساء الجمعیات ولجان األحیاء وفق متغیر االنتماء الحزبي توزیع  42
  302  تعلیق المداوالت في األماكن المخصصة إلعالم الجمهور  43
  303  یوضح إمكانیة الحصول على مستخرج مداوالت المجلس وقرارات البلدیة  44
  304  یبین استشارة المواطنین في تحدید الخیارات واألولویات التي تهمهم  45
استشارة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة لشخصیة محلیة، خبیر  یوضح  46

  أو ممثل جمعیة
305  

التحدیات التي تواجه الدیمقراطیة التشاركیة والحلول المقدمة من وجهة   47
  نظر رؤساء المجالس البلدیة

307  

  308  الرغبة في المشاركة في التسییر المحلياستطالع الرأي حول یتضمن   48
  308  المشاركة من عدمها یبین أسباب  49
  309  المشاركة في مداوالت المجلس الشعبي البلدي  50
  310  حضور األعضاء الدورة العادیة  51
  311  تقدیم شكاوى أو انشغاالت للبلدیة  52
  313-311  یوضح طبیعة االنشغاالت والشكاوى المقدمة إلى البلدیات المدروسة  53
  314  عدمهایظهر درایة المواطن بدوره في التسییر المحلي من   54
  315  یبین قدرة المواطن على إیجاد الحلول  55
  316  دور البلدیة من وجهة نظر المواطنین  56
  317  انخراط المواطن في الجمعیات  57
  318  احتیاجات المواطنین حسب األولویة  58
  319  الرضا عن المشاریع التنمویة  59
  321  قیاس درجة الرضا على المشاریع التنمویة  60
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  322  المدروسة وفق درجة الرضا عن المشاریع التنمویةیبین أفراد العینة   61
  323  یوضح استطالع رأي المواطنین حول جودة المشاریع التنمویة المقامة  62
  324  عالقة المواطن بالبلدیة  63
  324  المواطنین تاستجابة المسؤول النشغاال  64
  325  یظهر قدرة أعضاء المجالس البلدیة على إیصال انشغاالت المواطنین  65
  327  االطالع على جدول أعمال دورات المجلس  66
  327  حصول المواطنین على نسخ من مداوالت المجلس  67
  328  من عدمه اهتمام المواطنین بما یجري في بلدیتهمیظهر   68
  333-329  یتضمن الجمعیات ولجان األحیاء التي أجریت علیها الدراسة  69
  333  أخذ انشغاالت المواطنین بعین االعتبار من عدمها  70
توزیع العینة المدروسة وفق متغیر نقل انشغاالت المواطنین للسلطات   71

  المحلیة
335  

  336  یوضح طبیعة االنشغاالت التي تنقل للسلطات المحلیة  72
  336  توزیع أفراد العینة وفق متغیر المشاركة في المداوالت  73
  338  توزیع أفراد العینة وفق متغیر تقدیم االقتراحات  74
  339  التي قدمتها الجمعیات ومدى تجسیدها من عدمه یبین االقتراحات  75
  342  توزیع أفراد العینة المدروسة وفق متغیر االتصال  76
  343  توزیع أفراد العینة وفق متغیر االستشارة  77
  344  توزیع أفراد العینة وفق متغیر الشفافیة  78
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  :قائمة األشكال والرسومات البیانیة -ب

 :األشكال -1
  الصفحة  عنوانه  رقم الشكل

 الحكومة من االنتقال لعملیة توضیحي رسم  01
  اإللكترونیة إلى الحوكمة االلكترونیة

244  

ام مفتوح في إطار الدیمقراطیة اإلدارة المحلیة كنظ  02
  شاركیةتال

269  

  274  الهیكل التنظیمي لوالیة وهران  03
  353  التشاركي التخطیط دورة  04

 
 :الرسومات البیانیة -2

  

رقم الرسم البیاني 
أعمدة بیانیة، دوائر (

  )نسبیة

  الصفحة  عنوانه

دائرة نسبیة توضح توزیع أفراد العینة وفق متغیر   01
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  :المراجعالمصادر و قائمة 
  :القوانین والمراسیم واألوامر-1
 1386شوال عام  7المؤرخ في  24- 67الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، األمر رقم  .1

، الصادرة في 6یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة، العدد  1967ینایر سنة  18الموافق 
  .1967ینایر  18هـ الموافق  1386شوال عام 7

ربیع األول عام  7المؤرخ في  38- 69الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، األمر رقم  .2
، 44یتضمن میثاق الوالیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1969مایو سنة  23الموافق  1389

 .1969مایو  23هـ الموافق  1389ربیع األول عام 7الصادرة في 
، 1393رجب  10مؤرخ في  136- 73الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم  .3

، یتعلق بشروط تسییر وتنفیذ مخططات البلدیات الخاصة بالتنمیة، 1973غشت  9الموافق 
  .1973غشت  21الموافق  1393رجب  22، الصادرة في 67الجریدة الرسمیة، العدد 

، 1393رجب  10مؤرخ في  134- 73مقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم الجمهوریة الجزائریة الدی .4
  .1973من قانون المالیة لسنة  27یتضمن تطبیق المادة  1973غشت  9الموافق 

-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المراسیم المتعلقة بوزارة الداخلیة، من المرسوم رقم  .5
ربیع  2، المؤرخة في 52ي، الجریدة الرسمیة، العددعلى التوال 387-81إلى غایة المرسوم  371

  .1981دیسمبر  29هـ الموافق  1402األول عام 
 1402صفر  29مؤرخ في  380-81الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  .6

، یحدد صالحیات البلدیة والوالیة واختصاصاتهما في قطاع التخطیط 1981دیسمبر  26الموافق 
هـ الموافق  1402ربیع األول عام  2، المؤرخة في 52هیئة العمرانیة، الجریدة الرسمیة، العددوالت
 .1981دیسمبر  29

جمادى األولى عام  2المؤرخ في  09-84الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .7
، 06دة الرسمیة، العدد یتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد، الجری 1984فبرایر سنة  4الموافق  1404

  .1984فبرایر  7الموافق  1404جمادى األولى عام  5الصادرة 
لى عام  22المؤرخ في  01-88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .8 ّ جمادى األو

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988ینایر سنة  12الموافق  1406
لى عام  23، الصادرة في 02ة الرسمیة، العدد االقتصادیة، الجرید ّ الموافق  1406جمادى األو

  .1988ینایر سنة  13
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جمادى األولى  22مؤرخ في  02-88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .9
 23، الصادرة في 2، یتعلق بالتخطیط، الجریدة الرسمیة، العدد 1988ینایر  12الموافق  1408
 .1988ینایر،  13الموافق  1408األولى جمادى 

ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131-88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم رقم  .10
، ینظم العالقات بین اإلدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة، 1988یولیو سنة  4الموافق  1408
  .1988یولیو سنة  6الموافق  1403ذو القعدة عام  22، الصادرة في 27العدد 

سبتمبر  4الموافق  1409محرم عام  23الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار مؤرخ في  .11
عالمهم، 1988سنة  ٕ ، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الوالیات والبلدیات وتوجیههم وا

  .1988بر سنة سبتم 28الموافق  1409صفر  17، الصادرة في 39الجریدة الرسمیة، العدد 
رجب عام  22مؤرخ في  18-89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم  .12

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر  28الموافق  1409
الجریدة ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1989فبرایر سنة  23

 .1989مارس  1الموافق  1409رجب  23، المؤرخة في 9الرسمیة، العدد 
شعبان  13مؤرخ في  33- 89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .13

یحددّ كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم  1989مارس سنة  21الموافق  1409عام 
 14المؤرخة في  12، الجریدة الرسمیة، العدد "غیل الشبابصندوق المساعدة لتش" 302-049

  .1989مارس سنة  22الموافق  1409شعبان عام 
شوال  27مؤرخ في  144-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .14

 21المؤرخ في  33- 89یعدل ویتمم المرسوم رقم  1990مایو سنة  22الموافق  1410عام 
 049-302الذي یحددّ كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم  1989ارس سنة م
شوال عام  28المؤرخة في  21، الجریدة الرسمیة، العدد "صندوق المساعدة لتشغیل الشباب"

  .1990مایو سنة  23الموافق  1410
ربیع  17مؤرخ في  296-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .15

ل عام  ّ یتضمن إحداث لجان تشغیل الشباب في بعض  1990أكتوبر سنة  6الموافق  1411األو
ل عام  21المؤرخة في  43الوالیات، الجریدة الرسمیة، العدد  ّ أكتوبر  10الموافق  1411ربیع األو

  .1990سنة 
شوال  27رخ في مؤ  143-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .16

یتضمن ترتیبات اإلدماج المهني للشباب، ویحدد  1990مایو سنة  22الموافق  1410عام 
 شوال عام 28المؤرخة في  21القانون األساسي لمندوب تشغیل الشباب، الجریدة الرسمیة، العدد

  .1990مایو سنة  23الموافق  1410
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 1410رمضان عام  12المؤرخ في  08-90م الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رق .17
 16، المؤرخة في 15یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1990أبریل سنة  7الموافق 

  .1990أبریل 11الموافق  1410رمضان عام 
 1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .18

 16، المؤرخة في 15یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1990سنة أبریل  7الموافق 
 .1990أبریل 11الموافق  1410رمضان عام 

جمادى األولى عام  17المؤرخ في  31-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .19
، المؤرخة 53العدد، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، 1990دیسمبر سنة  4الموافق  1411

 .1990دیسمبر سنة  5الموافق  1411جمادى األولى عام  18في 
ذي  14مؤرخ في  177-91الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .20

، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991مایو سنة  28الموافق  1411القعدة عام 
، المؤرخة في 26قة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، الجریدة الرسمیة، العددوالتعمیر والمصاد

 .1991الموافق أول یونیو سنة  1411ذو القعدة عام  18
ربیع  14مؤرخ في  04-92الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التشریعي رقم  .21

، 1992قانون المالیة التكمیلي لسنة یتضمن  1992أكتوبر سنة  11الموافق  1413الثاني عام 
أكتوبر سنة  11الموافق  1413ربیع الثاني عام  14، المؤرخة في 73الجریدة الرسمیة، العدد 

1992.  
محرم  26مؤرخ في  188- 94الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .22

نون األساسي للصندوق الوطني للتأمین ، یتضمن القا1994یولیو سنة  6هـ الموافق 1415عام 
یولیو  7هـ الموافق  1415محرم عام  27، المؤرخة في 44عن البطالة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .1994سنة 
ل عام  29المؤرخ في  22-95الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم  .23 ّ ربیع األو

ة المؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة، ، یتعلق بخوصص1995غشت سنة  26الموافق  1416
  .1995سبتمبر سنة  3الموافق  1416ربیع الثاني عام  8، الصادرة في 48العدد 

صفر  16المؤرخ في  234-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  .24
الجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بدعم تشغیل الشباب، 1996یولیو سنة  2هـ الموافق 1417عام 
 .1996یولیو سنة  3هـ الموافق  1417صفر عام 17، المؤرخة في 41

ربیع  24مؤرخ في  295-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .25
ات تسییر حساب التخصیص 1996سبتمبر سنة  8هـ الموافق 1417الثاني عام  ّ ، یحدد كیفی
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، الجریدة الرسمیة، "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"الذي عنوانه 302-087الخاص رقم 
  .1996سبتمبر سنة  11هـ الموافق  1417ربیع الثاني عام  27، المؤرخة في 52العدد 

ربیع  24مؤرخ في  296-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .26
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل 1996سبتمبر سنة  8 هـ الموافق1417الثاني عام 

ربیع الثاني عام  27، المؤرخة في 52الشباب وتحدید قانونها األساسي، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .1996سبتمبر سنة  11هـ الموافق  1417

جمادى  3في  مؤرخ 257- 98الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .27
، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998غشت سنة  25الموافق  1419األولى عام 

افق المو  1419جمادى األولى  4، المؤرخة في 63واستغاللها، الجریدة الرسمیة، العدد" أنترنات"
 .1998غشت عام  26

رجب  17لمؤرخ في ا 240-99الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  .28
، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1999أكتوبر سنة  27هـ الموافق  1420عام 

أكتوبر  31هـ الموافق  1420رجب عام  21، المؤرخة في 76للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .1999سنة 

ربیع األول عام  24في  مؤرخ 02-2000الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .29
، الجریدة 2000، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2000یونیو سنة  27الموافق  1421

ل عام  25، المؤرخة في 37الرسمیة، العدد  ّ ، 2000یونیو سنة  28الموافق  1421ربیع األو
  .2000من قانون المالیة التكمیلي لسنة  85المادة 

ل جمادى الثانیة عام  03-01راطیة الشعبیة، أمر رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمق .30 ّ المؤرخ في أو
، 47، یتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 2001غشت سنة  20الموافق  1422

  .2001غشت سنة  22الموافق  1422جمادى الثانیة عام  3الصادرة في 
رمضان  10مؤرخ في  374- 01ي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذ .31

ل توزیع نفقات میزانیة الدولة للتجهیز لسنة 2001نوفمبر سنة  25الموافق  1422عام  ، یعدّ
هـ  1422رمضان عام  13، المؤرخة في 72حسب كل قطاع، الجریدة الرسمیة، العدد  2001

 .2001نوفمبر سنة   28الموافق 
 1422رمضان عام  27المؤرخ في  20-01یة، قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب .32

، یتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، الجریدة الرسمیة، العدد 2001دیسمبر سنة  12الموافق 
  .2001دیسمبر سنة  15الموافق  1422رمضان عام  20، المؤرخة في 77

