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:مقدمـة
عدة تحوالت وتغیرات غیر مسبوقة مست كل ،شهد العالم في النصف األخیر من القرن العشرین

في المفاهیم ًراتطوهذاتبعف،والسیاسیة،نواحي الحیاة وعلى تعدد مجاالتها االقتصادیة، االجتماعیة
اعل االجتماعیین واالقتصادیین وبقیة الفو،فلقد أصبح االنفتاح السیاسي والسلطوي على المواطنین،والقیم

ٕوانهاء حالة التهمیش واإلقصاء الذي منع ،الستیعاب جمیع أطیاف المجتمع بكل مكوناته،ضرورة ملحة
ّواالقتصادیین على المستوى العام والمحلي ،واالجتماعیین،والالعبین السیاسیین،الكثیر من الفواعل

استخدام آلیات الدیمقراطیة في التنمیة تحقیق لانتقمن المساهمة في تدبیر الشأن، حیث ،خاصة
شراك المواطنین والجماعات إلالمحلي للمدینة الحیزالتشاركیة إلى عملیة تفاعلیة مستدیمة، تنطلق من 

.المحلیة في عملیة اتخاذ القرار، لتقدیم حلول ناجعة لمشكلة التراجع المستمر لثقة الناس في األحزاب
وفك التوترات الحاصلة واستدراك ثقة ،ٕلتمثیلیة عن استیعاب وادراك كل الحاجاتعد عجز الدیمقراطیة ابو

في إطار الدیمقراطیة التشاركیة ،كل هذا جعل االهتمام بموضوع المشاركة الشعبیة،المواطن بمن یحكمه
یرالتسیالمواطنین في توسیع مشاركةمن خالل ،المجتمعات المحلیة للدولة إلدارة شؤونهاعلى مستوى

التطور الحاصل في البیئة الداخلیة والخارجیة َّشك أنوال. ألجلهاتحقیق أهدافها والتي وجدت لالمحلي 
الذي تشهده المجتمعات العالمیة والجزائر على غرار هذه الدول ،للجزائر كنتیجة للتطور الدیمقراطي

مستوى المحلي باالضطالع على المن خالل بناء استراتیجیات تنعكس ،تتفاعل في إطار رؤیة منطقیة
.ومن خاللها تحقیق التنمیة الشاملة للدولة،مهمة تحقیق الدیمقراطیة التشاركیةفي

فكرة االنتقال من التدبیربرزت،بعد إقرار العمل بتوسیع الالمركزیة في التجارب اإلصالحیة
الذي عرفته الجماعات المحلیة لتعویض العجز المزمن،أرحب نسبیامجاالتالضیق للشأن المحلي، إلى 

، التأخر التنموي والعجز عن 1وغیرها... التي فرضت علیها محدداتها القانونیة، الجغرافیة، المالیة، البشریة
الخ، فأصبح من ... ّتسییر مشاكل مزمنة كالفقر وزیادة الحاجة والندرة والتقشف والفساد المالي واإلداري

شؤونها المحلیة، باالعتماد على األفكار التنمویة األقالیمرص لكي تدیر الضروري فسح المجال وتقدیم الف
ّالقاعدیة التي تفسح المجال لألفراد لیشبعوا حاجتهم، عن طریق مبادالتهم ومبادراتهم التسییریة دون تدخل 

.من المركز

المجتمعالمواطندور-والمغربحالة الجزاائر-المحليالشأنتدبیرفيالتشاركیةالدیمقراطیةمقاربةإدماج"الشیخ،بنعصامسویقات،ألمینا- 1
فيواإلداریةالسیاسیةاإلصالحاتظلفيالتشاركیةالدیمقراطیةكتابمأخوذ من،"المحلينمويالتالمشروعصیاغةفيالخاصوالقطاع،المدني
.96ص،2018األردن،والتوزیع،للنشرالحامددار، 2ط،المغاربیةالدول
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ات المحلیة خاصة  موضوع تجسید الدیمقراطیة التشاركیة في هیاكل الدولة عامة، وفي الجماعَّإن
حة ودائمة ِّا لها من ضرورة ملَمِل،من بین المواضیع التي لقیت اهتمام الباحثین والدارسین في الجزائر

ٕفتداعیات المرحلة  وافرازاتها تقتضي التعایش والتكیف ،على أغلب أنظمة الحكم  في ظل التغیرات الكبیرة
ومنها الجماعات المحلیة ،وفعالیة هیاكل الدولةیساهم في صالحْمن خالل إصالح ما یمكن أنا، معه

وهذا من خالل عملیة تحسین أدائها باعتماد مبادئ وأسس الحكم الجید، والجزائر واحدة من الدول التي 
على حد وخاصة بعد زیادة مطالب المجتمع السیاسي والمدني،كثیر من هیاكلهاالانتهجت اإلصالح في 

ةالسابقةالقانونیالمنظومةوبالنظر لعدم قدرة .رحلة على جمیع المستویاتظروف المباإلضافة إلى سواء،
التي شابتها، ومن الضرورة توتفكیك االختالالالحاصلةعلى استیعاب التغیراتللجماعات المحلیة 

من خالل وحدات محلیة متینة ،لضمان مشاركة المواطنین المحلیین في اتخاذ وصناعة القراراتبمكان و
والذي الزمها ،، یجب االنتقال من المجال المنغلق على المستوى المحليومبدأ مفهوم الحوكمةتتماشى

لعقود كان سببا في عدم نجاعتها وفعالیتها، إلى المجال المفتوح والذي یعتمد على زیادة األدوار والتبادل 
.  الذكي لألفكار، من قبل مختلف الفواعل لترقیة وتطویر أداء الجماعات المحلیة

التي جاءت كالتزام بإصالح القنوات القانونیة،لسیاسیة العامةلالتوجهات اإلستراتیجیة َّإن
ضامن أساسي للنجاعة والتطور كونها،والمؤسساتیة، والكفیلة بضمان تفعیل حقیقي للدیمقراطیة التشاركیة

امعة من االختیار الدیمقراطي، والمكتسبات في الهادف للنظام السیاسي، واالجتماعي المبني على ثوابت ج
لتشمل جمیع مناحي ،وهو ما یتطلب تعمیم مجاالت المشاركة المدنیة والمواطنة. مجال الحقوق والحریات

والشأن المحلي بصفة خاصة على مستوى التنمیة ،الحیاة العامة وما یرتبط بتدبیر الشأن العام بصفة كلیة
والدفاع عن حقوقهم االجتماعیة ،وتكافؤ الفرص،وحمایة كرامة المواطنین،تماعیةوالشفافیة، والعدالة االج

.واالقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة، والبیئیة وحریاتهم الفردیة والجماعیة

ومسایرة ،یتمیز العصر الحالي ببروز الثورة االلكترونیة والمعلوماتیة بالتغیر السریع للتقنیة العلمیة
یحتاج أیضا لنظام یكفل القدرة على سرعة اتخاذ القرارات ،العصر السریع والمختلف عن السابقإیقاع

وهو ما تحققه . وتؤثر أیضا على مصالح األجیال القادمة،التي تمس المواطنین في الحاضر،السریعة
ناعیة بینما یتطلب الثورة الصبعد عصرجاءتوالتي ،بكفاءة حالیا النظم الدیمقراطیة الحالیة في العالم

ودعمها ما یعتري الدیمقراطیة التمثیلیة الحالیة من قصور لتغطي،زمن الثورة المعلوماتیة دیمقراطیة جدیدة
هي بذاتها بدیمقراطیة یكون فیها أمر الناس شورى بینهم، وهذه الدیمقراطیة الجدیدة التي یتم وتعزیزها
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تشاركیة، وهي نظام مجتمعي یشارك فیه كل فرد في اتخاذ الدیمقراطیة ال: تسمىإلیها، وتحقیقهاالسعي
ال مركزیة محلیة دیمقراطیة هي ،ذلكأو یحل محله احد عن یوكلفال،حیاتهبتتعلقالقرارات، التي 

التكنولوجیات كباستخدامات جدیدة، الذاتيالمحليللتسییركبیرةترتبط ارتباطا وثیقا بإعطاء أهمیة 
وكنتیجة لعجز الحكومات عن الوفاء بكل . إلى غیر ذلكت، وتبادل اآلراء واألفكارالمعلوماتیة في التصوی

والجزائر ،التزاماتها بالتسییر النمطي لشؤون أفرادها الذي كان سائدا من خالل مبادئ الدیمقراطیة التمثیلیة
ین مكتسبات تثمول،عرفت تطورا اجتماعیا وسیاسیا وخاصة بعد إقرار التعددیة،على غرار هذه الدول

تها بشكل تراكمي منذ بدایة االستقالل بكفاح كافة القوى دالتي شه،محطات هذا التحول نحو الدیمقراطیة
إلقرار حیاة دیمقراطیة سلیمة تبدأ من القاعدة انطالقا من الجماعات المحلیة ،الحیة ومؤسسات الدولة

.أتى ذلك إال بدیمقراطیة تحاوریه تشاركیةلن یتف، بهاوالتكفل إلدراك حاجات المجتمع المحلي الجزائري

الضرورةهذهبروزظاهرةتقییمفيالمساهمةبحثنایقترحالمختلفة،العناصرهذهضوءفي
ًأوالالعملهذایتطلب. الجماعات المحلیةفضاءفيدرجستالتي،"التشاركیةالدیمقراطیة "والمتمثلة في

منبالفعلالتحولهذاتبنيَّتمإذاالواقع،فيلتشاركیةلالتحولةنقطظهورعناإلبالغشيءكلوقبل
الضروريومن. تهذاالعمل الجواريبنیةفيجوهریةتغییراتإلىیؤديأنبقادرعلى انه،الدولةقبل
بالضرورةدراستناتكونْأنیجبالمجال العام المحلي، لذلك خاللمنالتبنيهذاطرائقتحلیلذلكبعد
أداءعمل وفيلمشاركةالتشاركیة لالدیمقراطیةمفهومتأثیركیفیة اللتقاط،مؤسسيمنظورمناًجزء

.بالمجتمع المحلي، والبحث عن اآللیات لتحقیق ذلكتربطهاالتيوالعالقاتا،نفسهالجماعات المحلیة

:أهمیة الدراسة

لذلك داث المؤثرة في الواقع وصیرورته، تستمد الدراسة أهمیتها من المناخ العالمي المليء باألح
النقاش، وحریة التعبیر عن على تجد الجزائر نفسها أمام تحدیات تحتم علیها إیجاد مناخ دیمقراطي یشجع 

باإلضافة إلى التحدیات االقتصادیة التي فرضها واقع العولمة الجارف، الذي جعل ،األفكار واآلراء
ولضرورة تفعیل متعددة لمالئمة الواقع مع التحوالت المؤسساتیة، لباطمالجزائر أمام أصوات مرتفعة، و

في التنمیة المحلیة ومنها إلى التنمیة الشاملة، باإلضافة إلى المحیط المتغیر غیر الرسمیین أدوار الفاعلین 
ضع ب األمر وَّتطل،ضغوطات للساكنةَدَّلحاجات ما وللالتزاید المستمر الذي نعیش فیه، الذي یطغى فیه

، وأي فشل في تجسیدها یضفي إلى نتائج من قبل الدولةهذه المطالب ضمن قرارات وسیاسات هادفة
على غرار الدور الجدید للدولة ضمن إطار یسمح .بین الدولة والمجتمعسلبیة تؤدي إلى عدم القبول
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بتبني الجزائرخذتأواالتجاه نحو تفعیل المشاركة في اتخاذ القرار، ،بضمان صیرورة مسلسل الالمركزیة
من خالل ،ومنها على مستوى الجماعات المحلیة كونها الخلیة الرئیسیة في بناء الدولة،اإلصالحات

أال وهي ،االستجابة للمطالب لتمكین والسماح للمجتمعات المحلیة من تحقیق أهم مبادئ الدیمقراطیة
الرئیسة غایتهاتحدیات متعددةاتقهاعوأخذت على،وتطویرهامؤسساتهاتنظیمعلىفدأبت،التشاركیة
كان لزاما علیهاالتحدیاتهذهوأمامالرقي واالزدهار،مراتبأسمىإلىبالدولة ومواطنیهاالوصول
في تسییر شأنهم المحلي من خالل طریق مشاركتهمإال عنذلكیتأتىوالبحاجات ساكنتها،االهتمام

للدیمقراطیة، الدیمقراطیة التمثیلیة، والدیمقراطیة التشاركیة التي تؤسس للتوازن بین نمطین ،اإلصالحات
.  هذه الهندسةوجوهر ضمن معادلة تجعل الفرد المواطن في قلب ،في إطار هندسة دستوریة

: أهداف الدراسة
تأتي أیضا الدراسة من خالل مضامین اإلصالحات الجدیدة، والتي تصب في إطار الجیل الثاني 

التعدیل وهذا بعد إقرار مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة صراحة في ،باشرتها الجزائر بالتعرف علیهاوالتي،منها
الرتقاء بتقدیم الخدمات األساسیة وتخفیف حدة لبالتشجیع على العمل به،20161لسنة األخیريالدستور

ََومن ثم ،واقعهاالل من خ، والتي مست الجماعات المحلیة في الجزائر على المستوى المحليالتوترات 
،أي البحث عن اآللیات الممكنة لذلكآفاق تجسیدها

:علمیةأهداف
بتجسید الدیمقراطیة التشاركیة على والمتعلق،تعالجه الدراسةالذيالموضوعأهمیةخاللمن

المحلیةالحوكمةمدخلمنها،تحقیق ذلكالجدیدة المعتمدة فيوالمداخلالمحلیة،مستوى الجماعات
على مواضع محاولة التعرفل،الرشیدة، وتطویر التفاعل الجمعوي والمنتخبین في الجماعات المحلیة

وجود إطار هذه العوائق، عن طریقبحلالكفیلةالطرقمعرفةََثمومن الخلل والضعف وتحدیدها،
األصل السببفيوهواإلیفاء بتطلعات المجتمعات المحلیة،علىقادروحدیثمؤسسي محلي فعال

:اآلتيذكرلهذه الدراسةاألخرىالعلمیةاألهدافومن.وجدت ألجلهالذي
أكثرللباحثین قصد االهتمامٕواثارتهالسیاسیة،العلوممیدانفيالعلميالبحثإثراءفيالمساهمة-

اتخاذ فيألساسیةالقاعدة اتمثلالتي،الجزائرفيالمحلیةالدیمقراطیة التشاركیة في الجماعاتبموضوع

الصادرة بتاریخ ، 14العدد ،یدة الرسمیةجرال، المتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس سنة 6في المؤرخ ،01-16القانون رقم -1
07 -03-2016.
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والتي تجعله في قلب الهندسة السیاسیة ،مباشرةبصفةبالمواطنتتصلالسیاسات التيالقرارات، وصنع
.المحلیة

، وتأثیرها على مع مفهوم الدیمقراطیة التشاركیةالكشف عن مدى تكییف قوانین الجماعات المحلیة- 
.الحاصلة والمتسارعة في البیئة الداخلیة والخارجیةوتماشیها مع المتغیرات ،دورها ووظائفها األساسیة

:عملیةأهداف

األعمال التي مختلفخاللمن،الجزائریةالسیاسیةالساحةتعیشهالذيتتزامن الدراسة والجدل
واالنتقال أهدافهاسعیا لتحقیق ،المحلیةالجماعاتفیهاالسیاسي الشامل بمااإلصالحشعارتندرج تحت

السیاسي القیام باإلصالحات النظامخالل محاولةمن،لدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیةمن ا
وتحقیق ، والمحیطة بها لضمان سیر واستقرار الجماعات المحلیة،مع الظروف الحالیة للبالدًتماشىیا
.الجماعات المحلیةهیئاتداخلالتوازن

:موضوعالمبررات اختیار 

ي فألسباب التي دفعتنا الختیار موضوع تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة من بین ا
.الجزائر

:مبررات موضوعیة

البحث في واقع الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة، والتعرف على أهم اإلصالحات التي - 
.تواجههاوالتحدیات التي التشریعات المختلفة في إطارتفعیلهاالبحث في آلیاتمستها، و

آلیات قانونیة منبثقة ك072-12و، 101–11البحث في قانوني البلدیة والوالیة األخیرین على التوالي - 
.الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیةفعیلالمتخذة من طرف الدولة لت،من اإلصالحات السیاسیة

تجسید بتفعیل ود اضطالع الجماعات المحلیة ّالتي تعقمحاولة التعرف على العوائق وأسباب الضعف، و- 
.  قاعدیةبوصفها مؤسسات دیمقراطیة أساسیة،الدیمقراطیة التشاركیة

.2011جویلیة03بتاریخالصادرة،37العدد،الرسمیةالجریدةبالبلدیة،المتعلق2011جوان22فيالمؤرخ،10- 11رقمالقانون-1
.2012فیفري29یخبتارالصادرة،12العددالرسمیة،یدةجرالبالوالیة،المتعلق2012فبرایر21فيالمؤرخ،07-12رقمقانونال-2
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:أدبیات الدراسة

عن الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات الجماعات المحلیة وتتنوع، وما كتبعنالكتاباتتتعدد
عدم وجود أعمال قریبة من حالة وواقع الجزائر، تناولته یعنيیا، هذا الالمحلیة في الجزائر یعد قلیال نسب

: من زوایا معینة ومنها هاته الدارسات اآلتیة

تحتالباحثینمنلمجموعةدراسةفيدراستنا،موضوعنفسإلىتطرقتالتياألدبیاتمن بین هاته- 
ُطبعتحیث، "المغاربیةالدولفيواإلداریةالسیاسیةاإلصالحاتظلفيالتشاركیةالدیمقراطیة" عنوان
على ترتكزالمقاالتمنمجموعةعنعبارة، وهو"قويبوحنیة" الباحثاسمتحتكتابفيالدراسة
هذا الكتاب یرمي إلى محاولة اإلجابة على التساؤالت .المحليالشأنفيالتشاركیةالمقاربةدراسة

ن المقاالت، والدراسات لفریق من الباحثین في العلوم السیاسیة الرئیسیة، واإلحاطة بالموضوع بمجموعة م
ونشر الوعي بالقضایا السیاسیة المرتبطة باهتمامات القراء ،وضعوا نصب أعینهم توسیع إطار الفائدة

عموما، وبانشغاالت المهتمین بالشأن ألمغاربي خاصة، تیسیرا لفهم ما یحیط بهم من تحوالت سیاسیة 
1.عا التخاذ قرارات سیاسیة عقالنیة تجسد مبادئ الدیمقراطیة التشاركیةواجتماعیة، تشجی

المحليالشأنفيالتشاركیةالمقاربةإدماج" عنوانتحتمن أهم ما جاء في هذا الكتاب مقالَّولعل
الجزائر حالة- "المحليالتنمويالمشروعصیاغةفيالخاصوالقطاع، المدنيالمجتمعالمواطن،دور

مننه أصبحفي هذه الدراسة، أانتوصل الباحث. "سویقاتواألمینالشیخعصام"لألستاذینلمغربوا
كالمجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى ،للتعاطي مع فواعل مجتمعیة جدیدةالمجالفسحالضروري
تفتحالتيقاعدیة،الالتنمویةاألفكارعلىباالعتمادالمحلیةالمناطق شؤونهاتدیروبهذا الشكل،المواطن

تدخلدونالتسییریةومبادراتهممبادالتهمطریقعنحاجاتهم،لیشبعواالفضاء العام المحلي لألفراد
2."الوصایة

، حیث "الدیمقراطیة التشاركیة مقاربات في المشاركة السیاسیة"في كتابهدریس نبیل دراسة الدكتور - 
أربعةم دراسته إلى ِّیمقراطیة التشاركیة السیاسیة، لیقسحاول الكاتب التعرف على بعض جوانب ظاهرة الد

والنظریة االشتراكیة والفكر اإلسالمي، أما ،األول المشاركة السیاسیة من خالل النظریة الغربیة،فصول
الفصل الثاني تضمن المفاهیم العامة للمشاركة السیاسیة، والثالث تضمن مختلف مراحل المشاركة 

، دار الحامد للنشر 2، طلدیمقراطیة التشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیة ا، بوحنیة قوي-1
.09، ص2018، األردن،والتوزیع

.96ص،نفس المرجع السابق- 2
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لما للمشاركة السیاسیة من أهمیة ،، أما الفصل الرابع فكان حول التنمیة المحلیةالسیاسیة في الجزائر
كونها على تماس ،بالنسبة للعملیة التنمویة من جهة، ولمعرفة الوظائف والمهام التنمویة للمجالس المحلیة

وثیق ه هناك ارتباطَّأنإلىوتوصلت دراسة دریس نبیلمع مصالح الناخب الجزائري من جهة أخرى، 
التي ،وتأثیر متبادل بین المشاركة والتنمیة، كون هذه األخیرة تتیح فرصا اكبر لتوسیع مجاالت المشاركة

1.التخاذ سیاسات لصالح قضایا التنمیة،ا لها وممارسة المواطنین الضغط على صانعي القرارًتخلق حافز

التشاركیةللدیمقراطیةیدةالجدالقضایا"، Jean-Nicolas BIRCK2دراسة جون نیكوالس بیرك - 
بتاریخ ْتَشِوقُمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة بجامعة نانسي فرنسا، نَّرسالة مقد،"المحلیة

دیمقراطیة التشاركیة الجدیدة كمعیار للباحث االستخدامات، والممارسات احیث تناول ا،26/05/2010
د من النقاط الغامضة التي تمر من خالل التعبئة، وتوصل سمح بالتعرف على العدی،"من العمل المحلي

الدیمقراطیة التشاركیة هي أداة للتصحیح، وتجدید الشروط التقلیدیة َّأنإلى ذه الدراسةالباحث في ه
الة للعمل مباشرة َّكما یمكن أن تكون فع،لمشاركة المواطنین في الحیاة المدنیة، وتساهم بتأثیرات مختلفة

من خالل دمج ،ومن جهة أخرى لدیها القدرة على فتح هذا الفضاء.لفضاء العام المحليمع دمقرطة ا
من ناحیة أخرى لها القدرة على فتح  والمجتمع المدني في عملیة صنع القرار، كعناصر فاعلة جدیدة 

نتیجة السیاسیین والفنیین إعادة تموضعهم كالمسئولینِّیحتمنقاش من خالل إدخال خطابات جدیدة، مما 
لهاته التفاعالت الجدیدة التي تم إنشاؤها، بالتالي جاءت هذه الدراسة إلثراء نهج براغماتي لتحدید الظروف 
الفعلیة لتنفیذها، واآلثار الملموسة لها من خالل تحلیل مقارن للعدید من األجهزة في جمیع أنحاء مدینة 

لقدرة ،المواطنین في المجتمعات المحلیةمشاركةعملیة نانسي، حیث لوحظ إضفاء الطابع المؤسسي على 
.الدیمقراطیة التشاركیة على مواجهة التحدیات والتغلب عنها بخالف النظام التمثیلي

والحكمالمحليبالحكمتعلقكتابأبرزهاَّولعل، العلمیةاإلصداراتمنالكثیرإضافة إلى كل هذا - 
ضوءفيالحكم المحلي:"بینهامنمؤلفاتعدةهناك. الدیمقراطيوالتحولالمدنيتمعلمجودور ا،الراشد

فيالجدیدةالتجاربإلىوالذي یتطرق،3-عبد الوهابمحمدسمیر.د-لصاحبه" المعاصرةالتطبیقات

.9-8، ص ص 2017،عمان،األكادیميز الكتاب ، مركالدیمقراطیة التشاركیة مقاربات في المشاركة السیاسیةدریس نبیل، -1
2 - Jean-Nicolas Birck, "Les nouveaux enjeux de la démocratie participative locale", (Thèse en vue
de l’obtention du grade doctorat en sciences politiques Université de Nancy 2, France), 2010.

.2005، القاهرة، القاهرة جامعة،المعاصرةالتطبیقاتضوءفيالمحليالحكمهاب،الوعبدمحمدسمیر-3
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للمجتمعالجدیدةالقوىمعللتعاطيالمبتكرةواآللیات،الحدیثةتمعاتلمجابعضفيالمحلیةالدیمقراطیات
.وأدوارهالمدني

وتصورفهمعلىتساعد،وقانونیةإداریةزوایامنلكنالموضوعمعتتقاطعدراساتهناكهنأكما- 
في مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة والتفسیر،للتحلیلاألدواتمنممكنقدربأكبراإلحاطةَّثمومن، أشمل
"الجزائرفيالوالیةونظام البلدیةعلىاتهوتطبیقاالمحلیةاإلدارةأسس"حولدراسة:بینهامنونذكر
فضاء الجماعات المحلیة، والذي فياالستقاللعنصرحیث ركز على أهمیة.1شیهوبمسعود.دلكاتبها

لم یتحقق ْنِنتكلم عن  الدیمقراطیة التشاركیة إْا في بحثنا هذا، حیث ال یمكن أنًمهمة جدنعتبره نقطة 
المنغلق إلى المفتوح، والذي سیساعد على التسییرنمنتقاللالهذا االستقالل الذي جاء في هذه الدراسة،

ًهدفا ووسیلة، فبواسطته االستقاللیعتبرلذلك، وهیمنتهاا عن أثر الوصایة ًتجسید مبدأ التشاركیة بعید
.المحلیة المنشودةالجماعةیتحقق وجود

:  إشكالیة الدراسة

في أهم أسس وهیاكل ،مقراطیة التشاركیةالدیمع واقع التعاملالدراسة تحاولمن خالل ما تقدم
والتي نقصد بها الجماعات اإلقلیمیة كما نصت علیه ذلك الدولة في الجزائر أال وهي الجماعات المحلیة،

من خالل وهذا ،2"الجماعات اإلقلیمیة للدولة هي البلدیة والوالیة:"َّعلى أن1996من دستور 15المادة 
لتحوالت الداخلیة التي عرفها المجتمع ككل وانتیجة للظروف الخارجیة،السیاسات التي باشرتها الدولة

هذه الدراسة تحاول أن تجیب عن َّفإنَمَومن ث، ومحاولة البحث عن آلیات تفعیلها، والمحلي بصفة خاصة
:اإلشكالیة التالیة

اربة الدیمقراطیة مقعلى )والیة المسیلة( یةالجزائرالجماعات المحلیة اعتمادیساعد أن كیف یمكن -
؟في االنتقال من أدوارها التقلیدیة إلى ادوار جدیدة تجعلها أكثر فاعلیة التشاركیة

:وتتفرع عن هذه اإلشكالیة جملة من األسئلة الفرعیة یمكن إجمالها فیما یلي

الجزائر، ،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،الجزائرفيوالوالیةالبلدیةنظامعلىاتهوتطبیقاالمحلیةاإلدارةأسس،شیهوبمسعود-1
1986.

07، المؤرخ في438- 96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لس-2
.10، ص 08/12/1996بتاریخ  الصادرة،76عدد،الرسمیةالجریدة،1996دیسمبر سنة 
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ماهي أهم الضمانات األساسیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة في-1
؟هاتعزیز ممارسة اختصاصاتوجزائرال

ماهي أهم األدوار المحلیة التي یمكن أن تضطلع بها مختلف الفواعل االجتماعیة في سبیل تعزیز -2
الجماعات المحلیة؟وتصویب أداءالتشاركي وجودة العملعالقة بین الماوالمقاربة التشاركیة؟ 

ینسجم مع أسس الدیمقراطیة التشاركیة؟،في الجزائرهل طبیعة نظام تسییر الجماعات المحلیة-3

؟ وكیفهواقع تجسید مشروع الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة في والیة المسیلة؟ وما أهم عقباتما-4
السبیل إلى تعزیزها؟

: حدود اإلشكالیة

)یمیةاإلقل(الجماعات المحلیة على مستوىتناولت الدراسة تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة :الحدود المكانیة- 
وبذلك المجال المكاني للدراسة . في ظل الجیل الثاني من اإلصالحات التي انتهجتها الدولة،في الجزائر

.باعتبارها الحالة المعنیة بالدراسة) دراسة حالة والیة المسیلة(الجزائرهو 

الجیل الثاني تناولت الدراسة الفترة الممتدة من بدایة اإلصالحات في إطار ما سمي ب:الحدود الزمانیة- 
)اإلقلیمیة(نركز فیها على القوانین الجدیدة للجماعات المحلیة ،2018سنة إلى 2011سنةابتداء من

.هم اإلصالحات التي تصب في موضوع الدراسةأو

ومجموع التساؤالت المتفرع عنها إلى ،سیتم االستناد في اإلجابة عن اإلشكالیة الرئیسیة: الفرضیات
:وعة من الفرضیات الفرعیةفرضیة رئیسیة ومجم

ودعامة ،للتسییر المحلي في الجزائرالةَّمقاربة فعتعد الدیمقراطیة التشاركیة : الفرضیة الرئیسیة
.للدیمقراطیة التمثیلیة

:الفرضیات الفرعیة

توفر الضمانات األساسیة، یمثل المداخل الرئیسیة لتجسید الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى -1
.الوصیةالحد من الدور المتعاظم للسلطات ویساهم في المحلیة الجزائریة،الجماعات

.القدرات المحلیةوتعزیزنجاعة في التخطیط التشاركي على المستوى المحلي یساهم–2
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.                        توجد عالقة ارتباطیه بین إصالح قوانین الجماعات المحلیة وأسس الدیمقراطیة التشاركیة-3

ذلك مرتبط بضرورة َّأنإال،رغم صعوبة تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة-4
.المتوارثةاالستثمار في مختلف النصوص القانونیة والقیم المجتمعیة

: اإلطار المنهجي

لفة حتى تستدعي استخدام المناهج المخت،إن المتطلبات األساسیة للبحث العلمي بمختلف المراحل
البحث المطروحة، وقد تطلباإلشكالیةیتسنى للباحث بلوغ األهداف التي یتوخاها في الدراسة لمعالجة

:منهاومقارباتمناهجعدةإتباعأهدافهتحقیقأجلمن

كونه ال یهدف فقط إلى وصف ،یعد من المناهج المناسبة لهذه المواضیع: 1المنهج الوصفي التحلیلي-
فيالباحثیعتمدهاالتي،المنظمةالعلمیةالطریقةتلكبل یتجاوزه إلى ذلك فهو،ا مرادفاالواقع وصف

بواسطتها تجمیع البیاناتیتم،معینةبحثخطواتوفقمعینةسیاسیةأو،اجتماعیةلظاهرةدراسته
بباتهاومس،أسبابهاإلىالوصولأجلمنوتحلیلهاوتنظیمها،الظاهرةبشأنالضروریةوالمعلومات

اسةردبصددأنناوبما.مستقبالتعمیمهایمكننتائجاستخالصوبالتالي،فیهتتحكمالتيوالعوامل
المعطیاتجمعسنحاولائر،زالجفيفي عمل الجماعات المحلیةالتشاركیةاطیةرالدیمقتفعیلموضوع
َّمَثومن،2018سنةإلى2011سنة منحددناهاالتيالزمنیةالفترةخاللاستناردبموضوعالمتعلقة
الواقعفيالمحليواألداءیة،القانونالنصوصناحیةمنائریةزالجالبیئةوحقیقةواقععنالكشف

.ألممارساتي

بالبحث في األحداث التاریخیة الماضیة، وتحلیل الحقائق المتعلقة بها " والذي یختص: المنهج التاریخي-
عبر تطورها في ،ن تطور الظاهرة المدروسةأأحاطت بشبغرض الوصول إلى معرفة الظروف التي 

ه الطریق الذي یتبعه الباحث في جمع معلوماته عن األحداث، والحقائق َّإن،"مختلف المراحل الزمنیة
الماضیة لفحصها، وتحلیلها والتأكد من صحتها، وفي عرضها وتفسیرها واستخالص التعمیمات والنتائج 

بل تتعداه إلى المساعدة في تفسیر ،فائدتها على فهم أحداث الماضي فحسبالعامة منها، والتي ال تفقد

الجزائر،، ، دیوان المطبوعات الجامعیة2، طمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث عمار بوحوش،محمد محمود الذنیبات، -1
.139ص ،1999



11

األحداث والمشاكل الجاریة، وفي توجیه التخطیط بالنسبة للمستقبل، وذلك في إطار التعرف على مختلف 
1.إلى مطلع األلفیة الثالثةوصوال حل امرعدة عبرالجماعات المحلیة الجزائریةالتي شهدتها ،التطورات

باألسلوب الوصفي المقترن،المضمونتحلیلعلىباألساسالدراسةهذهتعتمد:المضمونتحلیلمنهج
أخرى نصوصمنبهمایتعلقوماوالوالیةقانوني البلدیةتعترىالتي،الخللمواضیععنللكشفوذلك

سوف المنهجوهذاأمكن،إنواالقتراحالموجودةالثغراتلسدواستنباط البدائلاستنتاجمع،تنظمها
، كفاعل رسمي من جهة الجزائرفي تحلیلنا للقوانین المسطرة والخاصة بالجماعات المحلیة یساعدنا أثناء