رمضان  28مؤرخ في  409-01ي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذ .33
من قانون  48، یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة 2001دیسمبر سنة  13هـ الموافق 1422عام 
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المتعلقة بالتخفیضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل  1999المالیة لسنة 
دیسمبر  19هـ الموافق  1422شوال عام  4، المؤرخة في 78التشغیل ، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .2001سنة 
جمادى األولى عام  19المؤرخ في  10-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .34

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة 2003یولیو سنة  19الموافق  1424
  .2003یولیو سنة  20الموافق  1424ام جمادى األولى ع 20، المؤرخة في 43الرسمیة، العدد 

 22المؤرخ في  414- 05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .35
، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 2005أكتوبر سنة  25هـ الموافق 1426رمضان عام 
، الجریدة "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"الذي عنوانه  302- 117الخاص رقم 

 .2005نوفمبر سنة  2هـ الموافق  1426رمضان عام 30، المؤرخة في 72الرسمیة، العدد 
 1427محرم عام  21المؤرخ في  06-06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .36

، 15، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، الجریدة الرسمیة، العدد 2006فبرایر سنة  20الموافق 
 .2006مارس سنة  12الموافق  1427صفر عام  12المؤرخة في 

سبتمبر  29المؤرخ في  304-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي  .37
یحدد الشبكة االستداللیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة، العدد  2007

  .2007سبتمبر  29، المؤرخة في 61
هـ  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .38

ل شعبان 37، یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011یونیو  22الموافق  ّ ، المؤرخة في أو
 .2011یولیو سنة  3هـ الموافق  1432عام 

 1432شعبان عام  16مؤرخ في  11-11نون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قا .39
، الجریدة الرسمیة، 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو سنة  18الموافق 

 .2011یولیو سنة  20الموافق  1432شعبان عام  18، المؤرخة في 40العدد 
محرم  4المؤرخ في  407-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  .40

، یحدد األجر الوطني األدنى المضمون، الجریدة 2011نوفمبر  29الموافق  1433عام 
 .2011دیسمبر سنة  4هـ الموافق  1433محرم عام  9، المؤرخة في 66الرسمیة، العدد 

 1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .41
 21، المؤرخة في 02، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد 2012ینایر سنة  12وافق الم

  .2012ینایر سنة  15الموافق  1433صفر عام 
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ل عام  28المؤرخ في  07- 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .42 ّ ربیع األو
، الصادرة 12یة، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بالوال2012فبرایر سنة  21هـ الموافق  1433

 .2012فبرایر سنة  29هـ الموافق  1433ربیع الثاني عام  7في 
شعبان  9مؤرخ في  217-13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي  رقم  .43
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یونیو سنة  23الموافق  1434شعبان عام  14، الصادرة في 32الوالئي، الجریدة الرسمیة، العدد 

2013. 
 1435صفر عام  27مؤرخ في  08-13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .44

لعدد ، الجریدة الرسمیة، ا2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة  30الموافق 
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 1436ربیع األول عام  8مؤرخ في  10-14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .45
، الجریدة الرسمیة، العدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة  30الموافق 
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ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2015یونیو سنة  16هـ الموافق  1436عام   290-03، یعدّ
الذي یحددّ شروط اإلعانة المقدمة  2003سبتمبر سنة  6الموافق  1424المؤرخ في رجب عام 

  .2015، 33للشباب ذوي المشاریع ومستواها، الجریدة الرسمیة، العدد 
ذي الحجة  2مؤرخ في  247- 15الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم  .47

ات ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عام 
سبتمبر  20الموافق  1436ذي الحجة  6، المؤرخة في 50المرفق العام، الجریدة الرسمیة، العدد 

2015.  
جمادى األولى عام  26المؤرخ في  01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  .48

، 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد2016مارس  6الموافق  1437
  .2016مارس  7هـ الموافق  1437جمادى األولى عام  27المؤرخة في 

جمادى  06المؤرخ في  100-17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .49
ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس سنة  05الموافق  1438الثانیة عام  ، 356-06، یعدّ

، والمتضمن صالحیات 2006أكتوبر سنة  9الموافق  1427 رمضان عام 16المؤرخ في 
جمادى  9، المؤرخة في 16الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .2017مارس سنة  8الموافق  1438الثانیة عام 
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صفر  26 مؤرخ في 329- 17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  .50
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 .2017نوفمبر  28الموافق  1439

  
  :الكتب باللغة العربیة-2

  
  .1998دار الشروق للنشر والتوزیع، : االجتماع السیاسي، عمانعلم  ،أبراش، إبراهیم .1
دار : قراءة تأصیلیة مع حالة للواقع الفلسطیني، عمان: المجتمع المدني والدولة ،أبو السیف، عاطف .2

  .2005الشروق للنشر والتوزیع، 
المجموعة  :، القاهرة2مقومات التخطیط والتفكیر االستراتیجي المتمیز، ط ،أبو النصر، مدحت محمد .3

  .2015العربیة للتدریب والنشر، 
المنظمة : الحكومة االلكترونیة أداة الدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة، القاهرة ،أبو شنب، عماد أحمد .4

  .2012العربیة للتنمیة اإلداریة، 
  .2011دار الكتاب الثقافي، : الخدمات االلكترونیة، األردن ،_______''، ''______ .5
إستراتیجیة دعم التحول الدیمقراطي، دار روابط للنشر وتقنیة : المدینة الذكیة ،رؤوفاسماعیل،عبد ال .6

  .2018المعلومات ودار الشقري للنشر، 
: الرشوة والفساد اإلداري وأثرهما على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، الجزائر ،نور الدین أعزیز، .7

  .2015دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 
دار الیازوري العلمیة : احتیاجات المجتمع وتحدیات المستقبل، األردن ،بد الرؤوفطارق ع أمیر، .8

  .2016للنشر والتوزیع، 
كیف تحول روح المغامرة القطاع العام من : اختراع الحكومة إعادة، تید ،غایبلر دیفید و ،أوزبورن .9

محمد توفیق البجیرمي، : مبنى المدرسة إلى مقر الوالیة ومن قاعة البلدیة  إلى البنتاغون، ترجمة
  .ن.س.العبیكان، د: السعودیة

دراسة تحلیلیة وتأصیلیة لجوهر النظام النیابي : ، الشورى والدیمقراطیة النیابیةداود ،الباز .10
  .2004دار الفكر الجامعي، : مقارنة بالشریعة اإلسالمیة، اإلسكندریة) البرلمان(
الدار المصریة اللبنانیة، : وحقوق اإلنسان، مصر التعلیم والمواطنة: التربیة المدنیة ،شبل بدران، .11

2009.  
الدار المصریة اللبنانیة للطباعة : قضایا تربویة ومجتمعیة، القاهرة ،______''، ''______ .12

  .2000والنشر والتوزیع، 



396 
 

قراءات في اإلعالم : ، في»الواقع والرهانات: اإلعالم المحلي في الجزائر« ،نعیمة براردي، .13
  .2016دار النشر جیطلي، : ئرالمحلي، الجزا

مدخل تكاملي لمفاهیم االستدامة وتطبیقاتها : التنمیة المستدامة ،البریدي،عبد اهللا بن عبد الرحمن .14
  .2015العبیكان، : مع التركیز على العالم العربي، الریاض

دار : محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد الثاني، القاهرة ،بسیوني .15
  .2003الشروق، 

مستقبل االقتصاد العربي بین النفط : ، في»البحث العلمي ودوره في التنمیة« ،أنور البطیخي، .16
  .2008مؤسسة عبد الحمید شومان والمؤسسة العربیة، : واالستثمار، األردن

، دار الفارابي: موضوعات وقضایا خالفیة في تنمیة الموارد العربیة، بیروت ،أحمد بعلبكي، .17
2007.  

دار العلوم للنشر والتوزیع، : الوالیة في القانون اإلداري الجزائري، الجزائر ،محمد الصغیر بعلي، .18
2014.  

قراءات في : ، في»اإلذاعات المحلیة، الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المحلیة« ،بن أعراب، محمد .19
  .2016دار النشر جیلطي، : اإلعالم المحلي، الجزائر

إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن « ،سویقات،األمینعصام و  ،بن الشیخ .20
حالة - دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صیاغة المشروع التنموي المحلي: المحلي

الدیمقراطیة التشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول : ، في»- الجزائر والمغرب
  .2018دار الحامد للنشر والتوزیع، : عمان ،2المغاربیة، ط

ه للطباعة والنشر والتوزیع، دار هوم: لیلى، الدیمقراطیة ودولة القانون، الجزائر ،بن حمودة .21
2014.  

دار صفاء للنشر والتوزیع، : ممارسات وفاعلون، عمان: التنمیة المحلیة ،بن غضبان، فؤاد .22
2015.  

: بین اإلطار النظري والممارسة الواقعیة، المغرب: ركیةموالي محمد، الدیمقراطیة التشا ،بنشریف .23
  .2015مطبعة الراشیدیة كرافیك، 

دیوان : ، الجزائر10القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، ط، سعید الشعیر،بو  .24
  .2009المطبوعات الجامعیة، 

  .2011عالم الكتب الحدیث، : األردننقد وتقییم، : العولمة مظاهرها وتداعیاتها ،جیاللي بوبكر، .25
دار الطلیعة للطباعة : ومیض نظمي، بیروت: علم االجتماع السیاسي، ترجمة ،توم، بوتومور .26

  .1986والنشر، 



397 
 

مركز : إدماج المقاربة التشاركیة من خالل اإلصالحات السیاسیة، عمان ،عمر طیب بوجالل، .27
  .2017الكتاب األكادیمي، 

المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ، الجزائر2یات واألنظمة السیاسیة، طتطور النظر  ،عمار بوحوش، .28
1984.  

دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، : یوسف، الفكر السیاسي عند مالك بن نبي، الجزائر ،بوراس .29
2013.  

  .2015مركز الكتاب األكادیمي، : الواقع والمشكالت، عمان: التربیة والمواطنة ،راضیة بوزیان، .30
  .2012جسور للنشر والتوزیع، : شرح قانون البلدیة، الجزائر ،ارعم بوضیاف، .31
، الدار 2المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء ،بوطالب،عبد الهادي .32

  .1980دار الكتاب، : البیضاء
نموذج : مقاربة سوسیو تاریخیة لوضعیة التنظیمات االجتماعیة الثقافیة«  ،أحمد بوكابوس، .33

الواقع واآلفاق، : الحركة الجمعویة في الجزائر: ، في»التي تنشط في میدان الشباب الجمعیات
  .2005مركز البحث في األنثروبولوجیة االجتماعیة والثقافیة، : الجزائر

الفرص : رعد سامي ، العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي ، عبد الرزاقالتمیمي .34
  .2013جلة ناشرون وموزعون، دار د: ، األردنوالتحدیات

  .2001، ، دار الساقي2حكم األكثریة أم ضمانات األقلیة، ط: ، ماهي الدیمقراطیة؟آالن ،تورین .35
لفهم عالم الیوم، ترجمة جورج سلیمان، مراجعة سمیرة : برادیغما جدیدة ،______''،''______ .36

  .2011مركز دراسات الوحدة العربیة، : ریشا، بیروت
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر : فلسفتها، مظاهرها، تأثیراتها، الجزائر: العولمة ،درتومي،عبد القا .37

  .2009والتوزیع، 
دور الدولة في تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في مصر  ،الجابري،على عبد الكریم حسین .38

  .2012دار دجلة ناشرون وموزعون، : واألردن، عمان
تغالل الموارد الطبیعیة والطاقة المتجددة، اإلمارات اس: حمزة ، التنمیة المستدامة ،الجبالي .39

  .2016دار األسرة ودار عالم الثقافة، : واألردن
رؤى نظریة وتجارب : علم اجتماع التنمیة ،هاني خمیس أحمد عبده، علي عبد الرزاق و ،جبلي .40

  .2009دار المعرفة الجامعیة، طبعة تجریبیة، : إنسانیة، مصر
ستراتیجیتهااإلدارة  ،مصطفى الجندي، .41 ٕ الجذور التاریخیة، الفلسفة، اإلدارة المحلیة : المحلیة وا

  .1987منشأة المعارف، : والتنمیة، اإلسكندریة
دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، : علم اجتماع التنمیة، عمان ،محمد محمود الجوهري، .42

2010.  



398 
 

: ، اإلسكندریة2ماع السیاسي، طدراسات في العلوم السیاسیة وعلم االجت ،عبد الهادي الجوهري، .43
  .2001المكتبة الجامعیة، 

دار : نور الدین وآخرون، الخدمة العمومیة المحلیة كمؤشر للتنمیة المستدامة، الجزائر ،حاروش .44
  .2017األمة للطباعة والنشر والتوزیع، 

دار األمة للطباعة والنشر : ، الجزائر3تاریخ الفكر السیاسي، ط ،‘‘______ ،''______ .45
  .2012والتوزیع، 

دار الشروق للنشر والتوزیع، : إشكالیة التنمیة في الوطن العربي، عمان ،سهیر أحمد حامد، .46
2007. 