هاته بهاتتمیزالعامة التيلضبط الممیزاتومن جهة أخرى الضوابط القانونیة للفواعل الغیر رسمیین، 
.الهیئات في عملها وتفاعلها في آن واحد

أساس االهتمامعلىیقوماًوصفیا متمیزاًمنهج،الحالةدراسةمنهجالدارسونُرِعتبَی: لحالةمنهج دراسة ا
الذيعالقتها بالكلحیثمنالجزئیاتإلىثم النظر،الكلیةبصفتهااالجتماعیةبدراسة الوحدات

هذه الوحدةكانتسواء،اجتماعیةوحدةفيالمتعمقالبحثمنالحالة نوعدراسةمنهجَّأنیحتویها، أي
یهدف،اًعاماًمجتمعأواًمجتمعا محلیأو،اجتماعیةمؤسسةأواًنظامأو،قریةأوقبیلةأو،أو أسرةاًفرد
مُثوعالقتها بالبیئة،)الجماعة المحلیة(للوحدةالقائمالوضععنالمفصلةوالمعلومات،البیاناتجمعإلى

.من الوحداتغیرهاعلىتطبیقهایمكنتعمیماتإلىللوصول،تحلیل نتائجها

وشاملة عن حالة فردیة واحدة أو عدد ،على جمع بیانات ومعلومات كثیرةیقوم هذا المنهج َّوبما أن
2وما یشبهها من ظواهر،وذلك بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة،محدود من الحاالت

) دراسة حالة والیة المسیلة( الجماعات المحلیةوهي ،ینةفاستعملته بهدف التعرف على وضعیة واحدة مع
فدراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو فیها،هو یقوم على أساس التعمقلذلك بطریقة تفصیلیة دقیقة، 

.3وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات متعلقة بالوحدة المدروسة،دراسة جمیع المراحل التي مرت بها

التالیةبالمقترباتاستعنا،أكثرهذهدراستناوإلثراء،الذكرالسابقةللمناهجضافةباإل: اإلطار النظري
.الدراسةمنالمتوخاةاألهدافإلىللوصول

.276ص ،1975القاهرة،،مكتبة االنجلو مصریة،أصول البحث العلميعبد الباسط محمد حسنین، -1
عمان، ، ، دار صفاء للنشر والتوزیع مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقعلیان ربحي مصطفى، غنیم عثمان محمد،-2

.46ص،2000
.205 ص،2007الجزائر،، الجامعیةالمطبوعاتدیوان،2، طالسیاسیةالعلومفياهجمنوتقنیاتجندلي،الناصرعبد-3
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التي،والتشریعاتالقوانینلمختلفتتعرضالدراسةألنعلیهاالعتمادتموقد: المقترب القانوني المؤسسي
الثانيالجیلإصدارعملیةرافقتالتيالقوانینمختلفوكذا،اتحلیلهقصدالمحلیةالجماعاتعملتنظم
فتیةأولىتجربةبعدجاءتهاَّألنالثانيبالجیلوسمیت،الجزائرفيالمحلیةللجماعاتاإلصالحاتمن
االختالالتتفكیكعنالقوانینهذهفیهاعجزتسنة،لعشریندامتالتعددیةإطارفي،)األولالجیل(

.المحلیةالجماعاتعملمیزتالتيوالتوترات،

:الوظیفیةمدخل البنائیة 
البنائیةالنظريالمدخلبتوظیفم عن تفاعل األبنیة، وذلكاــللثاإماطةــذه هتناــسدرانــمأردنا 

لدیمقراطیةلعناصر ووحدات االوظیفياألداءوقیاسفي تفسیرالمناسبالمدخلنظرنافيألنه، الوظیفیة
باعتبارها،)المدني، المواطنالمجتمعالخاص،القطاعالدولة ممثلة في الجماعات المحلیة،(لتشاركیةا

إلىاستناداهذه األبنیةنشاطواقعدراسةوبالتاليالوظیفي،والتخصصبالتمایزتتمتعأبنیةمجموعة
علىالعملَّثمومناركیة،التشالمقاربةظل بروز مقاربة جدیدة للتسییر المحلي أال وهيفيوظائفها
" رادكیلف براون" رُظْنَ، لذلك وفي نفس السیاق ی)الوظیفیةالبنائیة( من توظیفسنستخلصهاالتيالنتائج

یسعى إلى الحفاظ على استمراریته، وأكد على الوحدة الوظیفیة لكل ًمتكامالًإلى المجتمع باعتباره كال
سهم في تحقیق هدف معین، واعتبر بشكل متمیز كل من نسق اجتماعي، وعلى تنظیمها مع بعضها لت

.1كل عنصر اجتماعي أو ثقافيمفهومي الوظیفیة والبنائیة أداتي تحلیل جد ضرورتین لفهم
: مفهومي الستخدامهاوترجع تسمیتها بالبنائیة الوظیفیة 

.كررة في المجتمعبها األنشطة المتوهو مصطلح یشیر إلى الطریقة التي تنظم): structure (البناء 
ویشیر هذا المصطلح إلى مساهمة شكل معین من األنشطة المتكررة في الحفاظ ): function (الوظیفیة 

عند للوقوفالتشاركیةالمقاربةفواعلالبحث،هذافيباألبنیةنقصدإذن2. على استقرار وتوازن المجتمع
هذه .ُمعینةنتائجإلىتصلوالتي،التحلیل لهاوظائف األبنیة التي تقوم بها في دراستنا هذه ومن خالل

ألنهاالسیاسیةالعملیةبوظائفوالتي سماها، GABRIEL ALMONDجبلایر الموندالوظائف وحسب
بعضعلىیتوجبما،سیاسةقراراتخاذفقبل" السیاسة،صنععملیةفيمباشرا وضروریاتلعب دورا

ِیرمایقررواأنُالمجتمعأو،)الجماعات المحلیة(ةالحكومداخلمنسواءاألفراد والجماعات ویأملونیدونُ

،1999اإلسكندریة،،الجامعیةالمعرفةداروآخرون،عودةمحمود:تر،وتطورهاطبیعتهااالجتماععلمنظریةتیماشیف،نیكوال-1
.405ص
.31ص،2004، القاهرة،عالم الكتب،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیةمحمد عبد الحمید، -2
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َّألن،بوضوحعنهاالتعبیرأوالمصالحتلكإلىاإلشارةعندالسیاسیةوتبدأ العملیةما،سیاسةعن
َرمِبالسیاسیةالعملیة ُالمجتمعأوجهمنوجوهعدةعلىبآخرأوبشكلتؤثرتهاُ

1".
الدراسةصعوبات

فيصعوباتفكانتالتطبیقي،الجانبیخصفیماصعوباتواجهتناالبحثههذانجازسبیلفي
أثروهذاملئها،دوناتراالستمإوارجاع ،ممنهالبعضتعاونوعدم،المبحوثینعلىراتاالستماتوزیع
.علیههيمماأكبرتكونأنحنطمكناالتياسةردلاعینةعلى

للبحثكأداةاالستبیان بأهمیةسةراالدعینةادرأفالوعي لدىلضعفالنظرباإلستبیانأسلوبإستخدام-
اَّمم،األسئلةبعضعلىاإلجابةمنالخوفالهیبة ووكذا،شكل لهم نوع من الصعوبة في الفهمالعلمي

.مغلوطةإجاباتیقدمونالمبحوثین یجعلقد
المنهجيبالجانبالمرتبطةتلك ،اتالصعوبمنالعدیداسةرالدهذهفيأیضاالباحثواجهلقد-

:یليفیماالصعوباتهذهأهمتوضیحویمكنأولى،بدرجةوالمضامیني
ْوانالدراسة،بموضوعالمرتبطةالنظریةالدراساتقلة- بالسیاق البیئي الدراسةربطإلىتفتقدفهيوجدتٕ

البیئة العربیة بشكل علىالغربیةلبیئةافيالمعتمدةوالنظریةالتحلیلیةلألطرتطبیقاتمثلحیثالمحیط،
عام
باإلضافة لقلة ،نقص المراجع فیما یخص الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة في الجزائر- 

. وقانونیةإداریةزوایامنلكنالموضوعمعتتقاطعالتي،دراساتالدراسات المتعلقة بها غیر تلك ال

:الدراسةمحاور

للدیمقراطیة الباب األول الذي خصصناه:بابینإلىالدراسةهذهبتقسیمقمنااإلشكالیة،جةلمعال
تفكیكهخاللمنحاولنادراسة في األسس المفاهیمیة واإلشكاالت الواقعیة،: التشاركیة والجماعات المحلیة

اإلطار المفاهیمي ولالفصل األخصصنافقد،والعلمیةوالتحلیلیةالمفاهیمیة،أبعادهافياإلشكالیة
النقاشات المعرفیة والنظریة حول الداللة العالمیة إلثارة،للدیمقراطیة التشاركیة والجماعات المحلیة

وكذا ،للدیمقراطیة بصفة عامة كونها األصل والدیمقراطیة التشاركیة بصفة خاصةوالخاصة والموسعة
مفهوم تفعیل الدیمقراطیة حولالتي تشكلت،دیهیةالبالمعارفطبیعةلالتطرقتمحیث، الجماعات المحلیة

االتجاهات الرئیسیة في مسححاولناالثاني من الباب األولالفصلوفي. الجماعات المحلیةالتشاركیة في

للنشراألهلیةالداراهللا،عبدهشام:تر،عالمیةنظرةالحاضروقتنافيُالمقارنةالسیاساتباویل،بنجهاموألموندجابرییل-1
.23- 22صص،1998عمان،، والتوزیع
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وتغیر أدوار الجماعات المحلیة بین تعدد الفواعل ،عالقة الجماعات المحلیة بالدیمقراطیة التشاركیة
تفعیل أساس اًمحلیالمواطنة تعمیق مفهومحیث تطرقنا إلى مقراطیة التشاركیة، والقضایا الجدیدة للدی
ر ومساهمة المجتمع المدني في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة، ومن ادووأیضا إلى ا، الدیمقراطیة التشاركیة

یرات التخطیط التشاركي، إلى جانب أیضا ظهور دور القطاع الخاص كنتیجة حتمیة للتغهاأهم
بحث في على مستوى دور الدولة وارتفاع مستویات التفاعل بین القطاع العام والخاص، لل،تحوالتوال

مسحونتائج. في تحقیقه على المستوى المحليالغیر رسمیینمؤشر التشاركیة من خالل مساهمة الفواعل
إلى التطرقضرورةإلىأوصلتنااالتجاهات الرئیسیة في عالقة الجماعات المحلیة بالدیمقراطیة التشاركیة،

الجزائریة لجماعات المحلیةمن خالل الباب الثاني، الذي خصصناه لالتشاركیةالدیمقراطیةفضاءات
- أنموذجاوالیة المسیلة- والممارسة تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة بین تحفیزات النص القانوني وعملیة

القانونبینوقراءتهاالمحليالمستوىعلىالتشاركیةالدیمقراطیةنحو: كان هذا في فصلین األول
للمتطلباتالمحلیةالجماعاتكاستجابة،االتجاههذافيالبحثیةاألجندةتوجیهإلعادة،والممارسة

.التشاركیةالدیمقراطیة

َُما تقدمه هذه األدوار لمختلف كلعلىاالرتكازحاولنا،من الباب الثاني)الثاني(األخیرالفصلفي
ظهر لنا أن تجسید الدیمقراطیة التشاركیة الحقیقیة یجب أن یفصل في ،لفاعلین على المستوى المحليا

بعض المشاكل، كضعف األداء المحلي للمنتخبین، وبناء القدرات وتطویر التفاعل الجمعوي والمنتخبین 
َّنفإلیات الدیمقراطیة،العمتوجیهفيیساهمأنیجبالبحثَّنففي هذا الفصل وأل،في الجماعات المحلیة

قادتنا إلى تخصیص هذا الفصل للدراسة ،الدیمقراطیة التشاركیةومقارباتلمداخلالمسوحات السابقة
الحكمفرصةألن،المیدانیة، من خالل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة الواقع واآلفاق

لین والقائمین ؤوالمسطرفمنسواء، الجرأةمنكثیرفي الجماعات المحلیة في الجزائر تتطلب الالجید
.المعارضة والمواطنالسیاسیةأو القوىعلیها



:لباب األولا

الدیمقراطیة التشاركیة والجماعات 
دراسة في األسس المفاهیمیة : المحلیة

.واإلشكاالت الواقعیة
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:تمهید

واالجتماعي واالقتصادي لعمل ،ى مستوى النسق السیاسيًالتي تحدث حالیا علمواجهة التحدیاتفي 
محدودیة الدیمقراطیة التمثیلیة نظرا لتشعب أبانت على مطالب اجتماعیة جدیدة بروز الجماعات المحلیة، و

ه من الضروري تكریس َّنأالشأنیرى الكثیرون من المفكرین والباحثین وأصحاب ، المشاكل على جمیع المستویات
وهذا ، االجتماعي والسیاسيهنسقداخل دور الفرد ، وتعظیمفي فضاء تسییر الجماعات المحلیة" اركیةالتش"فكرة 

من خالل التعبئة القویة للخطاب ،المواطنین في تسییر شؤونهمإشراكًوفقا لبعض المبادئ الناشئة والمتقاربة نحو 
هذا هو ما سنسعى ،والمشاركتیة لدى األفرادبعث نمط الثقافة المدنیةل؛التشاركي القائم على مبادئ االنفتاح

هناك هَّیتضح من حقیقة أنایبدو أن ظهوره. التشاركیة وأهمیتهالتوضیحه من خالل العودة إلى هذه الضرورة 
ًكبیرا محلیا إلى مختلف األسالیبتوجها وفق رؤیة العمل وتسییر الشأن المحلي،التي تهدف إلى تنظیم واآللیات ،ً

ه وراء هذه َّنحن نفترض أنلتصویب العمل وجودة القرارات،ن الممثلین المنتخبین والمواطنین والخبراءیتوافقیة ب
الذي لطالما كان ،لتجانس التسییر المحليأساسي تعمل كعامل ،الضرورة تكمن معاییر جدیدة من العمل العام

.في إطار منظومة قانونیة منغلقةمخیبا لآلمال

منفتحة، مبنیة على أساس تبادل األفكار ح معیار الدیمقراطیة التشاركیة في بیئة مؤسسیة یتجلى نجا
سیاسة كًأوال وقبل كل شيءفیهاتكون ْیمكن أن،من خالل تعبئة الفواعل الرسمیین والغیر الرسمیینوالتوافق، 

وهذا من ، المجال العام المحليًعامة على هذا النحو، تهدف تحدیدا إلى تعزیز المشاركة النشطة للمواطنین في 
مدنیة قابلة معینة ّالمتحكمة في بلورة ثقافة الثقافیة السائدة في المجتمعات المحلیة على اختالف أنماطها، ومنطلق 

المواطنین ومنظمات المجتمع المحلي، ومدى قدرة اسیاساتهالهیئات الرسمیة المحلیة وعلى التفاعل ومخرجات 
المحلي التي تحكم العمل السیاسيالسیاسات،ووضع مقاربات نظریة لطرح خاصة بهم، العلى مناقشة القضایا 

من بین والذي هو،عامل الوعي السیاسيیظهرا فیه، من جهة أخرى ًطرفالمحليالمجتمعالمواطن والذي یكون 
ات منها التنشئة إلى جانب عدة متغیر،في دراستنا هذهسنتطرق إلیها في هذا الباب ي تالةر الرئیسیییالمعا

من ، وذلك قصد اإللمام بالموضوعالتخطیط التشاركيو،والثقافة السیاسیة،االجتماعیةو،السیاسیةاالجتماعیة، و
ناحیة المفاهیم، والعالقة المبنیة على االتجاهات الرئیسیة في تحدید الفواعل الرسمیین، والغیر الرسمیین في تطبیق 

: سیتم التطرق إلیه في هذین الفصلین في هذا البابكل هذا،الدیمقراطیة التشاركیة

.لجماعات المحلیةوالدیمقراطیة التشاركیةلالمفاهیمياإلطار: الفصل األول

تغیر أدوار الجماعات المحلیة بین تعدد الفواعل والقضایا الجدیدة للدیمقراطیة :  الفصل الثاني
.التشاركیة



الباب  األول

:الفصل األول 

دیمقراطیة التشاركیةاإلطار المفاهیمي لل
و الجماعات المحلیة

مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة: المبحث األول

مفهوم الجماعات المحلیة بین إسهامات : المبحث الثاني
الفكر اإلداري وجهود التشریع القانوني الجزائري
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عنالكثیر من الباحثیندافع،الجماعات المحلیةفضاءفيًحالیاتحدثالتيالتغییراتظلفي
علىسیطرتالهیئات المحلیةزالتالحیث فتح المجال العام للعمل المحلي للجمهور،فكرةتكریس 
الخاضعة لها قوانینالموجبوبفعلإرساؤهاتمالتيالبارزةالشخصیاتعهدسِّرَكُیمماالتنفیذیة،األجهزة

هذانجاحیتجلى، السیاسیةاألجندةعلىأولویةحأصبالمحلیةالدیمقراطیةتعمیقلذلك إنمن قبل،
تشاركیةدیمقراطیةوهذا من خالل.لهالمنتخبینالمسؤولینتعبئةخاللمنمؤسسیةبیئةفيالمعیار
ًآثاراولدأن یهذا من شأنه،المحليالعامالمجالفيللمواطنینالنشطةالمشاركةتعزیزإلىًتحدیداتهدف
ذات نجاعة تشاركیةدیمقراطیةخاللمن،المواطنینتكوینأواالجتماعیةرابطةالتعزیزمثلمفیدة

. حقیقیة
مفهوم المتغیرین الدیمقراطیة التشاركیة، والجماعات فيالنظرإلىبحثنایقودنافي هذا الفصل 

:من خالل مبحثینالمحلیة وأهم العناصر المرتبطة بهما
اطیة التشاركیةالدیمقرمفهوم: المبحث األول

وتحدث في عمل وتسییر الجماعات ،في خضم التحوالت واإلصالحات الحالیة التي حدثت
، وفي ضوء سیطرة »ضرورة التداولیة«المحلیة، وفي الوقت الذي كان یدافع فیه البعض عن تكریس

َمرعالهیئات المحلیة على اتخاذ القرار لوحدها في إطار التسییر التقلیدي والذي  لوقت طویل؛ انتابه َّ
ظهور مفهوم َّنفإ. العجز الظاهر قي تحقیق أهداف الجماعات المحلیة، وعلى رأسها التنمیة المنشودة

الدیمقراطیة التشاركیة كآلیة جدیدة؛ لتحقیق ما عجزت عنه الدیمقراطیة التمثیلة، یتطلب الكثیر من الجرأة 
لسیاسیة، لالنتقال إلى شكل جدید مبني على تبادل األفكار من سواء من الناحیة التشریعیة أو من الناحیة ا

عتبارات اجتماعیة البطریقة أكثر انفتاحاللمجتمع المحلي، إعادة النظر في سیاسات اإلدماج خالل 
، لبلوغ التكامل ما بین األدوار في العمل على المستوى المحلي، لتحقیق ما تصبو إلیه الجماعات سیاسیةو

جزائر، هذا یجعلنا نبحث عن السبل الكفیلة لتحقیق ذلك، وقبل هذا سنحاول في هذا الحقل المحلیة في ال
المعین من الدراسة الغوص في مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة، وأسباب اللجوء إلیها واعتمادها كآلیة جدیرة 

. بالتسییر على المستوى المحلي
.الدیمقراطیة التشاركیةتعریف: األولالمطلب

قبل أن نتكلم على الدیمقراطیة التشاركیة، یجب أن نمر على األصل في المصطلح أال وهو 
والتي شغلت رجال الفكر والسیاسة عامة والفالسفة خاصة ،الدیمقراطیة، التي تعد من أهم الموضوعات
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مر التاریخ وقدلذلك ال نجد فیلسوف إال وقد أعطى الدیمقراطیة قسطا في مشروعه الفكري، والفلسفي على 
برزت هذه الفكرة، وتجلت بوضوح لدى فالسفة العصر الحدیث، فمنهم من أیدها ومنهم من رفضها، ولكل 

1.منهم وجهة نظر مدعمة باألدلة، والحجج والبراهین وذلك تبعا للظروف التي عاشها أو تأثر بها مجتمعه

خاصة "ا ورفاهة وزیادة فضل، بل إنها ًلحریة التي یتیحها المناخ الدیمقراطي لیست ترفإن ا
للنبتة البشریة المبدعة المفطورة على التحول، والخلق ال على التكرار "essential propreté" "جوهریة

واالجترار وبدونها تكون أي شيء آخر وأنت حین تسلب اإلنسان حریته، فأنت ال تقوم بسلبه شیئا یمكن 
ما تسلبه ماهیته التي بها یكون بشرا الذي یبتكر، ویبدع ویختار لنفسه أن یعیش بدونه أو یتقوم بغیره، إن

2.ویحمل بالتالي مسؤولیته

.الدیمقراطیةتعریف:أوال
والتي ، "Demokratia"الیونانیة الكلمةمنمشتقاألصلفيهوالدیمقراطیةمصطلحإن

: وتعني"Kratia"الشعب و:وتعني"Démos"كلمتینمنمركبالمصطلحوهذا، "حكم الشعب"تعني
للدیمقراطیة في البسیطالتعریفهذابرزقد،3الشعبحكومةالدیمقراطیةتعنىوبذلكالسلطة أو الحكومة 

وال المدن الیونانیة،بعضفيآنذاكالقائمةالسیاسیةالنظمعلىللداللةالمیالدقبلالرابعمنتصف القرن
وسیطرتها تكونالشعبیةالسلطةالشعب یختار حكومته، وغلبةلول یعني أنالمدفهذااًإذأثینا،سیما في 

.یختارهاالتيهذه الحكومةعلى
بتعریف الدیمقراطیة وتنوعت تهتمالتي،الرؤى والدراساتتعددتذلكعلىًوبناءهناومن

حق الشعب " :على أنهالفرنسیةالمفهوم الثورةوفقاالغربياالصطالحفيعرفتحیث،4مدلوالتها وصیغها
تلك الحریة لإلرادة الشعبیةیكونبحیثنوابه،بأغلبیة أصواتالعامةاألمورلجمیعیشرعأنالمطلق في
بأنها"صاموئیل هنتغتون"، كما یعرفها5سلطتهاغیرسلطةأمامتسألوالصاحبة السیادةفهيالغیر مقیدة،

وتكون دوریة ،بین المرشحیننزیهةوعادلةوانتخابات حرةیقطرعنالجماعي،القرارصانعياختیار

.187، ص2012بنان،ل، ، الشومر للطباعة والنشر والتوزیعاألخالق والتواصلیورجن هابرماس، -1
.9، ص2012القاهرة،رؤیة للنشر والتوزیع،، فقه الدیمقراطیةعادل مصطفى، -2
العشرین، دار غریبالقرنقضایاوهیئات،منظماتمصطلحات،سیاسیة،مدارس-المعاصرةالسیاسیةالموسوعةنبیلة،داود-3

.27صم،1991 ، القاهرة،للطباعة
334. ص،2003المعرفة، دار:، األرازیطةالسیاسةوالمجتمعالزیات،الحلیمعبدسیدوال، سعدعليإسماعیل-4
االجتماععلمفيشهادة الماجستیرلنیلمكملةمذكرة(، "الجزائرفيالدیمقراطيوالتحولالسیاسیةالمشاركة" ، العیديصونیة-5

101. ص،)2005-2004بسكرة، االجتماع، جامعةعلمالتنمیة، قسم
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طریقة أنهاعلى"شومبیتر""، ویعرفها1یمثلهمناختیاربصوته فيیشاركأنفيالحقبالغفردولكل
التقریر سلطةطریقهااألفراد عنسیاسیة یحرزإلى قراراتالوصوللغرض،تأسیسيتنظیمأوسیاسیة

األمریكي لرئیسلهناك التعریف الكالسیكي للدیمقراطیة ، 2أصوات الشعبأجلمنسیةالتنافبالوسائل
فالسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة ،حكم الشعب:على أنها1809-1865" لنكولنأبراهام"الراحل

والتي أصبحتوالقضائیة منبثقة من الشعب، وتحكم باسم الشعب والشعب باختیاره یقوم بتنصیب حكامه، 
بواسطة الشعب الشعب،حكم"أنـهاشیـوعا علىواألكثـرالتعریفات البـارزةوضمن.الشهیرةالعباراتمن

بواسطة "عبارة اَّله، أموملك خاصبید الشعبالسلطةأن"الشعببحكم"، قاصدا3الشعبأجلومن
قصد حینفيالنیابیة،جالسالمفيیمثلهممنعلىالرقابةعملیةفي مباشرةالمواطنینإشراكأي"الشعب
.لهوخدمةالمواطنمصلحةأجلمنهواَّإنمالحكومةأن عمل"أجل الشعبمن"بعبارة 

دیمقراطیة حقیقیة یمكن أن نتكلم عن بأن الدیمقراطیة ال،جدعانفهمي ففي الفكر العربي یرى 
قول فهميمنیفهموما 4.الضغطمنالمتحررالواعياالختیارعلىوالقدرةالحریةفیهانجدتىح

ُالمصالح السلطویة، التي غالبا ما تضغطهو"الضغطمنالمتحررالواعياالختیار"جدعان عمي بصیرة ً
عند على شعوبهاالضغطتمارسالوقتنفسوفي،بالدیمقراطیةتتغنىالتيالعربیةالبلدانفيالطغاة

بمعناهمفهوم الدیمقراطیةَّبأنفیقول"الجابريعابدمحمد"اَّوأمیمثلونهم،الذینالنوابأواختیار الحكام
حقوق" ا، إلى احترامًأساسالسلطةبهاتمارسالتيإلى الكیفیةبالذهنفي عصرنا ینصرفالمتداول
النوع الخاص تعبر عن ومراقبتهم، فهي بذلك الحكاموحق انتخابالتعبیر الحركحق،"والمواطناإلنسان

5.والمحكومینامكبین الحالموجودةقةمن العال

أن تكون كنظامتهدفومؤسسات، فهيحكمنظام"هاَّأنعلىللدیمقراطیةغلیون ینظرا برهانَّأم
وتحقیق العدالة الثروةوتوزیعالتنمیةلعملیةحلولتقدیمالمجتمع، وكذافيالسلطةإلشكالیةًحال

النظام في بنیةعمیقة، وجوهریةبتعدیالتقمناإذاإالیتمالحسبه دائمااتحقیقهَّأنكما،6االجتماعیة

1  -Howard Fienberg,”why the third wave?Hintington, democracy, and the nature of objectif and
social science “been surving” accede le:31/07/2016 http://www.hfienberg.com/irtheory/3rdwave.html  à22h

.85ص،2005بوداود،الجزائریةالمكتبة:الجزائر،الدولیةوالعالقاتالسیاسیةالعلوممفاهیممعجممصباح،عامر-2
3 - Howard Fienberg,”democracy building”, been surfing accede le: 31/07/2016,
http://www.democracy-building.info/ à 22h

:نزوىمجلةموقع،"الدیمقراطیةماهیةفيتدخلاللكنها،الدیمقراطیةمتعلقاتمنأساسيمتعلقالحریة" ،جدعانفهمي-4
h21com.nizwa.www://http: 02/08/2016تم االطالع في 

.70 ، ص1997بیروت،العربیة،الوحدةدراساتمركز،المعاصرالفكرفيقضایا،الجابريعابدمحمد-5
.28 ص،الجزائر1990بوشان،دار،الدیمقراطیةأجلمنبیانغلیون،برهان-6
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اآلخر هوال یتحولاالقتصاديوالتأخرعدال،بالحریةینتجالفالنظاماالجتماعي واالقتصادي والثقافي،
سوف تكون تالبواالسالظلم والتأخرَّإنبلوذاتیة،هویةإلىاالستالبالحریة لتحویلتكفيتنمیة، والإلى
الدیمقراطیة هي َّومن خالل التعریفات السابقة نستخلص بأن، 1نفسهاالحریةعوامل الغتیالإذا بقیتفیه

ها تعتمد على شعار براق، وجذاب أال وهو َّعبارة عن منهج، ونظام إلدارة الدولة وشؤون الحیاة، بحیث أن
بكل خرقبول واحترام اآلأيون نظام حكم، حكم الشعب نفسه بنفسه، أیضا هي منهج حیاة قبل أن تك

.تفاصیله االجتماعیة والسیاسیة
.لغة واصطالحاالتشاركیةالدیمقراطیةمدلول:ثانیا

تطرقنا لمفهوم الدیمقراطیة والتعاریف المختلفة لها، والتي تجمع على أنها حكم األغلبیة بعد ما
ْألغلبیة، والتي یمكن أن تخضع الدولة لمزاجها وتغییر أشیاء ما تطورت الدیمقراطیة ولم تعد تكتفي بحكم ا ُ

لتمس الطرف الغیر مشارك في من یمثلوه، تطور المفهوم وظهرت التشاركیة كقیمة إضافیة لتعزیز 
الدیمقراطیة التمثیلیة، لتحقیق ما عجزت عنه هاته األخیرة لتلبیة وخدمة الساكنة بمجملها، ولتوضیح أكثر 

دواعي البحث عن الدیمقراطیة التشاركیة ومستلزمات وذا المطلب بالتفصیل للمفهوم،سنتطرق في ه
. بنائها

:التشاركیة لغة
ومصدرها األساسي السلطة،صاحبهوالشعبَّبأنالدیمقراطیة یفیدمدلولَّبعدما تعین لنا أن

الزاویة التي بحسبعامبشكلریفهتعاأختلفتقدشاركة،تالمصطلحأننجدأخرىجهةجهة، منهذا من
یراها من خالل السیاسةفرجل،...اإلیدیولوجيوتوجههالعلميتخصصهوباختالفالباحثإلیهاینظر

األمر بالنسبة لرجل ونفسأخرى،من زاویةاالجتماععلمباحثیراهاحینفيمعین،سیاسيمنظور
:كما یليیعرفشاركةتالمصطلحعلجماوهذاوغیرهم،...واإلداريوالقانوناالقتصاد

أو فرد آخرمعفردتعاون":أنهاعلىاالجتماعیةوالتنمیةالرعایةمصطلحاتمعجمفيتعرف
و یتسم بالشمولالتعریف أنههذاعلىیالحظ،2"مشتركعملإنجازفياآلخرالبعضمعبعض األفراد

في التعاون أو المساهمة":3أنهاعلىالمشاركةمعنىلُّیدیةاالجتماعالعلوممعجمفيوردغیر محدد، ما
ا َّأمفي تسییر المشروع،أواألرباحفيالمشاركةاالقتصاد فیقالفيیستعمل كثیراالمصطلحهذاأي نشاط،

.28برهان غلیون، مرجع سابق، ص -1
.886ص،1987القاهرة،المصري،الكتابدار،االجتماعیةالتنمیةوالرعایةمصطلحاتمعجمبدوي،زكيأحمد-2
.54ص،1975القاهرة،للكتاب،العامةالمصریةالهیئة،االجتماعیةالعلوممعجم،وآخرونمذكورإبراهیم-3
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في طریق ممثلیهمعنبشكل مباشر أوالنقاش العامفيإشراك المواطنینعلىلُّفیدالسیاسي،المجالفي
.1"الشعبیة بعد انتخابهمالسالمج

:صطالحااالتشاركیة 
فمنهم من ،أو المشاركةعدة تعاریف مختلفة حول التشاركیةعلى اصطلح الفالسفة والدارسین 

-الفردمننشطموقفلهوفقاتكونالتيالمشاركة،فكرةحولروسوالمشاركة، فبالنسبة لمفهوممفهومتناول

التشریع عبرتتضحالتيالعامة،إرادتهاتكوینفيأقرانهمعمساهمتهفيیتمثل-العامةعضو الجماعة
على جماعة تقتصرالالفردالعامة، فحسب هذا المفهوم مشاركةاإلرادةهذهعنهو فیه المعبریكونالذي
الدكتور عبد ا َّأم. 2ذلكما أمكنَّلُكاألنشطةٕوالى كلالجماعاتباقيإلىتمتدْأنأخرى، فیجبدون

ا في الحیاة السیاسیة ًالعملیة التي من خاللها یلعب الفرد دور"ها َّیعرف المشاركة بأنالهادي الجوهري
یشارك في وضع األهداف العامة لذلك المجتمع، وكذلك أفضل الوسائل ْكون لدیه الفرصة ألنتلمجتمعه و

.3"ٕلتحقیق وانجاز هذه األهداف
من الكثیرشغلتالتيالمفاهیمبینمنالتشاركیةالدیمقراطیةتعتبر،لحینمن خالل جمع المصط

العامة السیاساترسمفينوابهمخاللمنالمباشرةمشاركةوالتي یشارك المواطنون فیهاعلماء السیاسة،
مواطنین قبلمنالمصیرتقریروحقالمشاركة،هوالسیاسةفيالشيء األصیلو صنع القرار، ألن