العولمة، : مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة ،طلعت جیاد لجي الحدیدي، .47
  .2012دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : عمان

دراسات في السیاسة والتنمیة والدمقرطة والحقوق في إفریقیا، دولة اإلمارات  ،میالد مفتاح الحراثي، .48
  .2016دار الكتاب الجامعي، : العربیة المتحدة والجمهوریة اللبنانیة

مدخل تفكیكي تحلیلي مقارن، اإلمارات : قضایا وسیاسات مغاربیة ،______''، ''______ .49
  .2016دار الكتاب الجامعي، : وبیروت

منظمات اإلدارة المحلیة وعالقتها بالدیمقراطیة الجواریة، اإلمارات  ،______''،__''_____ .50
  .2016دار الكتاب الجامعي، : العربیة المتحدة والجمهوریة اللبنانیة

 .2017مركز الكتاب األكادیمي، : علم االجتماع السیاسي، األردن ،حسن یوسف، یوسف .51
دار الیازوري : اإلسالمي في الوطن العربي، عمان إشكالیة الدیمقراطیة والبدیل ،خالد الحسن، .52

  .2014العلمیة للنشر والتوزیع، 
مركز : ، بیروت9، شؤون سیاسیة عامة 43أوراق عربیة رقم : كریم، مفهوم الحكم الصالح ،حسن .53

  .2013دراسات الوحدة العربیة، 
 .2014ر والتوزیع، دار أمجد للنش: العولمة والتنمیة االقتصادیة، عمان ،طارق عثمان الحسون، .54
  .2006منشورات الحلبي الحقوقیة، : عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، لبنان ،حسین .55
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات : ، بیروت3تطور الفكر السیاسي، ط ،عدنان السید حسین، .56

  .2012والنشر والتوزیع، 
ان، .57 المكتب العربي : القاهرةالفكر السیاسي للتیارات السلفیة في مصر،  ،محمد فتحي حصّ

  .2014للمعارف، 
  .2006دار المعرفة الجامعیة، : إحسان ، علم اجتماع التنمیة، اإلسكندریة ،حفظي .58



399 
 

دار الشروق للنشر والتوزیع، : مدخل إلى علم التنمیة، عمان علي، ،صالح جمال و ،حالوة .59
2009.  

: في الفكر والممارسة، بیروتدراسات : مجدي وآخرون، الحركات اإلسالمیة والدیمقراطیة ،حماد .60
  .1999مركز دراسات الوحدة العربیة، 

دار الحامد للنشر والتوزیع، : األدوات والمعوقات، األردن: التنمیة اإلداریة ،باسم محمد الحمیري، .61
2012 .  

دراسة معاصرة في : النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة ،ثامر كامل محمد الخزرجي، .62
  .2004دار مجدالوي للنشر والتوزیع، : رة السلطة، األردنإستراتیجیة إدا

دار الفكر : تطور الفكر السیاسي، القاهرة: مبادئ العلوم السیاسیة ،محمد فتح اهللا الخطیب، .63
  .1998العربي، 

دار الثقافة : ، عمان7الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط ،نعمان أحمد الخطیب، .64
  .2011للنشر والتوزیع، 

أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، دور القوانین والتشریعات في جذب االستثمار األجنبي  ،خالف .65
 .2015دار المكتب العربي للمعارف،: ، القاهرة2001المباشر في الجزائر منذ عام 

أزمة الدولة في الوطن العربي، : یوسف ، أزمة غیاب العدالة االجتماعیة، في ،خلیفة الیوسف .66
  . 2011دراسات الوحدة العربیة، مركز : بیروت

: دراسة مقارنة، القاهرة: حنان عبد القادر ، التخطیط اإلقلیمي ودوره في التنمیة المحلیة ،خلیفة .67
  .2016المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 

دار المنهل اللبناني : ، بیروت1الفكر السیاسي في العصور القدیمة والوسطى، ج ،خلیفة،عادل .68
  .2001نشر، للطباعة وال

دار مجدالوي للنشر والتوزیع، : العولمة وتأثیراتها في المجتمع العربي، األردن ،خمش، مجد الدین .69
2011.  

ن، .د.ن، م.ب.تاریخ الفكر السیاسي في العصور القدیمة والوسطى، م ،سلمى حمزة الخنساء، .70
1988.  

دار ومكتبة اإلسراء للطبع : االمفاهیم والقضایا، طنط: علم اجتماع التنمیة ،محمد یاسر الخواجة، .71
  .2009والنشر والتوزیع، 

بین الرؤیة النظریة والتحلیل : علم االجتماع الحضري ،محمد یاسر ،‘‘______، ''______'' .72
  .2010مصر العربیة للنشر والتوزیع، : الواقعي، مصر



400 
 

دار الخلیج : ردنالمواطنة واالنتماء، األ: التربیة الوطنیة ،ریم تیسیر محمد و الزعبي، ،الخوالدة .73
  .2014للنشر والتوزیع، 

مكتبة : ، القاهرة12المدخل في علم السیاسة، ط ،بطرس غالي، بطرس محمود و ،خیري عیسى .74
  .1991األنجلو المصریة، 

شركة المطبوعات للتوزیع : سعد محمد الحسنیة، لبنان: عن الدیمقراطیة، ترجمة ،روبارت دال، .75
  .2014والنشر، 

الرأي العام واألحزاب : دور المواطن السیاسي في الدیمقراطیات الغربیة رسل جیه ، ،دالتون .76
أحمد یعقوب : السیاسیة في الوالیات المتحدة وبریطانیا العظمى وألمانیا الغربیة وفرنسا، ترجمة

  .1996دار البشیر للنشر والتوزیع، : المجدوبة ومحفوظ الجبوري، عمان
  .1973دار النهضة العربیة، : العصر الذهبي، القاهرةالنظریة السیاسیة في  إبراهیم، ،درویش .77
ام ،دسوقي أباطة .78   .1973دار النجاح، : عبد العزیز ، تاریخ الفكر السیاسي، بیروت ،إبراهیم والغنّ
نظریا وتطبیقیا، : أساسیات التنمیة اإلداریة واالقتصادیة في العالم العربي ،دودین،أحمد یوسف .79

  .2011توزیع، األكادیمیون للنشر وال: األردن
  .2015دار بلقیس، : مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزائر ،مولود دیدان، .80
الدار العلمیة الدولیة : النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عمان ،محمد جمال مطلق الذنیبات، .81

  .2003ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 
لتطورات في عمران أرض مصر في أواخر القرن رصد ا: أبو زید ، العمران المصري، راجح .82

المكتبة األكادیمیة، :، المجلد األول، مصر2020العشرین واستطالع مساراته المستقبلیة حتى عام 
2007.  

دار أمجد للنشر : األردنالمواطن في اتخاذ القرارات،  مشاركة: الدیمقراطیة ،راضي، محمد فخري .83
  .2014والتوزیع، 

: دور اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربي، األردن ،محمد فخري ،‘‘______، ''_____ .84
  . 2014دار أمجد للنشر والتوزیع، 

نظریة في التنمیة االقتصادیة والتنمیة : التنمیة المجتمعیة المستدامة ،محمد عبد العزیز ربیع، .85
  . 2017دار الیازوري العلمیة، : المستدامة، األردن

دار الفجر للنشر والتوزیع، : الدیمقراطیة، القاهرة...آخر الدواء ،ررزیق المخادمي، عبد القاد .86
2004.  

اإلصالح الدیمقراطي في الوطن العربي بین القرار الوطني  ،________''، ''___ ___ .87
  .2007دار الفجر للنشر والتوزیع، : والفوضى البناءة، القاهرة



401 
 

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : دریةأحمد عبد اللطیف ، تنمیة المجتمع المحلي، اإلسكن ،رشاد .88
2007.  

التكامل بین المجالس الشعبیة المحلیة والتنفیذیة في مواجهة  ،رشوان البص، ناصر عبد المولى .89
دار العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، : رؤیة لدور أجهزة اإلدارة المحلیة، مصر :المشكالت البیئیة

2017.  
التنمیة اجتماعیا ثقافیا اقتصادیا سیاسیا إداریا بشریا،  ،حسین عبد الحمید أحمد رشوان، .90

  .2009مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة
: تطور النظم االجتماعیة وأثرها على الفرد والمجتمع، اإلسكندریة ،__________''، ''_____ .91

  .1993المكتب الجامعي الحدیث، 
، »-حالة الجزائر–ل الدیمقراطیة التشاركیة الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعی« ،رمضان،عبد المجید .92

: ، عمان2الدیمقراطیة التشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیة، ط: في
 .2018دار الحامد للنشر والتوزیع، 

  .2008دار الحامد للنشر والتوزیع، : العولمة والمجتمع، األردن ،الرواشدة،عالء زهیر عبد الجواد .93
: ، الجزائر1980-1962التنمیة االجتماعیة ونظام التعلیم الرسمي في الجزائر  ،مصطفى اید،ز  .94

  .1986دیوان المطبوعات الجامعیة، 
مركز الكتاب األكادیمي، : رمضان، العولمة والبنى الوظائفیة الجدیدة للدولة، عمان ،زبیري .95

2012.  
دراسة : لنصوص القانونیة ومتطلبات الواقعإدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین ا ،جمال زیدان، .96

دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، : تحلیلیة لدور البلدیة حسب القانون البلدي الجدید، الجزائر
2014.  

نموذج أردني مؤسسة نور : مؤسسات المجتمع المدني الواضح والطموح ،زین العابدین، محمد .97
  .2018عالم ودار عالم الثقافة للنشر، دار األسرة لإل: الحسین، اإلمارات واألردن

: الجزائر: ، في»عدالة توزیع الفرص االجتماعیة في سوق العمل في الجزائر« ،مبروك ساحلي، .98
  .2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : إشكالیات الواقع ورؤى المستقبل، بیروت

مجد المؤسسة : ر، بیروتاإلطار والمصاد: ، في القانون الدستوري والنظم السیاسیةأحمد، سرحال .99
  .2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

الخدمة االجتماعیة الدولیة، مصر، مكتبة األنجلو المصریة،  ،السروجي، طلعت مصطفى .100
2010.  

  .2007دار المعرفة الجامعیة، : علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوة، اإلسكندریة ،إسماعیل سعد، .101



402 
 

الذاكرة للنشر والتوزیع، : العالم الثالث، العراق: یاسیة والتحدیثالتنمیة الس ،حمید السعدون، .102
2011.  

دار الوفاء لدنیا : اإلسكندریةالنشأة والتطور، : الفكر السیاسي الغربي ،فضل اهللا محمد سلطح، .103
  .2007الطباعة والنشر، 

  .2017دار سما للنشر والتوزیع، :اإلدارة في عصر المعرفة والعولمة، الكویت ،السلمي،علي .104
  .1998مطبعة مركز التعلیم المفتوح، : النظم السیاسیة، القاهرة ،عبد المجید عبد الحفیظ سلیمان، .105
اإلدارة المحلیة والبلدیات في : سمیر محمد عبد الوهاب، اإلدارة المحلیة والبلدیات العربیة، في .106

  .2007المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : الوطن العربي، القاهرة
التنمیة : ، في»الفلسفة واألهداف: الالمركزیة في الحكم والتنمیة «، _______''، ''______ .107

المنظمة العربیة : الریفیة والمحلیة وسیلة الحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر، القاهرة
  .2008للتنمیة اإلداریة، 

االقتصادیة للدول العربیة،  االقتصاد المعرفي وأثره على التنمیة ،شاهین محمد، محمد عبد اهللا .108
  .2018دار حمیثرا للنشر والترجمة، : مصر

شركة : الفكرة الدیمقراطیة، لبنان: الدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة والقانونیة ،منذر الشاوي، .109
  .2000المطبوعات للتوزیع والنشر، 

صوص التشریعیة والممارسة دراسة في تطور الن: الحریات السیاسیة في الجزائر ،بدر الدین شبل، .110
  .2016دار الرایة للنشر والتوزیع، : العملیة، عمان

  .2016ن، .د.التوجهات والمفاهیم الحدیثة في اإلدارة، د ،مسلم عالوي شبلي، .111
  .2009مصر العربیة للنشر والتوزیع، : شحاتة صیام، علم اجتماع العولمة، القاهرة .112
دیوان : ، الجزائر5ي والمؤسسات السیاسیة المقارنة، طالوجیز في القانون الدستور ، األمین شریط، .113

  .2007المطبوعات الجامعیة، 
مركز الكتاب : مشاریع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالة، األردن، اسماعیل علي شكر، .114

 .2016األكادیمي، 

لتوزیع، إیتراك للنشر وا: مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مصر ،علي یوسف الشكري، .115
2004.  

دراسة تأصیلیة لفكرة الدیمقراطیة في الحضارات : ، تطور الفكر السیاسيابراهیم أحمد ،شلبي .116
  .1985الدار الجامعیة للطباعة والنشر، : القدیمة، القاهرة

دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول  ،عمیروش محند شلغوم، .117
  .2012تبة حسن العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، مك: العربیة، بیروت



403 
 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة : مفهوم الكرامة اإلنسانیة في القضاء الدستوري ،ولید محمد الشناوي، .118
  .2014دار الفكر والقانون، : مقارنة، مصر

، منشأة المعارف: الدول والحكومات، اإلسكندریة: النظم السیاسیة العزیز،إبراهیم عبد ، شیحا .119
2002.  

مطبعة النجاح الجدیدة، : الموجز في القانون الدستوري، الدار البیضاء ،محمد عرب صاصیال، .120
1981.  

دراسة في المفاهیم األدوات : بومدین ، األساس في منهجیة تحلیل النظم السیاسیة ،طاشمة .121
  .2013دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، : المناهج واالقترابات، الجزائر

: ، في»المشاركة الشعبیة مدخال: أسالیب ووسائل تحقیق التنمیة الریفیة« ،حمد سالمانم طایع، .122
المنظمة : التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة الحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر، القاهرة

  .2008العربیة للتنمیة اإلداریة، 
التنمیة الریفیة : ، في»غلب علیهالفقر وأسالیب قیاسه وطرق الت« ،_______''، ''______ .123

المنظمة العربیة للتنمیة : والمحلیة وسیلة الحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر، القاهرة
  .2008اإلداریة، 

مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة، : ، بیروت8القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ط ،محمد طي، .124
2013.  