4".أندرو ارتو"السیاسیةالنظریةأستاذقولحدعلىواستبدادهمجیة،الباقي فهياَّیتمتعون بالمساواة، وأم

التشاركیة َّبأن الدیمقراطیةقاال، عندما"باري تروین"و"كارینغتن بریس"من الكاتبینكلیؤكدهما سبقكل
الحكومة تساعدأیضاوقیمة الفرد،تحفظ كرامةلتياالوحیدةهاَّالشمولیة وأنالنظمكلعلىتتفوق نظریا
مطاع "العربي السوري المفكر، ویقول5صنع القراربإشراك المواطنین فيوذلكالحلول لألزماتعلى إیجاد

ا ًإلیهما كثیرافتقرتاللذینوالعمليالنظريها جاءت بالتصحیحینَّبأنالدیمقراطیة التشاركیة،عن"الصفدي

.ص،، مرجع سابقرونوآخمذكورإبراهیم-1 54
، الحدیثالجامعيالمكتب،المختلفةالسیاسیةالساحاتفيالنشطةالقوىدوروالدیمقراطیةإسماعیل،أحمدمحمد-2

.420ص ،2010االسكندریة،
عة القاهرة، ق، جامضة الشرنه، مكتبة دراسة في علم االجتماع السیاسي–المشاركة الشعبیة ،آخرونوعبد الهادي الجوهري -3

.23، ص 1984
22hعلى الساعة :12/10/2016تم االطالع في ،"الرأسمالیةتهدیداتوالشعبیةالسیادة"أراتو،أندرو-4

php.hanafi.arato/ar/org.resetdoc.www://http

مذكرة ( ، -الجزائر نموذجا-"اركیة المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة و دورها في محاولة تكریس الدیمقراطیة التش" زكریا حریزي،- 5
.35، ص 2010/2011سیاسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة باتنة، : مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص
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أصال من التمثیلصیغةمنتشكوالتمثیلیةالمفهوم أصبحت الدیمقراطیةجهةالتمثیلیة، فمنالدیمقراطیة
من كالیجعلاَّممالنواب،منالقلیلةالقلةفيالناخبینن منیلمواطنلالمجموع العددي األكبر اختزالجراء

أشبه النیابیةالمجالستَّأمسىَّحتاآلخر،عنالعزلة المتفاقمةحال منفيطرفي العملیة التشریعیة
َّبأنفرأت، "النسویة والمواطنة"كتابهافي"فوتریان"اَّ، وأم1مصالح أفرادهـابمؤسسات مستقلـة ترعـى

مواطن عادي تفعیل كلمنالعمل التطوعي،منكبیراقدراتتطلبكما تصفهاالدیمقراطیة التشاركیة الكاملة
كل المجاالت فيكفاءةذاتقییمایملكونالالعادیینالمواطنینَّأنبكما تضیف ریاندور العمل الجمعوي،

استشارة صاحبي القرارعلىینبغيالقرار رشیداى یكونَّحتبدیال للحكومة، ولكنیكونواْأنوال یمكنهم
كد تؤعدةیعرضون أسباباالتشاركیةالدیمقراطیةعنالمدافعینَّأن، كما2المعنیین بهذه السیاسةالناس

للمواطن النشاط السیاسيأناألسبابهذهوأولالحكومات،من قبلبهابصالحیتها ووجوب العملإیمانهم
فیها یحد والمشاركةاللعبة السیاسیةفيالمواطندخولَّأننفس الـوقت، وثانیهایجعله إیجابیا واجتماعیا في

لم ْإنفعالبأنفسهمأنفسهمال یحكمونطنینالمواَّأنهوهذه األسبابنفوذ وهیمنة بعض النخب، وأهممن
فقد جاء المشرع الجزائري من ،ا من الناحیة القانونیةَّورسم السیاسات، أمالقوانینفي سنیشاركوا مباشرة

مبادئعلىّالدولةتقوم: " 15وألول مرة وفي فصله الثالث المادة 2016لسنةيالدستورالتعدیل خالل 
ّفیه الشعب عنّیعبرّالذياإلطارهوَلس المنتخبلمجا.ّوالعدالة االجتماعیةبین السلطاتوالفصل،ّالتنظیم الدیمقراطي
ّالسلطات العمومیةإرادته ویراقب عمل .3"مستوى الجماعات المحلیةعلىالتشاركیةالدیمقراطیةالدولةتشجع.ّ

جملة من اإلجراءات : "ما هي إالالتشاركیةالدیمقراطیة َّیمكننا القول ومن خالل ما سبق أن
من خالل التمكین ،العامةا في صنع السیاساتًن المجتمع المدني والمواطن أساسِّمكُالتي ت،واآللیات

قدم المواطنین علىتتاح فیه الفرص لجمیعللوصول إلى نظام مفتوح الحقیقي لهذا الدور، الذي یلعبونه
في صنع القرار ةَیمَقمساهماتلتقدیم،لتحقیق مقاربة النوعالسیاسیة للمرأةالمشاركةبما فیها المساواة،

".عبر التفاعل المباشر مع السلطة القائمة سواء على المستوى الوطني أو المحلي

h20على الساعة : 07/08/2016، تم االطالع في "الرسالةالرئاسیاتعصرفرنساتودعاالنتخاباتمع"صفدي،مطاع-1
/.siyasiya-almocharaka/28/03/2016/fr.pdf-fichier.www://http

.195، ص2004، القاهرة،للثقافةاألعلىالمجلس،بكرأیمن: ، تروالمواطنةالنسویةالشیشكلي، سمر-2
.8ص، مرجع سابق،01- 16من القانون رقم 15انظر المادة -3
-تهدف هذه المقاربة إلى تقلیص ،حیلنا على األدوار، والمسؤولیات، والعالقات بین النساء والرجالهي مقاربة تنمویة ت: مقاربة النوع

واالجتماعیة، واالقتصادیة وغیرها، بغیة تحقیق قیم اإلنصاف ،التي ال تزال قائمة بین الجنسین في المجاالت السیاسیة،الفوارق الكبیرة
22hعلى الساعة :        18/07/2018تم االطالع في ، والمساواة والتعاون

https://www.youtube.com/watch?v=xBGgksYcf1s
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المركزي المتعاظم، یكون هذا عبر دورهاعنوعلى هذا یجب إعادة النظر في دور السلطة
والتعاون مع للنقاشالمجال العاموفتحالتشاركیة،الدیمقراطیةصایة إلقامة مفهوممن عبء الوالتخفیف

للممارسة الحقیقیة المشاركتیة في الخاص،كالمجتمع المدني، والمواطن والقطاعفواعل مجتمعیة جدیدة
من وشركائها،المحلیةالمنتخبةالهیئاتعن سلطتها لفائدةالتنازل الشرعي للدولةمن خالل،اتخاذ القرار

والتي المحلیة،لجماعاتلفي تحدیث التسییر التقلیدي واالقتصادیین، والمساهمةالفواعل االجتماعیین
.1بعد ذلكلتجسیده في التجربة التنمویةاًا كبیرًتقتضي  جهد

:الدیمقراطیة التشاركیة والمفاهیم المشابهة: ثالثا
ة لمصطلح الدیمقراطیة التشاركیة، والتي سنتاولها في هذه هناك العدید من المفاهیم المشابه

. الجزئیة من الشرح لمصطلح المشاركة والشراكة على وجه الخصوص
تتفاوت التعریفات المختلفة للمشاركة بین العموم والتحدید، وبین الشمول والضیق، كما :المشاركة والشراكة

ختالف المجال الذي یعمل فیه، فكلمة المشاركة مشتقة من ر منها كل باحث وباُظْنَاختلفت الزوایا التي ی
to teke parteكلمة المشاركة تعني حرفیا َّنفإوبالتالي ، participâtesاسم المفعول للكلمة الالتینیة

ها المساهمة الفعلیة، والكاملة الرسمیة وغیر َّف المشاركة بأنَّعرُأي القیام بدور، وعلى هذا األساس ت
بهدف تحقیق ،فراد والجماعات في كل أنشطة المجتمع االقتصادیة، واالجتماعیة، والسیاسیةالرسمیة لإل

وما نتج عنها 1789حیث ارتبط مفهوم المشاركة السیاسیة ألول مرة مع الثورة الفرنسیة . الصالح العام
سیاسیة، حیث من إعادة ترتیب، وصیاغة البناء االجتماعي بمختلف نظمه االقتصادیة، واالجتماعیة وال

أصبح أصحاب السلطة السیاسیة یحاولون إدماج طبقة الشعب في بعض أوجه النشاط السیاسي، ضمن 
الحیاة السیاسیة للمجتمع، لذلك ارتبط مفهوم المشاركة السیاسیة باكتساب قطاع من الجماهیر لبعض 

2.الحقوق السیاسیة

في التسعینات من القرن الماضي في الخطاب ح ِرُ، فقد طpartenershipأما مفهوم الشراكة 
العالمي لألمم المتحدة والمؤتمرات العالمیة، وقد أكدت تلك المؤتمرات جمیعها على أهمیة الشراكة بین 
القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، ویعني مفهوم الشراكة تضافر جهود الحكومة مع القطاع 

الوطني واإلقلیمي، في مواجهة أي مشكلة من خالل اتصال الخاص، والمجتمع المدني على المستوى

المجتمعالمواطندور-والمغربحالة الجزاائر-المحليالشأنتدبیرفيالتشاركیةالدیمقراطیةمقاربةإدماج"الشیخ،بنعصامسویقات،األمین-1
فيواإلداریةالسیاسیةاإلصالحاتظلفيالتشاركیةالدیمقراطیةكتابمأخوذ من،"المحليالتنمويالمشروعاغةصیفيالخاصوالقطاع،المدني
.4ص،2015األردن،والتوزیع،للنشرالحامددار،جانموذاالمغربوتونس الجزائرحالةدراسة-المغاربیةالدول

.85، ص2007، لیبیا،رات السابع من ابریل، منشوعلم االجتماع السیاسيمولود زاید الطبیب، -2
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الدولة لیست هي الفاعل الوحید َّفعال للوصول إلى اتفاق وتعاون لصیاغة مقبولة لهذه الشراكة، بمعنى أن
1.بل هنالك فواعل أخرى سواء فیما تعلق برسم السیاسات أو تنفیذها

.تاریخيالدیمقراطیة التشاركیة من منظور:المطلب الثاني
دراسة موضوع الدیمقراطیة التشاركیة یستدعي منا التطرق، والعودة إلى المرجعیة التاریخیة َّإن

، وصوال إلى )في بالد اإلغریق والرومان وعصر النهضة(لهذا المفهوم، انطالقا من التصور والفكر الغربي
. تصور للمشاركة السیاسیةٕومدى مساهمة هذا الفكر في تفسیر واعطاء،الفكر اإلسالمي

.األثینیةالحضارةتشاركیة في الدیمقراطیة ال: أوال
نتحدث ْیجب أننشأتهاالتشاركیة، وبدایةللدیمقراطیةالتاریخياإلطارعننأتي للحدیثعندما

ففي لقدیمة،االیونانیةالحضارةإلىیرجعلمصطلح الدیمقراطیة الذيالتاریخیة األولىأوال عن الجذور
المجتمع الیوناني القدیم الذي ظهرت فیه الدیمقراطیة، ومورست وانتقلت منه إلینا عبر تطورات ومعاني 

أبعد ما یكون عن الدیمقراطیة بمعناها المعروف وهو حكم ةمختلفة، كانت الدیمقراطیة تمارس بطریق
ى في أثینا َّن الشعب الذي حكم حتالمفهوم الیوناني للشعب كان یستبعد فئة األرقاء مَّالشعب، ألن

َّواسبارطة رغم أن كم أقرب إلى االرستقراطیة ُفئة األرقاء كانت تمثل نسبة عالیة من المجتمع، فكان الحٕ
ا، وبالتالي ال یجوز ًالرقیق ال یعتبر مواطنَّمنه إلى الدیمقراطیة، وكان الیونانیون یبررون موقفهم ذلك بأن

2.اسیةله أن یتمتع بالحقوق السی

لقد عرفت المجتمعات السیاسیة عبر تاریخها الطویل، أنظمة حكم مختلفة اعتمدت في سلطتها 
وشكلها على فكر سیاسي تباینت مرجعیته بتباین األنظمة في كل األوقات، واألماكن التي عاشت فیها 

ون وأرسطو، فقد شكل محطة هامة وبرزت بوادر هذا التباین في الفكر السیاسي الیوناني لدى أفالط
بالنسبة للفكر اإلنساني في التجربة السیاسیة، في تدبیر الشؤون العامة والتي كانت في ید فئة قلیلة من 
السكان لم یحظ الفرد فیها بالثقة إال بصفة تدریجیة عبر عدة قرون، فالدیمقراطیة الیونانیة لم تساوي بین 

3.جمیع األفراد

ر غیر منشورة، یرسالة ماجست(،"2009-1989دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر "ابتسام قرقاح، -1
.131، ص2011- 2010،)جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. 132د س ن، ص القاهرة،، دار النهضة العربیة،المعاصرةألنظمة السیاسیةیحي الجمل، ا-2
.11ص ،مرجع سابقدریس نبیل، -3
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ا ما جاء عن فكرة الحریة عند الیونان تختلف عن تلك الموجودة الیوم، حیث كانت الحریة عند َّأم
وتختلف ،المشاركة السیاسیة وحدها هي الفصل بین الحریة والعبودیةَّا أنًتعني تمام،المواطن األثیني

دیما عند الیونان اتسمت بطابع جوهریا عما هو سائد الیوم في المفهوم اللیبرالي، إذن فالحریة قةهذه الفكر
ایجابي فعال، كان قوامها یتمثل في حق كل مواطن في االقتناع واإلقناع، وهذان الحقان ال یأتیان إال 

الة والدائمة بحضور االجتماعات في الجمعیة، والترشیحات اإلداریة والحكومیة وتقالید َّالفعةبالمشارك
1.وظائف القضاء

َّ، ویرى أرسطو أنمباشرةمشاركةیشارك في الحیاة السیاسیةْیجب أنالمواطنَّبأنأرسطویقر
َّالمشاركة هي تنمیة قدرات اإلنسان والمجتمع، ویستبعد مشاركة النساء ألثار ضارة  تنبع منها، ومن ثم

السیاسیة التي المشاركةَّوبحسب رأي أرسطو أنَّفإن المشاركة السیاسیة تكسب الفرد الصفة االجتماعیة، 
تسعى إلى تحقیق االكتفاء الذاتي تجد مجاالتها داخل ثالث هیئات، مجلس الشورى أو المجال التشریعي 

المشاركة المكثفة هي األساس الذي قامت َّأرسطو یرى أنَّوبالتالي إن. 2أو مجال صنع القرار واتخاذه
مواطن حق المشاركة في الجمعیة العامة والمحاكم علیه الدیمقراطیة الالتینیة المباشرة، ففي أثینا كان لكل

تنبع من الجماعة ولیس من شخص ْالسلطة یجب أن" َّن أرسطو بأنَّكما بیوتولي المناصب العامة،
َّالحاكم، وان المباشرة أثیناعرف بدیمقراطیةفیماأفضل الحكومات هي الحكومة التي یسود فیها القانونٕ

مرة أربعینالعامفيیجتمـعالشعبحیث كانقبل المیالد،والسادسامسالخفي القرنینظهرتوالتي
وبشكل ،3مباشرةبطریقةمعاشهاأمورفيفیها قراراتـه، وینظرویصدرالمهمـةالقضایا السیاسیةكللیناقش
4الحكمشؤونإدارةفيالبقیةعنلینوبوامن الناسمحدداختیار عددأودونما حاجة للتفویض،جماعي

قال حیثأرسطو، سقراط، أفالطون،:أمثالمناستنبط فكرة الدیمقراطیةمنأولهمفالسفة الیونانویعتبر
الفالسفة هؤالءقام، كما5یقصد الشعبوهنا"للمدینةهو اإلرادة المتحدةالسیادةمصدرَّإن":األخیرهذا

"الدیكتاتوریةواالستبدادالمناركسیة،وع بینیتنوهو"الواحدحكم الفرد: أنماطثالثةإلىبتصنیف الحكومات
نوعین علىوهوالكثرةحكموأخیراوأرستقراطیة،وأولیجارشیةیشمله من إقطاعبماثانكنمطوحكم القلة

ر طرابلس،ألخضالكتاب ل، المركز العالمي للدراسات واألبحاث 2، طالدیمقراطیة الغربیة المعاصرةالصدیق محمد الشیباني، -1
.78، ص1990