، 2للتخلف والتقدم والنظام االقتصادي العالمي، ط: القتصاد السیاسيدلیلة، بحث في ا ،عارف .125
  .1987دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت

أطلس للنشر واإلنتاج : ، اإلعالم والفضاء االلكتروني، الجیزةمیدعبد الح ،صالح یمنى و ،عاطف .126
  .2015اإلعالمي، 

دراسة قیاسیة : سیاسة اإلنفاق الحكومياآلثار االقتصادیة الكلیة ل ،ولید عبد الحمید عایب، .127
  .2010مكتبة حسن العصریة للطباعة والنشر، : ، بیروت»تطبیقیة لنماذج التنمیة االقتصادیة

: اتجاهات نظریة وبحوث تطبیقیة، مصر: التنمیة والعشوائیات الحضاریة ،عباس إبراهیم، محمد .128
  .2000دار المعرفة الجامعیة، 

لمنظور اإلسالمي التكاملي لدور المرأة المسلمة في التنمیة ا«، ساجدة ،عبد األمیر علي .129
المنظمة العربیة للتنمیة :الدور الریادي للمرأة العربیة في التنمیة اإلداریة، القاهرة: ، في»اإلداریة

  .2012اإلداریة، 
: ریةإدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیة، اإلسكند محمد،صالح الدین  ،عبد الباقي .130

  .2000-1999توزیع، -نشر -الدار الجامعیة طبع



404 
 

  .2001الدار الجامعیة، : التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، اإلسكندریة ،عبد الحمید، عبد المطلب .131
، 2اإلغریقي، الهلنستي، الروماني، ط: الفكر السیاسي في العصور القدیمة ،عبد الحي، عمر .132

  .2006والنشر والتوزیع،  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت
الدار : ، اإلسكندریة-أثرها على تحقیق التنمیة المستدامة-التنمیة البشریة ،عبد الخالق، عبیر .133

  .2014الجامعیة، 
دراسة حالة : اإلعالم الجدید وبروز الفاعلین الجدد في المجال العام« ،عبد الصادق، عادل .134

  .2009ز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، ، قضایا إستراتیجیة، المرك»الحمالت االلكترونیة
، »المجتمع واألدوات والتأثیر اء االلكتروني والرأي العام تغیرالفض« ،______''، ''_____ .135

  .2011المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني، مارس :سلسلة قضایا إستراتیجیة، القاهرة
: ، اإلدارة االلكترونیةمحمد ،م و بیوميعمر أحمد أبو هاش ،الشریف ،عبد العلیم، أسامة محمد .136

  .2013دار المناهج، : مدخل إلى اإلدارة التعلیمیة الحدیثة، األردن
أسس نظریة : االتجاهات التنمویة في ممارسة الخدمة االجتماعیة ،عبد الفتاح محمد، محمد .137

  .2002المكتب الجامعي الحدیث، : ونماذج تطبیقیة، اإلسكندریة
مكتبة نهضة الشرق، : ، القاهرة3حمد ، مقدمة في النظریة السیاسیة، طعلي أ ،عبد القادر .138

1986.  
  .2002دار نهضة الشرق، : تطور الفكر السیاسي، القاهرة ،________''، ''_____ .139
، الوحدة، المجلس القومي للثقافة »التطبیق الدیمقراطي في الوطن العربي«صالح ،  ،عبد المجید .140

  .1985، سبتمبر 12العدد العربیة،
التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة : ، في»الحكم المحلي والتنمیة المحلیة« ،عبد الوهاب، سمیر محمد .141

  .2008المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : الحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة ومحاربة الفقر، القاهرة
اإلدارة : ، في»المحلیة المقارنة المرجعیة كمدخل لتقییم أداء الوحدات« ،_______''، ''______ .142

  .2007المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : المحلیة والبلدیات في الوطن العربي، القاهرة
  .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، : األنظمة السیاسیة، بیروت ،عبد الوهاب، محمد رفعت .143
دار المعتز للنشر : اإلستراتیجیة الحدیثة في إدارة التخطیط والتطویر، األردن ،زید منیر عبوي، .144

  .2017والتوزیع، 
: دور المجتمع المدني في صنع سیاسة للرفاهیة االجتماعیة في الوطن العربي« ،هویدا عدلي، .145

مركز دراسات الوحدة : دولة الرفاهیة االجتماعیة، بیروت: ، في»حالة المنظمات غیر الحكومیة
  .2006العربیة، 



405 
 

، »محاولة في المفهوم والوظیفة: واألفاقالواقع : جزائرالتنظیمات الجمعویة في ال«ر،الزبی عروس، .146
مركز البحث في األنثروبولوجیة : الواقع واآلفاق، الجزائر: الحركة الجمعویة في الجزائر: في

  .2005االجتماعیة والثقافیة، 
  .1961الحریة في الفكرین الدیمقراطي واالشتراكي، سنة  ،عصفور،محمد .147
دار الحامد للنشر : الجزائر أنموذجا، عمان: امة بین التخطیط والتنفیذخالد، السیاسة الع ،عطا اهللا .148

  .2018والتوزیع، 
  .2006مكتبة مدبولي، : والمجتمع، القاهرة..التنمیة ،سعد طه عالم، .149
دار : أبعاد تنمویة ورؤیة إنسانیة، بیروت: لبنان التنمیة آفاق وتحدیات ،زیاد عبود علوش، .150

  .2014الفارابي، 
اإلصالح الداخلي لمواجهة العولمة، الكتاب : ألمن القومي العربي في عصر العولمةلیلة، ا ،علي .151

  .2012مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة الثالث،
قضایا التحدیث والتنمیة :  ، النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمع______''، ''_____ .152
ل، ا ّ   .2015مكتبة األنجلو المصریة، : مصرلمستدامة، الكتاب األو
آلیات التماسك االجتماعي، الكتاب : ، النظریة االجتماعیة وقضایا المجتمع_____''، ''_____ .153

  .2015مكتبة األنجلو المصریة، : الثالث، القاهرة
وائل ، دور الشراكة والتمكین المجتمعي في تفعیل التنمیة المحلیة المستدامة في  ،عمران علي .154

  .2014ة اإلداریة، المنظمة العربیة للتنمی: مصر، القاهرة
: رضوان ، البیروقراطیة اإلداریة ومسألة التقویم التنظیمي، القاهرة والجزائر ،العنبي بن علي .155

  .2015المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة والدار الجزائریة للنشر والتوزیع، 
دار زهران : اناألسس النظریات التطبیقات العلمیة، عم: إدارة التنمیة ،نائل عبد الحافظ العوالمة، .156

  .2010للنشر والتوزیع، 
األهالي : كلثم علي ، علم اجتماع التنمیة، سوریة ،الغانم زكریا و ،خضر ،جهینة سلطان ،العیسي .157

  .1999للطباعة والنشر والتوزیع، 
: ، في»خبرة وكالة التنمیة الدولیة الكندیة: قراءات في تنمیة القدرة« ،السید عبد المطلب غانم، .158

 .2010المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : رة المحلیة في الوطن العربي، القاهرةتطویر اإلدا

دار :في ضوء التجربة األردنیة، األردن: أبعاد التنمیة االجتماعیة العربیة ،فیصل محمود الغرایبة، .159
  .2010یافا العلمیة للنشر والتوزیع، 



406 
 

المجتمع : ، في»طي وتحدیات العولمةالتحول الدیمقرا« ،محمد و بن یمینة، شایب الذراع ،غربي .160
دار الروافد الثقافیة : ابن الندیم للنشر والتوزیع ولبنان: المدني العربي في ظل العولمة، الجزائر

  .2017ناشرون، 

ابن : التكامل العربي بین دوافع التنمیة المستدامة وضغوط العولمة، الجزائر ولبنان ،محمد غربي، .161
  .2014الروافد الثقافیة ناشرون،  الندیم للنشر والتوزیع، دار

دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : حسام الدین، محاضرات في نظریة الحوكمة، عمان ،غضبان .162
2015.  

فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات : التنمیة المستدیمة ،ماجدة أبوزنط، عثمان محمد و ،غنیم .163
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: قیاسها، عمان

دراسة تحلیلیة في : دیمقراطیة األحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة ،یمان صالحسل الغویل، .164
  .2003منشورات جامعة قاریونس، : ضوء القوانین الدستوریة المقارنة، لیبیا

نهضة مصر للنشر والطباعة والتوزیع، : الدیمقراطیة الرقمیة، القاهرة ،جمال محمد غیطاس، .165
2006.  

دراسة في العالقة بین الدیمقراطیة : الدیمقراطیة واإلعالم واالتصال ،حسین علي إبراهیم الفالحي، .166
  . 2014دار غیداء للنشر والتوزیع، : واإلعالم وطبیعة اإلعالم الدیمقراطي ووظائفه، عمان

، 1الفكر السیاسي القدیم، ج: علي عباس ، موسوعة الفكر السیاسي ،مراد عامر حسن و ،فیاض .167
  .2015والتوزیع، دار الجنان للنشر : األردن

  .2015مركز الكتاب األكادیمي، : ، اإلعالم والعنف السیاسي، األردنآمنة ،قجالي .168
  .2009دار إثراء للنشر والتوزیع، : علم اقتصاد التنمیة، عمان ،محمد صالح القریشي، .169
مركز دراسات الوحدة : ،بیروت2إسماعیل وآخرون، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، ط ،قیرة .170

  .2009ة، العربی
إدارة بال أوراق، إدارة بال مكان، إدارة بال زمان، إدارة : اإلدارة االلكترونیة ،مصطفى یوسف كافي، .171

  .2011دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، : بال تنظیمات جامدة، دمشق
  .2003یة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلدار : قضایا وتطبیقات، القاهرة: الحكمانیة ،زهیر الكاید، .172
مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، : سوسیولوجیا التنمیة، قسنطینة ،رابح كعباش، .173

2006.  
المؤسسة العربیة للدراسات : موسوعة السیاسة، الجزء الثاني، بیروت ،عبد الوهاب الكیالي، .174

  .1981والنشر، 



407 
 

دار الیازوري العلمیة للنشر  :المبادئ واألسس، األردن: التخطیط الحضري ،ماهورباشة،عبد الحلیم .175
  .2018والتوزیع، 

مركز : مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة وحالة المواطنة في الجزائر، بیروت ،منیر مباركیة، .176
  .2013دراسات الوحدة العربیة، 

توفیق ، المركزیة والالمركزیة في تنظیم  ،عبد الهادي حسین و ،الطراونة صفوان و ،المبیضین .177
  .2011دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، : المحلیة، األردن اإلدارة

  .2013منشورات الحلبي الحقوقیة، : ربیع أنور فتح الباب ، النظم السیاسیة، بیروت ،متولي .178
دار الحكمة، : دراسة ألثر العولمة على العالم والعراق، لندن: العولمة والدیمقراطیة ،كمال مجید، .179

2000.  
: ، ترجمة محمد عرب صاصیال، الجزائر4ضرات في المؤسسات اإلداریة، ط، محاأحمد ،محیو .180

  .1986دیوان المطبوعات الجامعیة، 
دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، : اإلسالم والقضایا المعاصرة، الجزائر ،عبد المالك مرتاض، .181

2009.  
التحول الدیمقراطي في  االنتخابات وعملیة: ، في"التحول الدیمقراطي وآلیاته "فاطمة،  ،مساعید .182

  .2011دار الرایة للنشر والتوزیع، : الخبرة العربیة المعاصرة، عمان
دار المعرفة : دراسة انثربولوجیة، اإلسكندریة: التنمیة المستدامة والسیاحة ،فاروق أحمد مصطفى، .183

  .2011الجامعیة، 
دیوان المطبوعات : زائرمسارات التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة، الج ،اسماعیل معراف، .184

  .2013الجامعیة، 
 .2016دار الجنان للنشر والتوزیع، : السلوك التنظیمي، عمان ،محمد الفاتح محمود المغربي، .185

التحوالت السیاسیة وانعكاساتها على دور الدولة في التنمیة االقتصادیة « ،جمال منصر، .186
ش: ، في»واالجتماعیة في عصر العولمة ٕ ابن الندیم : كالیة التنمیة، الجزائرالتحوالت السیاسیة وا

  .2014للنشر والتوزیع ودار الروافد الثقافیة ناشرون، 
دار الرایة للنشر : الزین، تشجیع االستثمار وأثره على التنمیة االقتصادیة، عمان ،منصوري .187

  .2012والتوزیع، 
م وشخصیات، مفاهی: فیصل فتحي محمد ، الفكر السیاسي ،حسن ثناء عبد الرشید و، المنیاوي .188

  .2011دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : اإلسكندریة
مركز الدراسات : أحمد وآخرون، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، القاهرة، منیسي .189

  .2004السیاسیة واإلستراتیجیة، 



408 
 

مؤسسة شباب الجامعة، : األصول والنظریات، اإلسكندریة: علوم السیاسة ،محمد نصر مهنا، .190
2009.  

مركز اإلسكندریة للكتاب، : في تاریخ الفكر السیاسي المقارن، اإلسكندریة ،______''، ''_____ .191
2006.  