.14ص،مرجع سابقدریس نبیل ، -2
.ص،2006 ، القاهرة، مصر، نهضةالرقمیةالدیمقراطیةطاس،غیمحمدجمال-3 32
.السیاسيالقسم،2008جویلیة29 األیام،،"األحزابأماماالنتخابات تحدیاتوالدیمقراطیة"البطحاني،عطا-4
على الساعة :15/10/2016تم االطالع في،"الدیمقراطیة كشكل من أشكال الحكم"طشطوش، عبدالمولىالحوار المتمدن، هایل-5

h2294705=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http
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الدیمقراطیة َّإن.واالهتماموالقبولاالنتشارحیثمناألسدحصة، والتي أخذت1األنارشیة والدیمقراطیة
.2الدیمقراطيللحكمالمفاهیم المعاصرةمعتتطابقالتياألمثلةأولىأنها منلها علىظراألثینیة عموما ین

.الدیمقراطیة التشاركیة في العصر الروماني: ثانیا
تعد مساهمة العصر الروماني في هذا الشأن ضعیفة مقارنة بالعصور األخرى، فقد كانت روما 

اإلمبراطوریة إلى إمارات وعلى رأس كل إمارة حاكما رومانیا له خاضعة لنظام ملكي ارستقراطي، وقسمت
سلطات واسعة، وتطورت األمور فأخذت الجمهوریة بنظام الحكم الدیمقراطي، وقام الرومان بتطویر النظم 

من الفلسفة اإلغریقیة واتجهوا إلى الجانب التطبیقي في السیاسة، واإلدارةاالقانونیة للعالم القدیم، واقتبسو
ولقد 3فروما أرست قواعد النظام القانوني، الذي یعتبر الدعامة األساسیة للنظم القانونیة في عالم الیوم،

4:تمیز الفكر السیاسي الروماني بخصائص

. االعتماد على القوانین الوضعیة نتیجة اتساع الرقعة الجغرافیة لإلمبراطوریة- 
.لإلمبراطوراعتبار السیاسة فوق الدین إلخضاع رجال الكنیسة - 
.ٕفصل الدولة عن الفرد، واعطاء كل طرف حقوقه وواجباته- 
الشعب هو صاحب السیادة، وممارسة السلطة من طرف المسؤولین الرسمیین نیابة عن الشعب عملیة - 

.طبیعیة ال تحتاج إلى عقود مكتوبة
.صیاغة القوانین من طرف الخبراء في التشریع والموافقة علیها من اختصاص الشعب- 

فشیشرون كان من أبرز المفكرین السیاسیین في هذا العصر، والذي حاول بعث مجد روما من 
ویلقى باللوم على القادة العسكریین الذین قضوا على التوازن الموجود بین الهیئات السیاسیة، كما ،جدید

ق المواطنین ألنها تمثل الدولة ال تضمن استمراریتها وبقائها، وهیبتها إال إذا اعترفت بحقوَّیؤدى بأن
َّمصلحة الناس المشتركة، ویؤكد خصوصیة المساواة في اإلصرار والتصمیم، بل إن شیشرون یذهب إلى 

َابعد من ذلك، فیقرر أن األمر الذي ی ول بین الناس وبین التساوي بغیرهم، لیس إال مزیجا من الخطأ ُحَّ

.99-98ص ص،2001، اإلسكندریة،المعارفمنشأةالسیاسیة،العلومفيمدخلمرسي،لیلىوبدويطهمحمد-1
h19على الساعة :12/08/2016تم االطالع في،"الدیمقراطیةتعریففيالدیمقراطیةملف"حمدان،عدنان-2

92705t/net.alukah.majles://http
.108، ص 1988، القاهرة،عالم الكتب،دراسة األصول والنظریات والتطبیقالعلوم السیاسیة،محمد علي العویني، -3
.112ص، الجزائر، األمةدار ، 3، طتاریخ الفكر السیاسينورالدین حاروش،-4
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ال یقصد بها الدیمقراطیة السیاسیة إذ هي مساواة المساواة عندهَّغیر أن1وسوء العادات وزیف اآلراء،
.معنویة أكثر منها حقیقیة

.الحدیثالعصرالدیمقراطیة التشاركیة في: ثالثا
یعتبر العصر الحدیث امتدادا تاریخیا لعصر النهضة واإلصالح الدیني، ویبدأ هذا العصر مع 

انیة من عصر النهضة والتحرر الفكري، الذي أصبح بدایة القرن السابع عشر، وهو بمثابة المرحلة الث
سمة من سمات أوروبا الحدیثة، وهذا التحرر ثورة على الجمود الذي ساد الحیاة األوروبیة خالل العصور 
الوسطى، والمقصود بالتحرر الفكري أن الفرد في العصور الحدیثة أصبح حرا في أن یختار العلوم وألوان 

، ولمواجهة مبدأ سیادة األمة جاءت فكرة روسو بسیادة الشعب باعتبارها مبدأ من الثقافة ما یالئم طبیعته
مبادئ التنظیم السیاسي، من خالل كتابه العقد االجتماعي وهو یشارك جون لوك فكرته عن إنشاء الدولة 

ن خالل العقد السیاسي الذي انشأ السلطة یبرم مَّالمضامین تختلف فیما بینهما، فعند روسو أنَّغیر أن
تنازل األفراد عن كل سلطاتهم الطبیعیة للكل ولیس للفرد، ومن ثم فالسلطة عند روسو هي سلطة صاحب 
َّالسیادة، وهذا الكل عنده هو الشعب، وعلى هذا یسند روسو السیادة إلى الشعب بدال من الملوك ویرى أن

2:للسیادة أربع خصائص

تصرف بها، یدین روسو الحكومة التمثیلیة والملكیة على الطریقة فالسیادة ال تنتقل بالتوكیل وال یمكن ال-1
.االنجلیزیة، فنواب الشعب لیس لمقدورهم أن یكونوا ممثلین فهم مجرد مفوضین

فالهیئة تمثل بالضرورة مصالح ،ضد فصل السلطات والهیئات الوسطیة داخل الدولة: السیادة ال تتجزأ-2
.ل تقدیم المصلحة العامةیجب االعتماد علیها من اجخاصة وال

.دة العامة تتجه دائما نحو المنفعة العامةراتتجمد المصالح الخاصة واإلْبشرط أن: السیادة معصومة-3
.العقد االجتماعي یعطي للنظام السیاسي سلطة مطلقة على كل إتباعهَّأن: السیادة مطلقة-4

یا، فتصبح المشاركة السیاسیة سیاسة وعلى هذا یعطي روسو للحیاة السیاسیة طابعا عضو
الرتباطها بنشأة المجتمع السیاسي واستمراره وتكامل أجزائها وارتباطها، وتصبح وظیفة نتیجة ارتباطها بكل 

ا الوظائف األخرى َّأول صیغة للمشاركة هي اقتراح وسن القوانین، أمَّنفإأجزاء المجتمع، ومن خالل ذلك 
3.الفرد فهي تفویض من السیدفهي بالتعیین ولیس باختیار 

.241ص،1954،دار المعارف، القاهرةل لعروسي،حسین جال: ، تر2ط، تطور الفكر السیاسيجورج سابین،-1
.81ص،1954، القاهرة،عادل زعیتر، دار المعارف: ، ترجمةالعقد االجتماعيروسو، - 2
.81ص،مرجع سابق،العقد االجتماعيروسو، -3
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.رى كآلیة للدیمقراطیة التشاركیةالشو: رابعا
وهو مبدأ من أهم الركائز ،ةنظام الشورى هو اكبر دلیل على الدیمقراطیَّإن: الشورى في اإلسالم

ٕفرد بكل حریة وانما فال استبداد برأي ولیس ثمة حكم األساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم في اإلسالم، 
الحكم في اإلسالم البد أن یستنیر، ویخضع ألراء العلماء والفقهاء والمثقفین وذوي الخبرة في أي مجال من 

والشورى تعتبر الطابع الممیز للنظام السیاسي والعالمة البارزة على مایحویه النظام من ، 1مجاالت الحیاةـ
یكون أمر المسلمین شوري فیما بینهم، باإلضافة لهذا ْرض أنمبادئ الحریة، والعدالة والمساواة التي تف

فمبدأ الشورى نجده كأساس هي اخذ رأي األمة اإلسالمیة ممثلة بأهل الحل والعقد في أمر من أمورها،
لنظام الحكم اإلسالمي في شرعیته باألدلة الصریحة، التي یستمدها من القرآن الكریم والسنة النبویة 

ل ما ورد في القرآن الكریم فرض اهللا سبحانه وتعالى، ضرورة تطبیق مبدأ الشورى من خال.الشریفة
" :كأساس للتنظیم السیاسي ألي مجتمع إسالمي، في آیتین ورد فیهما النص على وجوب إتباع هذا المبدأ

َبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفَف ْ ْْ َ ْ َ َ َْ ِ َ ًِ ِ ِ ِ ٍَ ّ َ َ َُ ْ َ ْ َُ َّ َ َْ َ ِضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في اَألمر ِ ْ ْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ِْ َ ََ َُ َُ ْْ َ ُْ َْ َْ َ ِ ْ ُّ

َفإذا عزمت فتوكل على الله إنَّ الله یحب المتوكلین ِ ِ ِِّ َ ََ َُ ْ ُّ ُ َ ََ َّ َِّ َِ ْ َّ َ ََ ْ َ ْفاآلیة الكریمة تأمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم بأن2."َ
ٕیستشیر الجماعة واذا استقر رأیه على وجهة نظر معینة ْبأنویبذل أقصى جهده لمعرفة ما هو صواب،

.یبادر إلى تنفیذها دون ترددْبعد استشارة فعلیة أن
لذلك الشورى في اإلسالم نظام حیاة للمجتمع أكثر مما هي نظام حكم وصورة سیاسیة، فإذا 

الشورى ینبغي أن تتحقق في أمور َّكانت الدیمقراطیة الغربیة تنتهي إلى مؤسسات سیاسیة محددة، فإن
وأمرهم شورى " الناس جمیعا وفي كل مؤسسات المجتمع، فأمر المسلمین قد نسب إلیهم في قوله تعالى

كانت الجهة أو ً، ولذلك تكون جمیع األمور المتعلقة بالمصالح العامة خاضعة لهذا المبدأ أیا"بینهم
3.المؤسسة أو الهیئة

كقاعدة عامة تبدأ بحقوق اإلنسان وحریاته وسلطات األمة، وسیادتها وهذه الحقوق الشورى َّإن
في الشریعة اإلسالمیة لیست محصورة في الفردیات فقط، حریة الرأي، وحریة التملك، والتصرف في المال 

، اإلسكندریة،الجامعیةدار المعرفة، الفكر السیاسي في اإلسالم شخصیات ومذاهبعلي عبد المعطي ومحمد جالل أبو الفتوح، -1
.456، ص1984

.159سورة أل عمران، اآلیة -2
.147ص ، القاهرة،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةأصول المجتمع اإلسالمي،جمال الدین محمود، -3
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من مثال، بل ترتبط بحق المشاركة في القرارات الجماعیة، وحقه في المشاركة في ثرواتها نتیجة التضا
1.االجتماعي الذي یوجب التكافل كما یوجب الشورى

.البحث عن الدیمقراطیة التشاركیةمبررات: المطلب الثالث
والمساواةوالعدالة،الحریةمبادئتحقیق : ألخذ بالدیمقراطیة التشاركیة أمور عدیدة نجد منهاإن ا

شاركة مالسلميالصدق واألمانة والتعایشترسیخ قیم ، تحقیق األمن الشخصي واالجتماعي واالقتصادي
اإلنسان ومواجهة استغالل السلط سواء احترام حقوق ، المال العامعلى المحافظة ،الشعب في اتخاذ القرار

على المستوى الوطني أو المحلي، فهذا اإلمام أو الحاكم لیس ممثال في قراره هللا ولیس ممثال لذاته، 
بل ینفذ أو یقوم باختیار ،نائبا عن أمة أخرى صدیقة وال عدوةولیس ،ومزاجه ومصلحته الشخصیة

وهكذا یقرر الناس قرارهم السیاسي بأنفسهم بما یرونه مناسبا لحاجاتهم . 2األصلح لألمة فلو خالفهم طرحوه
، بال وسیط وال اومصالحهم، وبجانب كل هذا جاءت الدیمقراطیة التشاركیة لتضع الساكنة أمام مسؤولیته

:والمشاكل، التي فشلت الدیمقراطیة التمثیلیة في حلها ومنهاالمعضالتى مصیرها لتعالج أهم مشرف عل
ةالدیمقراطیمعضلة: أوال

تم اإلعالن عن نهایة التاریخ :" في جریدة لوموند دیبلوماتیك قوله) اغناس رامونیه( نشر المحرر
اقتصاد السوق الحر وحكم : یزتین الحسنتین، وهماتحقق دول العالم المْولم یعد هناك ما یحول دون أن

، ولكن تلك األهداف تحولت إلى حتمیات ال تقبل الجدل حولها، ومن مشكالت ...التمثیل الدیمقراطي
االنتخابات كما هو معلوم جزء ال یتجزأ من ك3التعامل مع الدیمقراطیة اختزالها في أحد جوانبها،

وثیقة ومتالزمة وال تتحقق أي منهما في مستویاتها ساسیة، فالعالقة بینهماالدیمقراطیة وآلیة من آلیاتها األ
الدیمقراطي عن االنتخابات كوسیلة للتعبیر المبدأفصل وال یمكن. الطبیعیة دون دعم وحضور لألخرى

ال یمكن قیام دیمقراطیة حقیقیة ما لم تكن االنتخاباتٕعن اإلرادة العامة واسناد السلطة الشرعیة، كما
.4وسیلة لالختیار والمحاسبة

والثقافي،والقانوني،سیرورة متكاملة یتقاطع فیها السیاسيومنظومةالدیمقراطیة أیضا هي
عنوان شعار أو لیست مجردهاَّكما أنتعطل جزء اختل البناء وتعطل، ْنفإ،...والمؤسساتي،واالقتصادي

یفترض فیها توفر بل هي ممارسة یومیة وبیئة عامة،...سیاسي أو حزبحكم یمكن إقرانه باسم نظام 

.114ص،1993، القاهرة، ، مركز األهرام للترجمة والنشراإلسالم والدیمقراطیةفهمي هویدي،-1
.173، ص2012، لبنان، ، الشبكة العربیة لألبحاث والنشرٕالدیمقراطیة الجذور واشكالیة التطبیقد، االحمري محم-2
.176، صنفس المرجع السابق-3
:shtml.100608/document/ar/net.aljamaa.www://http:01/09/2016، تم االطالع في"والدیمقراطیةاالنتخابات "-4



اإلطار المفـاهيمي للديمقراطية التشاركية والجماعات المحلية :األولالفصل-األول الباب

31

والعدالة، بما یحقق الحریةذات نجاعة وفعالیةوضمانات الزمة حتى تكون تلك الممارسة ،شروط
وبعبارة،دون إقصاء أو تهمیشوالمحليوتدبیر الشأن العام،في القرار السیاسيیةمعتجممشاركة الالو

.1كغایة أسمى للدیمقراطیةأخرى تحقیق مفهوم المواطنة 
اًواجتماعی،اًباإلضافة إلى توفیر بیئة حاضنة اقتصادیوجبللدیمقراطیة یستالحقیقيااللتزامإن 

لشكل تنظیم السلطة وتوزیعهاًومؤصال،اًیكون ضابطوسیاسي وضع إطار مؤسساتي ، ...اًوثقافی
ومنتسكیو وبعده جون لوك،ذلك كل من أرسطوكما حذر من،واحدةیدوممارستها حتى ال تتمركز في 

. المجتمعیینكما یستلزم أیضا تحدید سبل إسنادها والتداول علیها حفاظا على السلم والتماسك،وآخرون
ذلك وحسمه في تكریس من أهمیة، دأبت مجموعة من األنظمة على الشأنهذا یتطلبهلما ًبناءو

سلطویة، فأغلب الدساتیر وممارسةبشكلاجهة الدیمقراطیة لكن بعضها یكتفي بتبني الومع أن. دساتیرها
لكن ذلك یبقى غیر كاف، حیث ، وموادها األولى على أن الدولة دیمقراطیة أو دستوریةدیباجتهاتؤكد في 

.2للدولةا المسار الحقیقيًإن واقع الممارسة العملیة للسلطة هو من یحدد فعلی
.مشكلة التواصل: ثانیا

یتفق علماء االجتماع والسیاسة عن مدى أهمیة التواصل في الحیاة اإلنسانیة بصفة عامة، وعن 
الرضا (زیادة درجة القبول لألدواردوره في الشأن االجتماعین والسیاسي بصفة خاصة، مدعاة ذلك ل

التخاذ الالزمةتوفیر البیانات ، وكذا االلتزام باألهداف التنظیمیة للمؤسسة، و)ومعالجة الصراع والتوتر
.توضیح الواجبات والسلطة والمسئولیةللوصول إلى القرارات

فالذین تحدثوا عن الدیمقراطیة أكدوا مشكلة التواصل مع الناس في األقالیم، والبحث عن طریقة 
ة دولالمؤسساتیة فيعلىیؤكد،سهابرمایقترحهالذيالتواصليالدیمقراطيللتواصل معهم، والتصور

التصور َّعن أنفضال،تالقرارالتبریر شرعیةالحجةتقدیمتلزمالتيالتداولٕواجراءاتالقانون الدیمقراطي،
العامة ولیس كوني لإلرادةعقالنيتصورحیازةعلىالمشاركةبین الذواتماالتواصل،فیهیتمركزالتفاعلي

3.جماعةبكلالخاصةعلى المعتقدات

مقتضیات جهة تفعیلمنخاصةالدیمقراطیة،المجتمعاتفيالقانونشرعیةفيكیرالتفویبقى
الدیمقراطیة تفعیلیتوجبلذلك.منهَّدُال بًضروریاًشیئاالنقاشأخالقیاتبمبادئواالستقاللیة،المساواة

:shtml.100608/document/ar/net.aljamaa.www://http:01/09/2016، تم االطالع في"والدیمقراطیةاالنتخابات "- 1

، تم في المغرب السلطة بین مبدأ التقاسم وواقع االحتكارمأزق الدیمقراطیةجماعة العدل واإلحسان، مقال لـ موالي احمد حبرشید، - 2
h22shtml.100608/document/ar/net.aljamaa.wwwعلى الساعة :   01/11/2016االطالع في

.20ص،2/12/2009، 3499العدد ،جریدة المستقبلالتواصلي، الفعلوفلسفةكوش، التواصلعمر-3
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السیاسي القائم دادواالستبالسوقوسیطرة قوىتعدد المصالح،بینالدائرالصراعالتشاركیة نتیجة استمرار
سؤال الضرورة التشاركیة باعتبارهاالدیمقراطیةتأتيحیثبالدنا،فيوباألخصعدة مواضع من العالم،في

للتعبیر االجتماعیة، والسیاسیة المكبوتةالقوىمختلفأمامالطریقواالستحواذ وفتحاالستبداد،للخالص من
في وتشكیالتهبكافة مستویاته،المدنيالمجتمعترسي حقكیةالتشارالدیمقراطیةَّأنذاتها فضال عنعن

منطق منالتحررتمكنهم منالتيوالحلولنظرهموجهاتاألفرادفیهُتأسیس فضاء عام للتداول، یقدم
في حین مواطنیها،دولة لجملةبناءفيوفشلهاعجزهابعد،1دكتاتوریة الدیمقراطیة البرلمانیة أو التمثیلیة

الحریة مجالٕواسماع صوتهم، وتوسیعمحیطهمفيإحكام تدخلهمدیمقراطیة التشاركیة لألفراد حقتتیح ال
دور تعرفانها، ویكمناللتینغیر االستقاللیة والمساواةذلك منلن تستطیعوهيوالمحاسبة،والمسؤولیة

من اإلنسانياالتصالمجالمحاولة تحریرفي، وكذا التمثیلیةفي نقد الدیمقراطیة2التواصل النقديفلسفة
.واالغترابوالتشیؤأألداتيالعقلقبضة
.التنمیةمعضلة: ثالثا

عن للتعبیرللمفاهیم، والمصطلحات هيوالتجریدات الذهنیة التي یضعها العلماءإن التصورات
وتعددت تغیرتحیثالمضمون، أواإلطارهذاعنیخرجالالتنمیةومظاهره، ومفهومالواقعحولأفكارهم
مفهوم ما یشیرواالقتصادي، وعادةوالسیاسي،االجتماعي،الواقعللمستجداتتبعاوذلكمستویاته،وأبعاده
بغرض وذلك.القرن الماضيستیناتفياالستقاللالدول حدیثةعرفتهاالتيالتحوالتمختلفإلىالتنمیة

بینها ومنهذه الدولَّأنالغربیة المتقدمة، إالولبالداللحاقبغرضالتخلفحالةمنالدولنقل هذه
على بدورهوالذي انعكسالمتقدمة،الغربیةللدولالرهیبوالسریعالتطورعن مواكبةعجزتالجزائر،

وحاولنا التأقلم استوردنا مفهومفكلمامغلقة،دائرةفيالجزائر نفسها تدوروجدتحیث. التنمیةمفهوم
الجدید المفهومباللهث والجري خلفنبدأوالقدیم،نتخلى عنوعلیهجدید،مفهومو برزإالمعه،واالنسجام
في التنمیةمفهومفمن. العتمادهإلیجاد المبررات والمسوغاتالعقلیة،وقدراتناالفكریةطاقاتنامستهلكین

إلى التنمیة وصوالالمستدامة،یةوالتنمبالتنمیة المستقلةمروراالشاملة،التنمیةمفهومإلىاالقتصادي،بعده
.اإلنسانیةالتنمیةمفهومآخراولیسالبشریة، وأخیرا 

17hعلى الساعة :17/10/2017تم االطالع في جریدة المستقبل"وثیق الشاملموسوعة الت"–1
8773=t?php.showthread/vb/com.tawtheegonline.www://http

.20، صكوش، مرجع سابقعمر-2
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ال إذالمتقدمة،الدولوبینبینناالزمنیة والعقلیةالفجوةیعكسالمفاهیمالكم المعتبر منهذاكل
َّنفإتخلفنا وتبعیتنا، وبالتاليننميفلكهم،فيندورألننا سنبقىبهم،اللحاقیجب أن نبقى متمسكین بوهم

.1لعملیة التنمیةوفهمنارؤیتنافيالنظرٕواعادةالمفاهیم،من أسرخطوات التغییر هي التحررأولى
.المرجعیة الفكریة للدیمقراطیة التشاركیة: المطلب الرابع

إقترابات عملیة هناكَّأنعلى،االجتماعیةوالعلومالسیاسیةالعلومحقليفيالباحثونجمعُی
ومنها منطقتنا النامیة،في الدولخاصةالدیمقراطیة التشاركیة،لتوسیعسیاسیة،وأخرىاقتصادیةوأخرى

الدیمقراطیة ونظریة الحوار، ونظریة الطریق على سبیل المثال ال الحصر منها :ما یليشملتالعربیة،
االقترابات وهيماس، ونظریة المجال العمومي لهابرینزالنتوني غد)تجدید الدیمقراطیة االجتماعیة(الثالث
من،الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة في الجزائرتحلیلفيدراستنا،علیهترتكزالتي

.السیاسيالمجالفيمشاركة المواطنینخالل 
ر، ویشهد باالرتباط الشدید بین الفلسفة تاریخ الفلسفة والفالسفة یزخَّإذن تجدر بنا اإلشارة إلى أن

الدیمقراطیة ممارسة حیاتیة ال بد من الدفاع عنها، وذلك على مر عصور الفلسفة بدایة َّوالدیمقراطیة، وأن
.من العصر الیوناني حتى العصور الحدیثة والمعاصرة

عامة، والفالسفة خاصة تعد الدیمقراطیة من أهم  الموضوعات التي شغلت رجال الفكر والسیاسة 
لذلك ال نجد فیلسوف إال وقد أعطى الدیمقراطیة قسطا من مشروعه الفلسفي على مر التاریخ، وقد ظهرت 

دها ومنهم من رفضها ولكل منهم َّهذه الفكرة، وتجلت بوضوح لدى فالسفة العصر الحدیث، فمنهم من أی
.لظروف التي عاشها أو تأثر بها مجتمعهوجهة نظر مدعمة باألدلة، والحجج والبراهین وذلك تبعا ل

تباینت وجهة نظر الفالسفة، والسیاسیین للدیمقراطیة في العصور الوسطى، واتخذ المفهوم منحى 
، وهذا التنظیر كان على حساب شكل 2آخر ألنه ارتبط بالسیادة المطلقة والمطالبة باألنظمة الجمهوریة

ي العصور الحدیثة مع هوبز حتى روسو، هذا التنظیر كان یقوم على ونظام العقد االجتماعي، الذي بدأ ف
فلسفة الوعي أو إدراك الذات، على أنها كائن اجتماعي خاضع لمجموعة من القوانین، وهو الذي یقوم 
بتأسیسها تحت مفهوم العقد االجتماعي الذي ینقله من الجانب الحیواني إلى الجانب اإلنساني، والتعبیر 

یوجه إلیهم النقد في كتابه سالعامة التي تمثل إرادة وسیادة الشعب، وهذا ما جعل هابر ماعن اإلرادة 

22hعلى الساعة :02/09/2016، تم االطالع في"إعادة االعتبار لإلنسان"،لتنمیةنصر عارف مفهوم ا. د-1
4143=t?php.showthread/forum/com.isegs.www

اطروخة مقدمة لنیل شهادة الدوكتوراه تخصص فلسفة عامة، (، "-هابرماس انموذجا-م الحق في الفلسفة المعاصرةمفهو"نورة عابد، -2
.110ص. 2016/2017، )2جامعة وهران 
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ٕالتملك، واعادة التقییم فكرة سیادة الشعب هي فكرة آتیة من َّحیث یذهب إلى أن، "الحق والدیمقراطیة"
.1یعود إلى بدایة العصور الحدیثة المرتبطة بسیادة حكومة مطلقةالجمهوري، 

.لدیمقراطیة ونظریة الحوارا: أوال
الدیمقراطیة بنظریة المناقشة، والحوار التي ال " ربط هابرماس في كتابه نظریة الفعل التواصلي

تنفصل في حد ذاتها عن التواصل أو الفعل التواصلي، ویتفق المتحاورون على التنسیق بین برنامج 
". لتي یؤكدها التواصلعملهم، وذلك خالل  التفاعالت التي تتم بینهم وا

أن النموذج المرغوب فیه :"فیما كتبه عن التقنیة، والعلم كایدولوجیا علىسوقد أكد هابرما
نهم ِكَمُوی،ن كل المواطنین من التعبیر عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافیة والعرفیةِكَمُللدیمقراطیة، هو الذي ی

یتأسس إال إذا ارتبط بالمناقشات ْمن الجمیع، هذا ال یمكن له أنكذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة
وهذا ما حاول هابرماس تنظیره من خالل ربطه الدیمقراطیة بنظریة المناقشة، فنظریة المناقشة . 2"العمومیة

وذج تربط الدیمقراطیة بمفاهیم معیاریة، هذه المفاهیم أكثر قوة من ذلك النموذج اللیبرالي، فالنم" الحوار"
اللیبرالي تقوم نظریته على سلطة الدولة المنبثقة من الشعب، وال تستطیع أن تمارس سلطتها إال في ظل 

".العالم والسیاسة"دولة القانون التي تقوم على االنتخابات، أو االستفتاء كما أكد ذلك ماكس فیبر في كتابه
:النماذج المعیاریة للدیمقراطیة
: النماذج المعیاریة للدیمقراطیة هيیقدم لنا هابر ماس ثالثة من

في هذا النموذج هي برمجة الدولة داخل المصالح االجتماعیة، وتكون بذلك مجرد :النموذج اللیبرالي-1
.من خالل اقتصاد السوق، یكون بین األفراد واألشخاص العالم االجتماعيةإدارة تشكل البنیات االجتماعی

ین الرأي العام، واإلرادة عبر مراحل داخل الفضاء العمومي الذي ال یقوم بتكو: النموذج الجمهوري-2
یتوقف على اقتصاد السوق، بل على المناقشة العمومیة التي تتم داخل البرلمان، وهي بنیة مستقلة هدفها 

.التفاهم
صل تأخذ في الحسبان تعدد أشكال التوا،وهذا النموذج یكتسب إمكانیة تجریبیة: النموذج التداولي-3

للهویة الجماعیة، بل أیضا على ، لیس فقط على التفاهم األخالقيالتي من خاللها تتكون إرادة جماعیة

.110، ص ، مرجع سابقنورة عابد-1
.78، ص1999، دمشق، منشورات وزارة الثقافةإلیاس حاجوج ، : ترجمة ،"كایدیولوجیاوالعلمالتقنیة"یورغن هابرماس، -2
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القائم على االختیار العقالني وفق الحدود النهائیة للوسائل طوالضغ،المعادلة القبلیة في المصالح
1.المملوكة من قبل اإلثبات األخالقي والتجانس

.مومينظریة المجال الع: ثانیا
السیاسیة عامة، والمتعلقة بالدیمقراطیة سالتي ظهرت فیها أیضا آراء هابر مامن المیادین

بصفة خاصة میدان المجال العام، وهو میدان یجتمع فیه المواطنون لتبادل اآلراء ومناقشة ونقد القضایا 
، بل هو وسیطا بین المجتمع المدني السیاسیة، فهذا المجال العام لم یكن جزءا من المجتمع المدني فقط

، الذي "المجال العام سابق في ظهوره على القانون المدنيَّأن"ومما أكد ذلك لدى هابر ماس هو. والدولة
العكس هو ما حدث، فتطورات القانون المدني َّینظم العالقات بین مواطني المجتمع، والحقیقة أن

مل إال على ضمان الحریات للممارسة في مجال عام قائم بالفعل والتشریعات الدیمقراطیة في أوروبا، لم تع
2.وعلى ضمان استقالل هذا المجال وتأمین خصوصیته

العام، فالتطورات للقد أكد هنا هابر ماس على األساس االقتصادي الذي هیئ لظهور المجا
لتبادل السلعي، متحررین من الضغوط یسلكوا في مجتمع قائم على اْاالقتصادیة أتاحت الفرصة لألفراد أن

السیاسیة، هذه الحریة الجدیدة هي التي أتاحت للمواطنین ممارسة حریة الرأي، والنقاش في المجال العام 
ْوالحق في أن،التعبیر عن الرأي"هناك نوعین من الحقوق، هما حق َّعلى أنسفقد أوضح هابر ما

".یصبح هذا الرأي مؤثرا
مبدأ : یؤكد لدى هابر ماس المبادئ المتعلقة بالحریات والسیاسات الدیمقراطیة، ومنهاوهو ما

التحاور الحر للقضایا، والنقد العقالني في الشؤون السیاسیة مع إمكانیة تحول الرأي إلى عملیة مناقشة 
مبدأ اإلشهار "ا عقالنیة نقدیة متحررة من الهیمنة، وأكد هابر ماس على أفكار ارتبطت بهذه المبادئ منه

3".أو اإلعالن، وهو الذي یربط بین السیاسة واألخالق

یسد النقص والقصور والمآخذ ْبنظریته في المجال العام والرأي العام، استطاع أنسهابر ما
عبیة ، والسیادة الشةلدى النظریات اللیبرالیة، ونظریات العقد االجتماعي المفسرة لنشأة السلطة الدیمقراطی

فهذه النظریات تؤسس اإلرادة العامة على مجرد قدرة المواطنین، على التعبیر عن أرائهم والتدخل الذكي 
ها تتصور هذا الرأي العام كما لو كان یصدر َّلهم، وتؤسس شرعیة ممارسة السیادة على الرأي العام، إال أن

لعام واإلرادة العامة ال یتشكالن إال في نطاق الرأي اَّتلقائیا عن المواطنین، بینما یوضح لنا هابر ماس أن

.201-200ص ص ،2002، سوریا،محمد میالد، دار الحوار للنشر والتوزیع: ، تربعد ماركس،هابر ماس-1
2  -J. Thompson : the theory of the public sphere,  culture society sage, London,  1993, p. 174.
3 -Ibid p.176
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مجال عام، له شروطه البنائیة ووضعه الخاص في المجتمع، أضف إلى ذلك امتالكه لعالقات ذات 
1.طبیعة خاصة تربط بینه وبین المجتمع المدني والدولة

. فلسفة الطریق الثالث : ثالثا
، والتي تقدم لنا صورة Anthony_Giddens(2زیدینأنتوني غ(ترجع كتابات هذه النظریة إلى 

بأسلوب سهل قریب لكل مطالع عن مشكالت المجتمع الصناعي المعاصر في جوهرها ،علمیة متكاملة
ا نحو خلق ًبعض األسباب، التي قادت إلى تبني فلسفة الطریق الثالث عالجا لتلك المشكالت، وسعی

تماعیة الخاصة بشعب معین أو بمجتمع بذاته، لكنه محاولة مجتمع أفضل، والحقیقة لیس بالرؤیة االج
للبحث عن طریق جدید للتنمیة االجتماعیة ذات آفاق عالمیة، تناولت أفكار هذه النظریة نقاط عدیدة منها 