  .1999مؤسسة االستتار العربي، : قراءات ومراجعات، بیروت: الفكر اإلسالمي ،زكي المیالد، .192
یریة النشر مد: عبد النور، الدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمة، الجزائر ،ناجي .193

 .2010لجامعة عنابة، 

دراسة تطبیقیة في الجزائر، : ، تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطي______''، ''_____ .194
  .2010دار الكتاب الحدیث، : القاهرة

دار الرایة للنشر : دراسات ومفهوم شامل، عمان: التنمیة االقتصادیة ،سهیلة فرید النباتي، .195
  .2015والتوزیع، 

مدخل : حسن وفریق الدراسات اإلداریة، اإلدارة التنمویة للوطن العربي ،الحلبي خلیل و ،قیبالن .196
  .1978معهد اإلنماء العربي، : عام، لیبیا

دار : النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ترجمة سمیة فلة عبود، بیروت ،صموئیل هانجتون، .197
  .1993الساقي، 

دار الحامد : قرن مضى وحمولة قرن أتى، عمان تركة: قضایا دولیة ،محمد عوض الهزایمة، .198
  .2007للنشر والتوزیع، 

دار حمیثرا للنشر : إدریس مجید، الدور االقتصادي للدولة في ظل العولمة، القاهرة ،هالل .199
  .2018والترجمة، 

دراسة أثر العولمة على وظائف السلطة السیاسیة، : العولمة والدولة ،ونیسة الحمروني الورفلي، .200
  .2004أكادیمیة الدراسات العلیا،  :طرابلس

دراسة استطالعیة لرأي المجتمع : میلود، االغتراب السیاسي في الوسط الطالبي ،ولد الصدیق .201
مركز الكتاب : الطالبي في العملیة السیاسیة على ضوء التحوالت السیاسیة في العالم العربي، عمان

  .2015األكادیمي، 
 .1990دار المعرفة، : بشریة والنظم السیاسیة، الجزائرحول الطبیعة ال ،محمد جمال یحیاوي، .202

  
  
  
  



409 
 

  : المقاالت -3
  

، مجلة العلوم اإلنسانیة، »التنشئة السیاسیة ودورها في البناء الدیمقراطي«، مصطفى ،أسعید .1
  .2012، مارس 24، العدد12المجلد 

قومات وتجاوز قراءة للنهوض بالم: التنمیة المحلیة في الجزائر«فریدة ،  ،كافي زكیة و ،آكلي .2
  .2017، العدد األول، مجلة اقتصادیات المال واألعمال، »العوائق

األمین العوض حاج أحمد، حسن كمال الطاهر ورباب المحینة، األطر المؤسسیة للمجتمع  .3
  .2007المحلي والشراكة في تحقیق التنمیة، 

الباحث للدراسات  مجلة، »المخطط البلدي للتنمیة ودوره في تنمیة البالد« ،لیندة أونیسي، .4
  .2016، جوان 9، العدداألكادیمیة

  .2002، 01، العددمجلة الباحث، »االنترنت في الجزائر«إبراهیم،  ،بختي .5
: ، عدد خاصمجلة القانون، المجتمع والسلطة، »الدیمقراطیة التشاركیة« عبد المجید،  ،برابح .6

  .2012، 01، رقم "مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها" أشغال الملتقى الوطني حول

الفساد اإلداري في الجماعات المحلیة وتداعیاتها السلبیة على تحقیق التنمیة «قوسام،  ،بركنو .7
  .2012، جانفي 5، العددمجلة االقتصاد الجدید، »المحلیة

مجلة اقتصادیات شمال ، »سیاسات التحریر واإلصالح االقتصادي في الجزائر«علي، ،بطاهر .8
  .2004، 1د، العد1، المجلدإفریقیا

، العدد األول، مجلة أكادیمیا، »نظرة في المفاهیم والنظریات: التنمیة السیاسیة« ،صالح بلحاج، .9
2013.  

، مجلة العلوم اإلنسانیة، »المجتمع المدني كبدیل سیاسي في الوطن العربي«الطاهر،  ،بلعیور .10
  .2006، 10العدد

المزج بین الغموض والوضوح القانوني في تنظیم رئاسة المجالس المنتخبة «بالل،  ،بلغالم .11
  .2017، 07، الجزء الثاني، العددمجلة صوت القانون، »المحلیة

، العدد 15، المجلد مجلة الحضارة اإلسالمیة، »التنشئة السیاسیة والمواطنة«كریم ،  ،بلقاسي .12
24،2014.  

مبادرة تاریخیة للتغییر أم استمرار : یاسي في الجزائرمشروع اإلصالح الس« ، عصام ،بن الشیخ .13
  . 2011المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، یولیو : ، الدوحة»احتكار السلطة للصواب؟

مجلة ، »-حالة الجزائر -دور القطاع الخاص في التنمیة بالدول النامیة«حیاة،  ،بن زراع .14
  2016، مارس 45لعدد ، االتواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون



410 
 

الجماعات اإلقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في «مصطفى،  ،نصر الدین وشریف ،بن شعیب .15
  .2012، 10، العددمجلة الباحث، »الجزائر

مجلة ، »الجماعات اإلقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة«بومدین ،نصر الدین، طیبي ،بن شعیب .16
  .2012، 1العدد ،اإلدارة والتنمیة للبحوث والدراسات

التحدي الدیمقراطي ومستقبل العالقة بین الدولة والمجتمع المدني في منطقة «علي،  ،بن طاهر .17
ل، مجلة أكادیمیا، »المغرب العربي ّ   .2013، العدد األو

مجلة البحوث والدراسات ، »التمویل المحلي ودوره في عملیة التنمیة المحلیة«وهیبة،  ،بن ناصر .18
  . 2013، 6، العددةالقانونیة والسیاسی

حولیات جامعة ، »البیروقراطیة في الجهاز اإلداري وجب تغییر العقلیة القدیمة«، عمار ،بوحوش .19
  .1987، 1، العدد2، المجلد الجزائر

المجلة الجزائریة ، »مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها«سمیر،  ،بوعیسى .20
  .2014، أكتوبر 5، العدد للسیاسات العامة

المجلة الجزائریة ، »مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها«سمیر، ،بوعیسى .21
  .2014، أكتوبر 5، العددللسیاسات العامة

مجلة ، »النظریات االستراتیجیات واألطراف الفاعلة لتحقیقها... التنمیة المحلیة«عبد اهللا،  ،حجاب .22
  . 2017، 06العدد ، الجزائر، الدراسات القانونیة والسیاسیة

: اإلشكالیات المنهجیة في دراسة ظاهرة التحول الدیمقراطي في الوطن العربي« صبرینة، ،حملة .23
، سبتمبر 07، العددمجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، »إشكالیة تعدد المداخل النظریة والتحلیلیة

2015.  
واطنة في ضوء بعض دور الجامعات العربیة في تربیة الم«خالد صالح ، ،حنفى محمود .24

  .2018، جوان 04، العدد1، المجلددراسات في علوم التربیة، »االتجاهات العالمیة المعاصرة
، مجلة العلوم اإلنسانیة، »برامج التنمیة بین األهداف المنشودة والنتائج المحدودة« ،فوزیة خلوط، .25

  .2013، فبرایر 19العدد
، دراسات اقتصادیة، »ة للمجتمعات خاصة المتخلفةأنواع التنمیة وأهمیتها بالنسب«دحماني علي،  .26

  .2010، أكتوبر 17العدد 
الدیمقراطیة : دور تكنولوجیا المعلومات في دعم التحوالت الدیمقراطیة«جمال علمي ،  ،الدهشان .27

  .2018، 2، العدد01، المجلدالمجلة الدولیة للبحوث في العلوم التربویة، »الرقمیة نموذجا
مجلة العلوم ، »ور المجتمع المدني في تفعیل المشاركة المجتمعیةد«فیروز ،  ،زرارقة .28

  .2014، جوان 18، العدد االجتماعیة



411 
 

رساء الدیمقراطیة المشاركاتیة في « ،صالح زیاني، .29 ٕ تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وا
  .2009، 4، العددمجلة المفكر، »الجزائر

محصلة حتمیة لكرونولوجیا : ة المحلیة المستدامةالتنمی«عمر،  ،عبد الجبار وشتاتحة ،سعد الدین .30
، المجلد الثاني، مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادیة، »التنمیة في الفكر االقتصادي

  .2016، 1العدد
تطور النفقات العامة في الجزائر منذ االستقالل إلى ما بعد اإلصالحات «بختة،  ،سعیدي .31

  .2011، 16، العددء التطبیقيمجلة االقتصاد واإلحصا، »الهیكلیة
، »أهمیة اإلدارة المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة«علي،  ،محمد وبایزید ،سلیماني .32

  .2015، جوان 03، العددمجلة االقتصاد والتنمیة
، »مدخل نظري: الدیمقراطیة التشاركیة وواقع الحوكمة المحلیة في الجزائر«، محمد ،سنوسي .33

  .2018، فبرایر 15، العدد ات السیاسیة والعالقات الدولیةمجلة جیل الدراس
دراسة حالتي الجزائر : دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة«،األمین ،سویقات .34

  .2017، جوان 17، العدددفاتر السیاسة والقانون، »والمغرب
دراسة حالتي الجزائر : ركیةدور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشا« ،سویقات،األمین .35

  .2017، جوان 17، العدد دفاتر السیاسة والقانون، »والمغرب
المقومات : إشكالیة التنمیة المحلیة«محمد،  ،معمر وبن عطة ،الحاج، حیثالة ،سي فضیل .36

  .2017، جانفي 9، العددالمجلة الجزائریة لالقتصاد واإلدارة، »والمعوقات
، تلمسان، العدد مجلة الفكر المتوسطي، »اعیة والمسألة التنمویةالعلوم االجتم«قویدر،  ،سیكوك .37

08 ،2014.  
تقییم تجربة تطبیق الحكومة االلكترونیة في «عبد النعیم ،  ،دفرور الحاج و ،، عرابةالیاس ،شاهد .38

  .2016، 03، العددالمجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، »الجزائر
، وزارة العالقات مع مجلة الوسیط، »األسس واألفاق: یة التشاركیةالدیمقراط«  ،األمین شریط، .39

  .2008، السداسي الثاني، 6البرلمان، العدد

دور القطاع الخاص في دعم التنمیة االقتصادیة «جلول یاسین،  ،عابد وبن الحاج ،شریط .40
  .10، العدد6، مجلد مجلة اإلستراتیجیة والتنمیة، »دراسة حالة الجزائر: المحلیة

، مجلة المخطط والتنمیة، »الالمركزیة على التنمیة اإلقلیمیة أثر« ،مصطفى جلیل إبراهیم ،عشم .41
  .2007، العراق، 17العدد

مجلة االقتصاد والتنمیة ، »الجبایة المحلیة ودورها في تمویل التنمیة«عبد الحلیم،  ،شنوف .42
  .2014، 02العدد ،البشریة



412 
 

مجلة ، »المفاهیم واآللیات: نمیة المحلیة في الجزائرإدارة الت«طه حسین،  ،سلیمان و نوي ،شیبوط .43
  .2012، 01، العدداإلدارة والتنمیة للبحوث والدراسات

، 35، المجلد مجلة التمویل والتنمیة، »الفساد والتنمیة«جراى ودانیال كوفمان، . و.شیرال .44
  .1998، واشنطن، مارس 1العدد

، اإلنسانیةمجلة العلوم ، »یمقراطيالسلطة السیاسیة وأزمة التحول الد« ،مخلوف ،صمود .45
  .2010، جوان 33عدد

-برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ودوره في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر«زهیر،  ،صیفي .46
  .2014، 20، العراق، العدد مجلة البحوث الجغرافیة، »حالة والیة برج بوعریریج

مجلة ، »إلدارة المحلیة في الجزائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات ا« ،بومدین طاشمة، .47
  .2010، 26، العددالتواصل

مجلة ، »الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلیة في الجزائر« ،طاشمة، بومدین .48
  .2010، جوان 26، العددالتواصل

اإلعالن : الحق في التنمیة في المواثیق الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان«عمر یوسف  الطیب، .49
  .2016 ،56 ددعلا، دراسات إفریقیة ةلجم، »مریكي، المیثاق األوروبي والمیثاق اإلفریقياأل

، 02، المجلدمقاربات فلسفیة، »مفهوم الفردانیة في الفكر الفلسفي المعاصر«نورة،  ،عابد .50
  .2017، 01العدد

، »دور المجتمع المدني في استدامة الدیمقراطیة«، خیرة ،بن عبد العزیز هشام و ،عبد الكریم .51
  . 2013، جوان 05، العددلة الجزائریة لألمن والتنمیةالمج

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، »الحكم الراشد ومكافحة الفساد« ،عبد العزیز العشاوي، .52
  .2008، 02، العدداالقتصادیة والسیاسیة

، لقانونمجلة ا، »الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر«مولود،  ،عقبوبي .53
  .2016، 6العدد

، مجلة المفكر، »تحدیات وعراقیل: نمط التحول الدیمقراطي في التجربة المغاربیة«، سعاد ،العقون .54
  .2012، 8العدد

، مجلة أكادیمیا، »إشكالیة العالقة بین التنمیة السیاسیة والتحول السیاسي«محمد سمیر،  ،عیاد .55
  .2013العدد األول، 

، »من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة: قراطیة المحلیةالدیم«الدین،  عز ،عیساوي .56
  .2015، 02، العدد12، المجلدالمجلة األكادیمیة للبحث القانوني



413 
 

، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، »أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر«أحمد،  ،غریبي .57
  .2010، أكتوبر 4العدد

  .2014، 03، العددمجلة القانون، المجتمع والسلطة، »مكافحة الفساد«، عبد اللطیف ،فاصلة .58
، عدد مجلة العلوم اإلنسانیة، »معوقات التحول الدیمقراطي في الدول العربیة« عمر،  ،فرحاتي .59

  .2008، جوان 29
 ،»منطلقات نظریة، وتطبیقات عملیة: الدیمقراطیة التشاركیة وأدواتها الرقمیة«، أحمد أمین ،فورار .60

  .2018، شتاء 01، العدد15، المجلد مجلة البحوث والدراسات
دراسات ، »الحكم الرشید ومحاربة الفساد وتأثیرهما في نجاح اإلصالح والتنمیة«زكي،  ،قانة .61

  .2010، 16، العدد اقتصادیة
مشروع بوابة المواطن االلكتروني في إطار إستراتیجیة الحكومة االلكترونیة « ،منال قدواح، .62

  .2017، جوان 47، العددمجلة العلوم اإلنسانیة، »بین النص والتطبیق: 2013یة الجزائر 
دراسة في إعادة تشكیل : محمد وآخرون، التمثیل السیاسي المحلي وعالقته بالتنمیة ،قدوسي .63

  .2013، دیسمبر 08الروابط االجتماعیة، عدد خاص، العدد
الشعبیة المحلیة في القانون العضوي  قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس«وحیدة ،  ،قدومة .64

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، »المتعلق بنظام االنتخابات 10- 16رقم 
  .2018، 2، العدد3المجلد

شكالیة بناء الحكم الراشد في الدول «، بوطیب ،بوحنیة وبن ناصر ،قوي .65 ٕ اإلصالحات السیاسیة وا
  .2014، دیسمبر 04، العدد باحث للدراسات األكادیمیةمجلة ال، »- الجزائر نموذجا - المغاربیة

، مقاربات، »اإلذاعة المحلیة من إذاعة المناجم إلى إذاعة الخدمة العامة«، فاطمة الزهراء ،قیطة .66
  .2016، 1، العدد4المجلد

، مجلة العلوم اإلنسانیة، »نظرة عامة على التحوالت االقتصادیة في الجزائر«بغداد، ،كربالي .67
  .2005بتمبر ، س8العدد

مجلة العلوم ، »آفاق التحول الدیمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة«نبیل،  ،كریبشن .68
  .2009، المجلد أ، جوان 31، العدداإلنسانیة

اإلدارة الرشیدة للجماعات المحلیة بین إلزامیة الخدمة العامة وحتمیة التوازن « ،مبارك لسلوس، .69
  .2010، 40، العدد20، مجلد ارةمجلة المدرسة الوطنیة لإلد، »المالي

األدوار والمساهمات الممكنة : التعاون الالمركزي وتكریس الدیمقراطیة التشاركیة«، منیر ،مباركیة .70
  .2017، 11، العدد06، مجلد مجلة البحوث السیاسیة واإلداریة، »في السیاق الجزائري

مجلة العلوم ، »عالم الثالثتخطیط وتنمیة المجتمعات المحلیة في دول ال«، ماهر فرحان ،مرعب .71
  .2014، جوان 18، العدداالجتماعیة



414 
 

دراسة : آفاق الحكم الراشد في ظل المستجدات الدستوریة«حوریة،  ،إبراهیم وسعایدیة ،مالوي .72
مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة ، »2011والمغرب سنة  2016مقارنة بین الجزائر سنة 

  .2017، جانفي 11، العدد واالقتصادیة
، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، »واقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائر«زین،  ،منصوري .73

  .2،2005العدد
داریة، »االستقاللیة المالیة للبلدیة في الجزائر«، عبد القادر موفق، .74 ٕ ، مجلة أبحاث اقتصادیة وا

  .2007، دیسمبر 2العدد
في التنمیة االقتصادیة بالدول دور القطاع الخاص «شعیب،  ،لخضر عبد الرزاق وبونوة ،موالي .75

  .2010- 2009، 7، العدد مجلة الباحث، »دراسة حالة الجزائر: النامیة
مجلة العلوم ، »دور اإلدارة االلكترونیة في ترقیة خدمات المرافق العمومیة المحلیة«غنیة،  ،نزلي .76

  .2016، جانفي 12، العددالقانونیة والسیاسیة
، 08، السنة 11، العدد مجلة البحوث والدراسات، »القتصادیةالتربیة والتنمیة ا« ،سعیدة نیس، .77

 .2011شتاء 
78. Moulai Kamel, «la décentralisation de l’action publique en Algérie : quel 

role pour la wilaya ?»2013، جوان 2مجلة دراسات جبائیة ، العدد.  
  :األطروحات-4
دراسة میدانیة على مجالس بلدیات : نمیة المحلیةمشاركة المجالس البلدیة في الت"، محمد ،خشمون .1

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع التنمیة، قسم علم "والیة قسنطینة
  . 2011- 2010االجتماع، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

، أطروحة »دراسة تحلیلیة ونقدیة: البلدیة في الجزائرالرقابة المالیة على « ،عبد القادر موفق، .2
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 .2015-2014التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 

  :التقاریر الدولیة-5
شعبة : لبشریة المستدامة، نیویوركبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمیة ا .1

  .1997التنمیة اإلداریة وشؤون الحكم، مكتب السیاسات ودعم البرامج، 
الدولة في عالم متغیر، ترجمة مركز األهرام للترجمة : البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم .2

   . 1997والنشر، 



415 
 

كانون  4التنمیة، المؤرخ في  ، المتضمن إعالن الحق في128-41األمم المتحدة، قرار رقم  .3
ل  ّ   .97، الجمعیة العامة، الدورة الحادیة واألربعون، الجلسة العامة 1986دیسمبر /األو

مسارات إلى : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكتب تقریر التنمیة البشریة، الثروة الحقیقیة لألمم .4
، الوالیات )اإلسكوا(االجتماعیة لغربي آسیاالتنمیة البشریة، ترجمة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة و 

  .2010المتحدة األمریكیة، 
  .2006التقریر السنوي عن أعمال المنظمة، : األمم المتحدة، مواجهة تحدیات عالم متغیر .5
مسارات إلى : الثروة الحقیقیة لألمم 2010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة  .6

  .2010رجمة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، التنمیة البشریة، ت
، تحدیات أمن  2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام  .7

  .2009ب اإلقلیمي للدول العربیة، المكت: اإلنسان في البلدان العربیة، بیروت
نحو : م المتحدة اإلنمائي، نظرة جدیدة إلى النمو االقتصاديمنظمة العمل الدولیة وبرنامج األم .8

  .2013مجتمعات عربیة منتجة وشاملة، منظمة لعمل الدولیة، 
برنامج األمم المتحدة : كثیب تمهیدي، نیویورك: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تنمیة القدرات .9

  .2009اإلنمائي، 
الشباب وآفاق : 2016تنمیة اإلنسانیة العربیة للعام تقریر ال« برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  .10

ر ّ   .2016، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، »التنمیة اإلنسانیة في واقع متغی
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبرنامج الخلیج  .11

موجز تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام «العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائیة، 
المطبعة : ، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، عمان»نحو الحریة في الوطن العربي: 2004

  . 2005الوطنیة، 
البنك الدولي، تقریر العدالة االجتماعیة واالقتصادیة لمنع التطرف العنیف، المرصد االقتصادي  .12

  .2016، أكتوبر یقیاإفر لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إدارة حكم أفضل ألجل التنمیة : البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا .13

  .2004دار الساقي، : في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، تعزیز التضمینیة والمساءلة، لبنان
وشمال إفریقیا سنة دراسة مسحیة للشرق األوسط : الناس والفساد«منظمة الشفافیة الدولیة، .14

  .2016، بارومیتر الفساد العالمي، »2016
التصدي لألسباب : الهجرة والزراعة والتنمیة الریفیة«منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة،  .15

  .2016، »الجذریة للهجرة واستغالل إمكاناتها لتحقیق التنمیة
جدیدة لفهم تحدیات التنمیة في المنطقة یفتح نافذة "أمن اإلنسان"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  .16

  .2009العربیة، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة، بیروت، 



416 
 

ألف،  217، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .17
ل 10المؤرخ في  ّ   .1948دیسمبر / كانون األو

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، اعتمدت بموجب قرار الجمعیة  .18
  .1966 دیسمبر/ لكانون األو 16 المؤرخ في)  21د(ألف 2200 رقم العامة لألمم المتحدة

 21ألف المؤرخ في  2106أشكال التمییز العنصري، اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  .19
ل ّ   . 1965دیسمبر / كانون األو

 و11المعدلة بالبروتوكولین  1950 ، تشرین الثاني/نوفمبر 4االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان،  .20
  .13، 12، 4،6،7 بالبرتوكول اإلضافي والبرتوكوالت رقم تممةوم14

تقریر موجز حول التجارب الدولیة : مسارات التحول الدیمقراطي« برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، .21
محمد محي الدین وسامح رجب وشركة طالل أبو : ، ترجمة»وس المستفادة والطریق قدماوالدر 

  .2011غزالة، جوان 
البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، إدارة حكم أفضل ألجل التنمیة  .22

  .2004قي، دار السا: تعزیز التضمینیة والمساءلة، بیروت: في الشرق األوسط وشمال إفریقیا
  

  :األوراق المقدمة في الملتقیات-6
تحدیات التحول إلى الحكومة «عبد القادر، لعرج مجاهد نسیمة ومغبر فاطمة الزهراء،  ،بلعربي .1

ورقة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد » االلكترونیة في الجزائر
 14-13ز الجامعي خمیس ملیانة، االفتراضي وانعكاساته على االقتصادیات الدولیة، المرك

  .2012مارس 
، یوم دراسي حول الحكامة "رهانات التنمیة المحلیة في أفق الجهویة الموسعة" ،سمیرة جیادي، .2

 .2010ماي  8الجیدة والتنمیة، مكناس، 
  
  :الكتب باللغات األجنبیة-7

1. Ahmed BOUCHTATA,«le développement local en Algérie : importance 
de la formation aux nouvelles approches et à l’utilisation d’outils 
méthodologiques»,in : acte du colloque international sur les acteurs du 
développement local durable en Algérie, Oran : CRASC, 2003. 

2. Anthony payen et Nicola phillips, Development, Great Britian : polity 
press, 2010. 



417 
 

3. Antoinette Chauvement, Faiza cherfi et Marie-claire Michaud, la 
promotion des droits humains en Algérie, paris : L’Harmattan, 2017. 

4. Bagnoli Philip, Goesch timo et Kovacs Eszter, People and biodiversity 
policies impacts: issues and strategies for policy, OECD, 2008. 

5. Brice GAILLARD, "la démocratie participative" in : culture générale : les 
politiques publiques en 24 fiches, Paris : ellipses, 2016.  

6. C. picron, O.pierrot et N.piret, l’autogestion : mouvement populaire clé 
d’un développement durable en Argentine ?, Belgique : presses 
universitaires de Namur, 2011. 

7. Carine Doganis, Aux origines de la corruption : démocratie et délation en 
Grèce ancienne, France : presses universitaire de France, 2007. 

8. Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ?: éthique, politique, 
société,….. :Gallimard, 2009. 

9. Christophe Badel, la république romaine, France : presses universitaires 
de France, 2013. 

10. Fritz Dorvilier, Apprentissage organisationnel et dynamique de 
développement local en Haiti, Belgique : université catholique de 
Louvain, 2007. 

11. Gabriel Abraham Almond et James Smoot coleman, the politics of the 
developing Areas, Princeton : Princeton university press, 1960. 

12. Georg Lutz and Wolf Linder, «structures traditionnelles dans la 
gouvernance locale pour le développement local», Suisse : Institut des 
sciences politiques, mai 2004. 

13. George Argyrous, Evidence for policy and decision-making : A practical 
guide, Australia :University of New South Wales Press, 2009. 

14. Guillame GOURGUES, «D», in Romain PASQUIER et al, Dictionnaire 
des politiques territoriales, presses de science po, Références», 2011. 

15. Jean Baudouin, introduction à la science politique, 7édition, paris : 
Dalloz, 2004. 

16. Jean leca, «individualisme et citoyenneté», in : sur l’individualisme, 
paris : presses de science po. 

17. JEAN PIERRE Gaudin, la démocratie participative, ed2, Paris: Armand 
colin, 2013. 

18. Jean-Daniel Delley et Claudio Mascotto, parler des droits populaires les 
discours des élites, des sciences sociales et des juristes sur la démocratie 
directe, Genève : centre d’étude et de documentation sur la démocratie 
direct, 1997. 

19. Julien TALPIN, «démocratie participative, démocratie délibérative», 
Nouveau manuel de science politique, Paris : la découverte, 2009. 

20. Kelty Christopher LM, «participation», Digital Keywords, 2015.  
21. KHELDI Mokhtar, le développement local, Algérie : office des 

publications universitaires, 2012. 



418 
 

22. Marc Thoumelou, collectivités territoriales : Quel avenir ? , 2éditions, 
France : la documentation Française, 2016. 

23. Marie Lequin, écotourisme et gouvernance participative, canada : presses 
de l’Université du Québec, 2001. 

24. Marie Personnaz, «sur la route de louviers il y avant...une enquête-
psychosociale sur la participation citoyenne dans une ville Française», in : 
Une approche engagée en psychologie sociale : l’œuvre de Denise 
Jodelet, ERES, hors collection, 2008.   

25. Michael B.Gerrard , «partenariats public-privé», Finance et 
Developpement, septembre2001. 

26. MICHAEL. D. BARBER, the participating citizen : A Biography of 
Alfred Schutz, Albany : state university of New York press, 2004. 

27. Ministère de l’industrie de la petite et moyenne entreprise et de la 
promotion de l’investissement, Série : politique économique et 
développement, rapport N°01 : «développement local :concepts, stratégies 
et benchmarking», Septembre 2011. 

28. Modibo Keita, «gouvernance locale participative pour un développement 
durable», in : gouvernance participative et pratiques démocratiques au 
Mali, Paris :l’Harmattan, 2013. 

29. OCDE , investir ensemble : vers une gouvernance multi-niveaux plus 
efficace, edition OCDE, 2013. 

30. Omer Kambale Mirembe, echanges transnationaux ;réseaux informels et 
développement local, Belgique : presses universitaires de Louvain, 2005. 

31. Patrick Menchi et Jean-François mignard, le développement  social local 
contre le repli ethnique, France : éditions ERES, 2008. 

32. Peter BACHRACH,Aryeh BOTWINICK, power and empowerment: a 
radical theory of participatory democracy, Philadelphia: Temple 
University Press, 1992. 

33. Philippe Moreau Defarges, la gouvernance, France : PUF, 2003. 
34. Pierre ROSANVALLON, la légitimité démocratique: impartialité, 

réflexivité, proximité, France: éditions du Seuil, 2008. 
35. Rachid TLEMÇANI, «Infitah, globalisation et corruption», in : l’Algérie 

face a la mondialisation, Senegal : CODESRIA, 2008. 
36. Ruedi felber, Marie laure Maller et Moussa Djiré,«le role des 

organisations de la société civile dans le processus de la décentralisation : 
etude exploratoire au Mali», Zurich :suisse Fédéral institut of 
technology,2006.  

37. Tarso Genro et Ubiratan de Souza, quant les habitants gèrent vraiment 
leur ville de budget participatif : l’expérience de Porto Alegre au Brésil, 
Paris : éditions Charles Léopold Mayer, 1998. 



419 
 

38. Thierry vedel, «l’idée de démocratie électronique : origines, visions, 
questions», in : le désenchantement démocratique, editions de l’Aube, 
2003. 

  
  :المقاالت العلمیة باللغات األجنبیة-8

1. Adalmir Marquetti, Carlos E.Schonerwald da Silva et Al Campbell, 
«participatory economic democracy in action: participatory budgeting in 
Porto Alegre 1989-2004», Review of Radical Political Economics, vol44, 
issue1, 2012.  

2. Alain Dubresson, yves-André Fauré, «Décentralisation et développement 
local : un lien à repenser», Revue Tiers Monde, vol 1, N°181, 2005.  

3. Andreas Novy et Bernhard Leubolt,« participatory bdgeting in Porto 
Alegre : social innovation and the dialectical relationship of state and civil 
society», Urban Studies, vol42, N°11, 2005. 

4. Anne Hurand, «enjeux et limites de la démocratie locale : l’exemple du 
14éme arrondissement (paris)», observatoire du management Alternatif, 
Mars 2008. 

5. Aryeh Botwinick and Peter Bachrach," democracy and scarcity: toward a 
theory of participatory democracy", International Political Science 
Review, vol4, n°3, 1983. 

6. Bernard Rullier, «la démocratie à la Parisienne», Pouvoirs, vol3, N°110, 
2004. 

7. Cabannes Yves, «les budgets participatifs en Amérique Latine ; de Porto 
Alegre à l’Amérique centrale, en passant par la zone andine : tendances, 
défais et limites», Mouvements, 2006/05,N°47-48.  

8. Carole Pateman, «participatory democracy: developing ideals of the 
political left by Daniel C.KRAMER», The American Political Science 
Review, vol68, n°3, Sep1974. 

9. CAROLE Pateman,« Participatory Democracy Revisited», Perspectives 
on politics, vol10, N°1, March 2012. 

10. Caroline W.Lee, «les 21st century town meeting dans les années 1990-
2000 : assemblées délibérantes et marchandisation de l’authenticité 
politique dans une époque d’austérité», traduction Laurent Vannini, 
participations, 2016/02, N°15. 

11. Charles Frankel et Gérard Deledalle, « la théorie de la démocratie», les 
études philosophique, nouvelle série, 19e année, n°4, 1964. 

12. Christiane gagnon and jaun-luis klein, «le partenariat dans le 
développement local : tendances actuelles et perspectives de changement 
social», Cahiers de géographie du Québec, Vol 35, N°95, 1991. 

13. CHRISTINE Larrazet, «politically correct: une guerre des mots 
Américaine», Hermès, la Revue, vol3, N°58, 2010. 

14. David Havey, «les horizons de la liberté», Actuel Marx, vol2, N°40, 2006. 



420 
 

15. DEKKAL Mouloud, démocratie participative et citoyenneté», revue 
Algérienne des études politiques, vol2, N3, juin 2015. 

16. Delba Winthrop, «Aristotle on participatory democracy», Polity, vol 11, 
n°2, 1978. 

17. Emilie Hache, «la responsabilité, une technique de gouvernementalité 
néolibérale ?», Raisons Politiques, vol4, N°28, 2007.   

18. Faiza almousoui, Saudi Arabe profile, vol 1, Bukupedia, 2017. 
19. Fontan Jean-Marc et autre, «le développement local dans un contexte 

métropolitain», politiques et société, Vol25, N°5, 2006. 
20. Francesca POLLETTA, « participatory democracy’s moment», Journal of 

international affaires, vol68, N°1, 2014. 
21. Gaelle Demelemestre, «la démocratie direct Athénienne», cités, France : 

presses universitaires de France, 2010/4, N44. 
22. Gérard Duménil et Dominique Lévy, « Une théorie Marxiste du 

néolibéralisme », Actuel Marx, vol2, N°40, 2006. 
23. Gérard Duménil et Dominique Lévy, «néolibéralisme : dépassement ou 

renouvellement d’un ordre social», Actuel Marx, vol2, N°40, 2006. 
24. Hugh Ward and al, «Open citizens’ juries and the politics of 

sustainability», political studies, Vol51, 2003. 

25. Jacques Toulemonde, François Mouterde et Jean Marc Bernardin, «calling 
citizens to deliberate on disputed policy issues : Implications for 
Evaluation», Comparative Policy Evalution, Vol13, 2008. 

26. Jean- pierre Chevènement et Robert Damien,« la crise de l’autorité 
politique», Cités, vol2, N°6, 2001. 

27. JEAN PIERRE Gaudin, «la démocratie participative», informations 
sociales, vol2, N°158, 2010. 

28. Jean-Pierre Worms et al, « Sur les conseils de quartier à Paris», in :de la 
démocratie participative :expériences, débats, Revue du MAUSS,N° 26, 
Paris :la découverte , 2005. 

29. Kerrie RH Farkas, «power and access in the public hearings of city 
council meetings», Discourse et Society, vol24, N°4, 2013. 

30. Laurence PIPER, «How participatory institutions deepen democracy 
through broadening representation : the case of participatory budgeting in 
Porto Alegre, Brasil»,Theoria, issue 139, vol61, N°2, 2014. 

31. LAURENT Chazee, «la planification local, outil de durabilité 
environnementale : le cas des zones humides méditerranéennes», new 
médit, N°1, 2017. 

32. Loic Blondiaux, « Ou en est la démocratie participative locale en 
France ? :le risque du vide», les cahiers du Développement sociale 
Urbaine, sep 2002.  

33. Marc-Olivier padis, «entre néolibéralisme et régulation : l’état à la croisée 
des chemins», Esprit, N°11, 2008. 



421 
 

34. Mariam Revault D’Allonnes, «Les paradoxes de la représentation 
politiques», Etudes, N°12, tome 419, 2013. 

35. Marie-Anne Cohendet, «Une crise de la représentation politique ?», Cités, 
vol2, N°18, 2004. 

36. Maryse BRESSON,«la participation des habitants contre la démocratie 
participative dans les centres sociaux associatifs du nord de la France», 
Déviance et Société, vol28, N°1, 2004. 

37. Michael Zuckerman, «le mirage démocratique du town meeting 
Américan», traduction :Xavier Blandin, participations, 2016/02, N°15.  

38. Michel Feher, «S’apprécier ou les aspirations du capital humain», Raisons 
Politiques, vol4, N°28, 2007. 

39. Nachida BOUZIDI,«la problématique du développement en Algérie : le 
rapport Etat-collectivités locales», revue IDARA, N°26,2003. 

40. Ned Crosby and al, «citizens juries : One solution for difficult 
environmental questions», in: Fairness and Competence in Citizen 
Participation, An International Series in Rish Analysis, Vol10, 1995. 

41. Omar BESSAOUD, «la stratégie de développement rural en Algérie», 
options Méditerranéennes, série A, N°71, 2006.  

42. Patrick vivert, «l’autogestion : un mort bien vivant !», mouvements, vol 
05, N18, 2001. 

43. Peter Biegelbauer and Janus Hansen, «democratic theory and citizen 
participation: democracy models in the evaluation of public participation 
in science and technology», Science and Public Policy, 38(8), oct2011.  

44. Philippe Kourilsky et autre," démocratie participative & bonne 
gouvernance dans le monde : Les innovations démocratiques locales du 
réseau de CIVICUS", JOURNAL RESOLIS, N°02, NOVEMBRE 2014. 

45. Reymond Curie, «le développement du néolibéralisme après 1973 et le 
secteur social», Empan, vol1, N°81, 2011.  

46. Robert W.T.Martin, «D’une manière pacifique et ordonnée :Town 
meeting et assemblées populaires à l’époque de la fondation des Etats-
Unis», traduction :Camille Salgues, participations,vol 02, N°15,2016.   

47. Samir Amin et autre,«Qu’est-ce que le néolibéralisme», Actuel Marx, 
vol2, N°40, 2006. 

48. Sandra M.Gustafson, «Town meeting et race en Amérique», traduction : 
Camille Salgues, participations, vol02, N°15,2016. 

49. Serge Amdier, «les paradigmes du néolibéralisme», Cahier 
philosophiques, vol2, N°133, 2013. 

50. Silvia Cristina Franco Amaral, «public leisure policies in Porto Alegre, 
Brasil : from representative democracy to participative democracy», Word 
Leisure Journal, 50/2, 2008. 

51. Stéphane Legrand, « l’esctension sociale du marché dans le 
néolibéralisme», Raisons Politiques, vol4, N°28, 2007. 



422 
 

52. TERESA.R. Melgar, «A time of closure? Participatory budgeting in Porto 
Alegre, Brazil, after the workers party Era», Journal of Latin American 
Studies, vol46, issue1, 2014. 

53. The law society of Western Australia: The voice of the legal profession in 
Western Australia, April 2016. 

54. Tina nabatchi,«putting the public "Back" in public Values Research 
:Designing participation to identify and Respond to Values», public 
administration Review, vol 72, n°5, sep-oct 2012. 

55. TOM Langford, Union democracy as a Foundation a participatory 
Society: A theoretical elaboration and historical example, labour / le 
travail, n°76, 2015. 

56. Vincent Charazac,« le néolibéralisme au mépris du collectif : souffrance 
au travail management par objectifs et délitement des groupes», 
Connexions, vol2, N°94,2010. 

57. W.A.Mc Mullen, censorship and participatory democracy: A paradox, 
Analysis, vol32, n°6, Jun 1972. 
 

  : التقاریر الدولیة-9
1. Banque internationale pour la reconstruction et le développement, « 

approches participatives au Maroc : bilan de l’expérience et 
recommandations pour la mise en œuvre de l’initiative nationale de 
développement humain(INDH), janvier 2006.  

2. Conseil de l’Europe, Démocratie électronique : recommandation 
CM/REC et exposé des motifs, instruments juridiques, édition conseil de 
l’Europe, 2009. 

3. La Banque Mondiale, « rapports sur le développement dans le monde 
2000/2001: combattre la pauvreté», paris : éditions ESKA, 2001.  

4. OCDE, promesses et limites de la démocratie électronique : les défis de la 
participation citoyenne en ligne, Paris : OCDE, 2003. 

5. OECD, promesses et limites de la démocratie électronique : les défis de la 
participation citoyenne en linge, OECD, 2003. 

6. PNUD, «stratégie du PNUD pour le renforcement de la société civile et de 
l’engagement civique», aout 200. 

7. Réseaux Euro-méditerranéen des droits de l’homme, «réformes politiques 
ou verrouillage supplémentaire de la société civile et du champ politique : 
une analyse critique», Copenhague : Réseaux Euro-méditerranéen des 
droits de l’homme, avril 2012. 

8. Transparency international, «research evidence for the relationship 
between corruption and civil liberties», 21 February 2018. 

9. World Economic Forum, «the global competitiveness report 2017-2018», 
Geneve: the world economic forum, 2017. 



423 
 

 :األوراق المقدمة للملتقیات - 10
1. Alassane MBENGUE, «le cadre juridique et institutionnel de la 

décentralisation et de la gouvernance locale», séminaire sur la 
décentralisation, la gouvernance locale, le développement communautaire 
et la lute contre la pauvreté, Maroc : hôtel EL Oumnia Puerto, le 26-28 
sep 2011.  

2. Cédric Polère, «la démocratie participative: état des lieux et premiers 
éléments de bilan», synthèse Millénaire 3, DPSA, le centre Ressources 
perspective du grand Lyon, 2007.   

3. Omar DERRAS, «problématique», colloque international, Oran le 12-13-
14 Mai 2003, CRASC : Oran, 2003. 

4. Welzel Christian and Inglehart Ronald, «democracy as human 
empowerment: the role of ordinary people in the Emergence and Survival 
of democracy», CSD, Working papers, 2008. 
 

  :التقاریر الوطنیة باللغة الفرنسیة - 11
 

1. La république Algérienne Démocratique et populaire, Décret n°63-189 du 
16Mai 1963 portant réorganisation territoriale des communes, journal 
officiel, n°35, délivré 3Mai 1963.  

2. Office national des statistiques, «premier recensement économique 2011 : 
résultats préliminaires de la première phase», Alger, janvier, 2012.  

3. Office national des statistiques, «résultat définitifs de la première phase, 
collection statistiques N°172, série E : statistiques économiques N°69, 
Alger, juillet 2012. 

4. République Algérienne Démocratique et populaire, «de globalisation de la 
politique et des programmes de population : quelques indicateurs de suivi 
et d’évaluation», Algérie : Ministère de la santé de la population et de la 
réforme hospitalière. 

5. République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de 
l’industrie et des mines, Agence Nationale de développement de 
l’investissement, «guide investir en Algérie», Alger : KPMG, 2017.  

6. République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de la santé 
de la population et de la réforme hospitalière, «situation démographique et 
sanitaire 2000-2014», juillet 2014. 
 

 :األطروحات باللغات األجنبیة - 12
1. Boudedja, Karima, «les acteurs et le développement local : outils et 

représentations cas des territoires ruraux au Maghreb», Géographie, 
Université Paul Valéry-Montpellier III, 2013.   



424 
 

2. Guillaume Gourgues, Le consensus participatif : Les politiques de la 
démocratie dans quatre régions françaises, UNIVERSITE DE 
GRENOBLE : Institut d’Etudes Politiques de Grenoble Ecole Doctorale « 
Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire » THESE du Doctorat 
en Science Politique, 2010. 
 

   :المواقع االلكترونیة - 13
  .2001أبریل  25ة، بیان اجتماع مجلس الوزراء، األربعاء رئاسة الجمهوری

  :، للمزید أنظر2006فبرایر  27بیان مجلس الوزراء، المنعقد في 
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm 

  :للمزید أنظر. 1431جمادى الثانیة  10الموافق  2010ماي  24بیان مجلس الوزراء، المنعقد في 
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm 

ل من سنة  2009اسة العامة، یشمل سنة ملحق بیان السی ّ   :للمزید أنظر.2010والسداسي األو
http://www.cg.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-05-09-22-12.html 

  .2017، سبتمبر 39، رقم 2017حصائیة للثالثي الثاني لسنة بنك الجزائر، النشرة اإل
 .2017، دیسمبر 40، رقم 2017بنك الجزائر، النشرة اإلحصائیة للثالثي الثالث لسنة 

الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، دور صندوق التضامن والضمان 
  :للمزید أنظر. لمحلیةللجماعات المحلیة في التنمیة ا

http://www.interieur.gov.dz/images/role-du-fonds-dee.pdf 
  : للمزید أنظر.موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80   
  :للمزید أنظر. الموقع الرسمي لبوابة المواطن  

www.elmouwatin.dz/index-ar-php 
لرسمي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، إحصائیات، تعدادات الوظیفة العمومیة، وقد تم تحیین الموقع ا

  .2015دیسمبر  03هذه الصفحة في 
www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp 

، 609، منشورة رقم  2011إلى  2000الدیوان الوطني لإلحصائیات، الحسابات االقتصادیة من 
  :للمزید أنظر. 2011المدیریة التقنیة المكلفة بالمحاسبة الوطنیة، سبتمبر : الجزائر

http://www.ons.dz 
  :للمزید أنظر. الموقع الرسمي لوزراة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة

www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-                                  
  : للمزید أنظر. الموقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائریة

Http: www.aps.dz/ar/algerie/48965-2017-10-26-16-58-39.        
  .انیة، المرجع السابقالموقع الرسمي لوزراة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمر 



425 
 

شراكة ثالثیة مبتكرة من أجل الدیمقراطیة : »كابدال«وزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، 
  :للمزید أنظر. التشاركیة والتنمیة المحلیة في الجزائر

  www.interieur.gov.dz/images/fiche-infos-ARABE.pdf 
  :للمزید أنظر. ء الجزائریةالموقع الرسمي لوكالة األنبا

 www.aps.dz/ar/economie/41935 
  : للمزید أنظر. منظمة الشفافیة الدولیة

https://www.transparency.org/news/perssrelease/2017-corruption-perceptions-
Index-press-relase-AR 

، تدخل »2017وتوجهات سنة  2016حوصلة حول التطورات النقدیة والمالیة لسنة «بنك الجزائر، 
  :للمزید أنظر. 2018محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، فبرایر 

www.bank-of-algeria.dz/pdf/descoursapn_022018.pdf 
  .2017، الجزائر، نشرة 47، رقم 2016-2014ان الوطني لإلحصائیات، الجزائر باألرقام، نتائج الدیو 

  : اإلذاعة الجزائریة
www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170114/100139.html 

سنوات فأكثر حسب  10إلحصائیات، نسبة األمیة ونسبة اإللمام بالقراءة لدى البالغین الدیوان الوطني ل
التعداد العام للسكن والسكان : الجنس ووالیة اإلقامة، إحصائیات اجتماعیة، السكان والدیمغرافیا، السكان

  : ، للمزید أنظر2008لسنة 
www.ons.dz/IMG/pdf/pop9-national.pdf 

  :للمزید أنظر. والتنمیة الریفیة رسالة وزیر الفالحة
www.minagic.dz/lettre.html                                      

  :للمزید أنظر.CPI2017منظمة الشفافیة الدولیة، مؤشر مدركات الفساد 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption-perceptions_index_2017           

  : للمزید أنظر. 03/12/2015الموقع الرسمي للمدیریة العامة للوظیف العمومي، حسب تحیین 
http://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp         
الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، منشور حول دور صندوق التضامن 

   .والضمان للجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة
http://www.interieur.gov.dz/images/role-du-fonds-dee.pdf 
المدیریة العامة للضرائب، حوصلة حول الملتقى الوطني المنظم من طرف المدیریة والموسوم بحصیلة 

  :للمزید أنظر . 2016وآفاقها لسنة  2015المدیریة العامة للضرائب لسنة 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22-2014-05-14-10-16-29/2014-05-14-
10-18-34/715-2015-2016  

  : للمزید أنظر. التشغیل والبطالةالدیوان الوطني لإلحصائیات، منشورات حول 



426 
 

http://www.ons.dz/-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%BA%D9%8
A%D9%84-%D9%88-.html  

  .2017، سنة 47جزائر باألرقام، تحت الرقم الدیوان الوطني لإلحصائیات، تقریر ال
  موقع منظمة الصحة العالمیة 

www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/neningococcal-meningitis. 
  : للمزید أنظر. 2011أفریل  15رئاسة الجمهوریة، خطاب رئیس الجمهوریة إلى األمة في 

www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2011/04/html/D150411.htm         
  :للمزید أنظر. 2011مایو  2رئاسة الجمهوریة، بیان مجلس الوزراء المنعقد في 

www.el-mouradia.dz/arabe/communiquesara/2011/com-020511.htm  
منشور «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة والتهیئة العمرانیة، 

الت ، والذي تضمن تدخ»حول دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة
  : للمزید أنظر. 2017الصندوق خالل سنة 

www.interieur.gov.dz/images/role-du-fons-dee.pdf 
  :للمزید أنظر. موقع محكمة والیة برج بوعریریج

https://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz/conference/modern_et applic-d-
judic.pdf. 

  :للمزید أنظر. موقع وزارة العدل
https://www.mjustice.dz/html/conference/s4.htm    

  : للمزید أنظر". نون الجزائريبوابة القا" موقع البوابة
https://droit.mjustice.dz/portailarabe/index.htm   

األعمال االنجازات واآلفاق، االنجازات المحققة في مجال عصرنة : موقع وزارة العدل، إصالح العدالة
  :للمزید أنظر. ئر، محاضرة ألقاها عكا عبد الحكیم المدیر العام لعصرنة العدالةقطاع العدالة في الجزا

https://www.mjustice.dz/com-ar-m-akka-dgmj/modern-justice-algerie.pdf 
  :للمزید انظر. موقع وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة

https://www.smpttn.gov.dz/ar/content/evolutionsecteurs     
Sandrine RUI, « Démocratie participative », in CASILLO I, Dictionnaire 
critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et 
Participation, 2013. http://www.participation-et -
democratie.fr/it/dico/democratie-participative 

أعد النص في إطار منظمة الدول  22/11/1969االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، سان خوسیه في 
  : مزید أنظرلل.األمریكیة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 
  المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

Primena.org/admin/upload/component/___1420837984.pdf  



427 
 

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/S/sheriff_s_office.aspx?uid=4525-3419-
3122-1262 

 :للمزید أنظرالموقع الرسمي للجماعات اإلقلیمیة الفرنسیة، 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseils-quartier 

  : المرفق العام الفرنسي لنشر القانون عبر الشبكة االلكترونیة، للمزید أنظر
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390
129&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130304&oldAction=r
echCodeArticle 
 

  
  



 

  فھرس المحتویات
  اإلھداء
    الشكر

  13-1 ..................................................................................... المقدمة

  84-14 ................ )النظریة والتطبیق(لدیمقراطیة التشاركیة ا: الفصل األول
  41-15 ............................................................. دیمقراطیة ال: المبحث األول

  31- 15 ....................................................... الدیمقراطیة عبر العصور :المطلب األول

  33- 31 .............................................................. مفھوم الدیمقراطیة  :المطلب الثاني

  41- 33 ............................................................... صور الدیمقراطیة: المطلب الثالث

  62-41 ........... الدیمقراطیة التشاركیة اإلرھاصات، النشأة والتعریف :بحث الثانيالم
لى للدیمقراطیة التشاركیة: المطلب األول ّ   53- 42 ................................... اإلرھاصات األو

  56- 53 ..................................................... نشأة الدیمقراطیة التشاركیة: المطلب الثاني

  62- 56 ................................................. تعریف الدیمقراطیة التشاركیة: المطلب الثالث

  84- 62 الدیمقراطیة التشاركیة في التجارب الدولیة والتجربة الجزائریة :لثالمبحث الثا

  68- 62 ............................ مكانة الدیمقراطیة التشاركیة في الشرعة الدولیة: المطلب األول

  77- 68 ................................. نماذج عن الدیمقراطیة التشاركیة عبر العالم: المطلب الثاني

  83- 77 .......................................... الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر: المطلب الثالث         

التنمیة المحلیة، السیاق النظري والواقع الممارساتي في ظل  :الفصل الثاني

  183-85............................................................. الشراكة المجتمعیة
 101-86 ...................................................................  ماھیة التنمیة:المبحث األول

  89- 86 ....................................................................... تطور التنمیة كمفھوم: المطلب األول

  92- 89 ............................................................. التنمیة والمفاھیم ذات الصلة: المطلب الثاني

  101- 93 .............................................................................. مجاالت التنمیة :المطلب الثالث       

  140-101 .................................. التنمیة المحلیة بین النظریة والواقع :نيالمبحث الثا



  105-102 ..................................................................... مفھوم التنمیة المحلیة: المطلب األول

  114-105 ...................................................... عناصر التنمیة المحلیة وأھدافھا :انيالمطلب الث

  140-114 ............................................................. التنمیة المحلیة في الجزائر: المطلب الثالث

  182-140 ............ المحلیة في الجزائر في ظل الشراكة المجتمعیةالتنمیة : ثالثالمبحث ال
  162-142 ................................................................... دور السلطات الرسمیة: المطلب األول

  175-162 ............................................. دور المواطن وھیئات المجتمع المدني :المطلب الثاني

  182-175 ...................................................................... دور القطاع الخاص :المطلب الثالث       

في الجزائر بین التحدیات وآلیات التفعیل الدیمقراطیة التشاركیة :لثالفصل الثا

 ................................................................................. 185-271  
 214-185 ........................... تحدیات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر:المبحث األول

  195-185 .................................................................. تحدیات تتعلق بالفواعل: المطلب األول

  204-196 .................................................................... تحدیات تقنیة وإداریة: المطلب الثاني

  215-204 .............................................................................. تحدیات أخرى :المطلب الثالث       

  230-215 ................................... عوائق التنمیة المحلیة في الجزائر  :نيالمبحث الثا
  218-215 ..................................................... تتعلق بالعامل الدیمغرافي عوائق: المطلب األول

  226-218 ................................................. .تتعلق بإدارة التنمیة المحلیة عوائق :يانالمطلب الث

  230-226 ................................................. اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة عوائق: المطلب الثالث

  271-230 ............................ في الجزائر تفعیل التنمیة التشاركیة مداخل: ثالثالمبحث ال
  241-230 ........................................................................... مأسسة المشاركة: المطلب األول

  258-241 ................... الدیمقراطیة االلكترونیة أداة تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة :المطلب الثاني

  270-258 ........................................................................... الحوكمة المحلیة :المطلب الثالث       

  

دراسة –رھانات التنمیة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة  :رابعالفصل ال

  370-272 .......................................................... -حالة والیة وھران
 288-273 .......................... اإلطار المكاني والمنھجي للدراسة المیدانیة:المبحث األول

  276-273 ........................................................... بطاقة فنیة عن والیة وھران: المطلب األول

  278-277 ............................................................................. مجتمع الدراسة: المطلب الثاني



  288-278 ................................................................................ عینة الدراسة :المطلب الثالث       

  348-288 ................... في بلدیتي السانیا وبئر الجیر التدبیر التشاركي :نيالمبحث الثا
  307-289 ............................................................. واقع الدیمقراطیة التمثیلیة : المطلب األول

  328-308 .....................................................................دور المواطن المحلي :يانالمطلب الث

  348-328 ........................................................ دور الجمعیات ولجان األحیاء: المطلب الثالث

  370-349 ................................... آلیات تفعیل التنمیة المحلیة التشاركیة: ثالثالمبحث ال
  360-349 ...............................................................التنمیة السیاسیة واإلداریة: المطلب األول

  369-361 ......................................................................... التنمیة االقتصادیة :المطلب الثاني

  370-369 ......................................................................... التنمیة االجتماعیة :المطلب الثالث       

  376-371 ..................................................................................................... الخاتمة

  381-377 .................................................................................................... المالحق

  387- 382 ................................................... قائمة الجداول والرسومات البیانیة

  427- 388 .............................................................. قائمة المصادر والمراجع

المحتویاتفھرس 



 