3.موت االشتراكیة، وكذا إفالس النزعة المحافظة الكالسیكیة والحدیثة أیضا

ٕلمفاهیم الدیمقراطیة الكالسیكیة، وانما جاءت ًامتدادالیستاطة ببسالثالثالطریقَّإن فلسفة
االجتماعيالمشروعتحویلفهي ،شتراكیةاالواللیبرالیةالرأسمالیةبینالتقلیدیةالمواجهةلتتجاوز 

اآلخرینمعللتكیفالجمیعأمامالفرصةإتاحةإلىتسعى،سیاساتعلىقائمةعقیدةإلىالدیمقراطي
"Jacques Delors"دیلورجاككما یقولثمنبأيحمایتهممنًبدال،حیاتهمعنینولمسؤجعلهم و

وتهدف هذه الفلسفة إلى تحقیق التواؤم بین بعض القیم التقدمیة العریقة، التي الزمت اإلنسان وأرقته زمنا 
الخ من جهة ...ةوتراكم القوة والثروة والالمساوا،طویال من ناحیة، والتحدیات الجدیدة لعصر المعلومات
: أخرى، وتستند هذه الفلسفة إلى ثالثة دعائم أساسیة هي

التزام الحكومات بأن تكفل تكافؤ الفرص أمام جمیع مواطنیها وترسخه، وال تسمح ألحد بأي امتیازات *
.خاصة من أي نوع

في هذا زینالذي أسماه جید( مبدأ أخالقي یقوم على المسؤولیة المتبادلة التي ترفض سیاسات النبذ*
).االستبعاد االجتماعي: الكتاب

.المواطنین لیتصرفوا بأنفسهم بما یحقق مصالحهم" تمكین"توجه جدید لعملیة الحكم یقوم على *

1 - J. Thompson,  Ibid p.177

نظریة معاصر، اشتهر لوضعه إنجلیزيعالم اجتماع)1938ینایر18في لندنولد في (البارون غیدنزأو نتوني غیدنزا-2
یعد غیدنز .إلى المجتمعات المعاصرةالكالنیة، كما عرف بنظرته 1984سنة ) Theory of structuration باإلنجلیزیة(الهیكلة

ًكتابا بمعدل كتاب واحد سنویا تقریبا، ترجمت إلى ما ال یقل عن 34نشر ما ال یقل عن . أحد أبرز علماء االجتماع المعاصرین ً ً29
."نقد معاصر للمادیة التاریخیة"و(1998) "یمقراطیة االجتماعیةتجدید الد: الطریق الثالث"من مؤلفاته . لغة
. 2010، القاهرة،ن.د.داحمد زاید  ومحمد محي الدین، : ، تر)تجدید الدیمقراطیة االجتماعیة( الطریق الثالث انتوني غیدنز، -3

.7ص 
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هو الدعوة إلى إعادة النظر ومراجعة الثوابت وتوجیه ،فلسفة الطریق الثالث أثمن منجزاتها واعز مطالبها
ٕواال تحولت إلى نسخة من الفكر ،ال ترسم طریقا محددا صارم المعالمها َّالنظر إلى المستقبل، كما أن

.1القطعي ألعقیدي الجامد
ظواهر القوة في المجتمع المعاصر، خاصة مشكلة تركیزها ونشرها وتفویضها َّأنیدینزوأشار غ

حكم فیها واألجهزة إلى المستویات األدنى، والفصل بین مراكز القوة السیاسیة، وآلیات ضبط القوة والت
ًعاهناك أوضاَّالتنفیذیة والتشریعیة والقضائیة على المستویات الكونیة والقومیة والمحلیة، والحظ المؤلف أن

هذه األوضاع الجدیدة تثیر بدورها مشكالت من نوع جدید، وتواجهنا بتحدیات لم نكن نعرفها َّجدیدة، وأن
وفي النوعیة البشریة ودینامیكیة السكان وطبیعة المواقف التي ،كالفروق بین المدن واألحیاء في الموارد

2.الخ..یواجهونها

عندها تلتقي َّإال أن،فلسفة الطریق الثالثشرحالتي حاولت وجهات النظراالختالف فيرغم 
ات أو ولیست له أي مقدم،ًجدیدااعتقاداالطریق الثالث ال یبدأ من الصفر باعتباره َّحقیقة مهمة أن

االجتماعیة للدیمقراطیةًیدنز ینظر إلى الطریق الثالث بوصفه تجدیدا غأفكارولكن المهم في ،إرهاصات
ًولیس اختراعا جدیدا توسع دور المجال العام، والذي یعني إصالح دستوري ْویضیف على الدولة أن3.ً

الفساد كما سماها جدینز یتجه نحو مزید من الشفافیة واالنفتاح، بجانب توفیر ضمانات جدیدة ضد
دائما وفي نفس سیاق هذه الفلسفة، الحكومات یمكنها أن تقیم عالقات أكثر مباشرة . دمقرطة الدیمقراطیة

" التجریب الدیموقراطي"یقوموا بنفس الشيء، وذلك من خالل ْمع المواطنین، ویمكن للمواطنین أن
رونیة، وهیئات المحلفین من المواطنین، وغیر ذلك من الدیموقراطیة المحلیة المباشرة، االستفتاءات االلكت

تحل محل اآللیات االنتخابیة العادیة في تكوین الحكومة ْولیس الهدف من هذه األسالیب أن. االحتماالت
4.المحلیة والمركزیة، ولكنها یمكن أن تكون مكملة لها

سةرادسیتمحیث،الطریق الثالثنظریةعلىاسةرالدهذهفياالعتمادسیتمسبقماضوءعلى
.العمليالمیدانيباإلطارربطهاَمَثومن،التشاركیة في مناخ الجماعات المحلیةللعملیةاءاتراإلجأهم

.12دنز، مرجع سابق، ص انتوني غی-1
.14، صالسابقمرجعنفس ال-2
.8، صنفسهمرجعال- 3
.114- 111صصانتوني غیدنز، مرجع سابق، - 4
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مفهوم الجماعات المحلیة بین إسهامات الفكر اإلداري وجهود التشریع : المبحث الثاني
.القانوني الجزائري

م ــم السیاسیة الحدیثة في معظــمن قبل النظ،ام كبیرــباهتماعات المحلیةالجمحظیت لقـــــــــد
لتلبیةالتداولیة، وجعلها أكثر فعالیة التنفیذیة وأجهزتهاحیث حرصت على تطویر هیاكلها، تحسین ،دولــال

ماعیة هذا التطور الذي یأخذ أشكاال عدیدة تبعا الختالف الظروف السیاسیة، واالجت،مواطنیهامطالب
، مما ینعكس على ومنظومتها القانونیةاألمر الذي ترتب علیه اختالف فلسفتها ،واالقتصادیة لكل دولة

الجماعات المحلیة فیها، والجزائر على غرار هذه الدول اعتمدت على هذا موقف كل دولة من نظام 
الجماعات المحلیة األسلوب اإلداري من التسییر، لذلك سنحاول في هذا المبحث التعرف على ماهیة

.بالجزائر، والخلفیة الفكریة لنظام عملها وسبب وجودها 
.مفهوم الجماعات المحلیة: المطلب األول

المحلیة في اآلونة األخیرة، القى رواجا الجماعاتبموضوعأن تزاید االهتمام الكبیرفیهالشكّمما
یحدد اإلصالحات ألنهعصر التغیرات، واالتجاه نحوفيین ًكبیرا لدى الباحثین، والمفكرین وحتى السیاسی

على بینها التأكیدمنفي أبعادها المختلفة،المعاصر، وتتجلى هذه الفكرةبالمجتمعالحدیثةالدولةعالقة
المحلیة، ولكون أن مصطلح الجماعات المحلیة تعددت تسمیاتها شؤونهتدبیرفيالمجتمع المحليأولویة

.علیهاواالعتماداألخذ بهادرجةوذلك حسبأخرى،إلىمن دولةالدولتتطبیقافي

محلـي نشاطهاَّوألنالمركزیة،اإلدارةعنلهاًتمییزاالمحلیةاإلدارةمصطلحعلیهایطلقمنفهناك
لتي االدولبعضوفيبریطانیا،فيبهمعمولهوكماالمحلي،بالحكمتسمیتهاعلىمن اصطلحهناك
َّأنمعالمركزیة،الحكومةعنواسعباستقالللتمتعهاوذلكالمتحدة،العربیةبنظامها كاإلماراتأخذت

الجماعاتتعریفًأوالتم التطرقاألساسهذاوعلىالمحلیة، واإلدارةالحكم المحليبینیفرقالبعض
تعریفها وأسسها في الفكر إلىّنتطرقثم،والوالیةالبلدیةوفي قوانینالجزائریة،الدساتیرالمحلیة في

.محدد وشامل لإلدارة المحلیة كمرادف للجماعات المحلیةودقیق بشكل،اإلداري
.تعریف الجماعات المحلیة في القوانین الجزائریة:  أوال

إشباع تتمثل الجماعات المحلیة في البلدیة والوالیة، التي تسند إلیها الوظیفة اإلداریة المتعلقة ب
تتطلب أن یتولى تسییرها ممثلو يالحاجات المحلیة، وهي هیئات مستقلة عن السلطة المركزیة، والت

أصحاب المصلحة من سكان اإلقلیم، ألنهم أدرى من غیرهم بالحاجات المحلیة المتجددة بحكم معایشتهم 
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فتنفیذ األعمال ذات النفع ،إن التنظیم اإلداري لبلد ما یتضمن عموما عدة مستویات1.الیومیةاللقضای
العام تكون موزعة فیما بین الدولة ممثلة في اإلدارات المركزیة، والجماعات المحلیة المتمتعة بالشخصیة 
المعنویة، والتي تقوم بتسییر المصالح المحلیة، وكما یالحظ هناك حلین لمسألة التنظیم اإلداري یطلق 

. ًي سیتم التطرق إلیهما الحقاوالذ2ةعلیهما تقلیدیا المركزیة والالمركزی
من الدستور المعدل لسنة 15، والمادة 1989من الدستور المعدل لسنة 15إذن عرفت المادة 

على اعتبار الجماعات اإلقلیمیة للدولة هي البلدیة 2016من الدستور المعدل لسنة 16، والمادة 1996
1996- 1989من نفس الدستورین المعدلین 16نصت المادة والوالیة والبلدیة هي الجماعة القاعدیة، كما

یمثل المجلس المنتخب القاعدة الالمركزیة، ومكان : "على ما یلي2016من التعدیل الدستوري لسنة 17والمادة 

البلدیة بأنها الجماعة 1967، ویعرف قانون البلدیة لعام 3"مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
ة والسیاسیة، واإلداریة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة األساسیة، وبهذا المفهوم للبلدیة اسم اإلقلیمی

ومركز یدیره مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي المكون من نواب بلدیین، وتعد البلدیة الخلیة 
تهم االجتماعیة، وفي وذلك على أساس قربها جدا من المواطنین في حیا،األساسیة في تنظیم إقلیمها

أعمالهم بحیث تشكل القاعدة النموذجیة للهیكل اإلداري في البالد، بحیث تكون قادرة بصفة خاصة على 
1990القیام باالنجازات التي یجب أن تلبي الحاجات األساسیة للسكان، وعرف قانون البلدیة المعدل لعام 

لیمیة األساسیة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل الجماعة اإلق: البلدیة هي" وال سیما المادة األولى
".المالي وتحدث بموجب قانون

، فقد عرف البلدیة 2011جوان 20المؤرخ في 10-11أما بخصوص قانون البلدیة الجدید رقم 
دث بموجب بأنها جماعة إقلیمیة قاعدیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وتح

ًالمواطنة كما أنها تشكل إطارا ةوبهذا المفهوم فالبلدیة قاعدة إقلیمیة ال مركزیة، ومكان لممارس،القانون
كما تساهم البلدیة في تحقیق أهداف 4.لمشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة وتهیئة اإلقلیم
ر مالئم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري، مع وضع إطا

، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیةاإلدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والوالیة في الجزائرأسسشیهوب مسعود، -1
. 17ص1986

.66، ص2016، الجزائر،ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د2، طور الجماعات المحلیة في حمایة الیبئةداحمد لكحل، -2
.2016يدستورالتعدیل المن 17والمادة 16-15المواد 1996والدستور المعدل لسنة 1989انظر الدستور المعدل لسنة -3
.71-70احمد لكحل، مرجع سابق، ص ص -4
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تحفیز المواطنین، وحثهم على المشاركة في حل المشاكل بشكل تعاوني، أما بخصوص تعریف الوالیة في 
جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة، واستقالل مالي ولها اختصاصات : هاَّفإن1969ظل قانون

ي تكون أیضا منطقة إداریة للدولة، وتحدث الوالیة بموجب قانون سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وه
ویحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم ویتولى إدارة الوالیة مجلس شعبي منتخب عن طریق االقتراع العام 

الوالیة بأنها 1990، وعرف قانون الوالیة المعدل لعام 1وهیئة تنفیذیة تعین من قبل الحكومة ویدیرها والي
عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة وتنشأ جماعة 

.الوالیة بقانون، وللوالیة مجلس منتخب یسمى بالمجلس الوالئي

، فقد عرف الوالیة بأنها جماعة إقلیمیة للدولة 07- 12أما بخصوص قانون الوالیة الجدید رقم 
ة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهي أیضا الدائرة اإلداریة غیر الممركزة للدولة، وتشكل تتمتع بالشخصی

بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة، والتشاوریة بین الجماعات اإلقلیمیة والدولة 
وحمایة البیئة وكذا ،والثقافیة،ةواالجتماعی،وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة اإلقلیم، والتنمیة االقتصادیة

، وانطالقا من هذه التعاریف في قانون البلدیة وقانون 2حمایة وترقیة وتحسین اإلطار المعیشي للمواطن
الوالیة، یمكننا أن نقول أن الجماعات المحلیة تلعب دورا هاما، وفعاال في التنمیة االقتصادیة في البالد 

وذلك باستغالل الموارد والثروات الطبیعیة والوسائل المادیة، والبشریة ٕوانعاش األقالیم الموجودة فیها،
الموجودة فیها استغالال عقالنیا على أحسن وجه، تعود بالفائدة على المواطنین بصفة عامة وعلى البلدیة 
بصفة خاصة، وما یمكن قوله أن الجماعات المحلیة تهدف إلى مشاركة المواطنین في تسیر شؤونهم 

ٕهم، وذلك عن طریق االنتخابات وهذا تجسیدا للدیمقراطیة، واعطاء الفرصة لجمیع المواطنین ومصالح
للمشاركة في تسییر أقالیمهم، ومصالحهم وذلك تدعیما لسیاسة الالمركزیة اإلداریة، وتعتبر صورة من 

.صور مبدأ دیمقراطیة اإلدارة العامة في عصرنا الراهن

االختصاصات والصالحیات َّنفإفي أقالیمها، ةي تلعبه الجماعات المحلیوانطالقا من الدور الذ
بتنفیذ (یتمثل القسم األول بهذه الهیئات المحلیة الممثلة ألقالیمها، : فهي واسعة، وتنقسم بدورها إلى قسمین

، الصادرة 44العدد یدة الرسمیة، جرالالمتعلق بالوالیة، 1969ماي 22المؤرخ في ،38_39رقم من األمر3-2-1المواد انظر -1
.1969ماي 23بتاریخ 

. 9- 8مرجع سابق، ص ص ،07_12من قانون الوالیة رقم 1المادة انظر -2
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لمحلیة ، أما القسم الثاني فیتمثل في هذه الهیئات ا)أعمالها ومشاریعها االقتصادیة في داخل أقالیمها
.1الرسمیة على مستوى أقالیمها، وذلك بتطبیق وتنفیذ قوانین الدولة والسهر علیها

.)اإلدارة المحلیة( تعریف الجماعات المحلیة في الفكر اإلداري : ثانیا
ووجهات النظر حول هذا المصطلح بحسب الزاویة ،من الصعب بمكان ونظرا الختالف اآلراء

اإلدارة المحلیة، وكمرادف لمصطلح الجماعات المحلیة ومن هنا فقد جاء في تعریفالتي ینظر له منها،
المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة  :رفت على أنهاُكما سبق وأن اشرنا إلى ذلك، إذ ع

ظر من وجهة نعرفتكما . 2ٕتحت رقابة واشراف الحكومة المركزیةمنتخبة من سكانها المحلیینهیئات
مجلس منتخب تـتركز فیه سلطات الوحدة المحلیة، ویكون عرضة للمسؤولیة :" الفقه البریطاني بأنها

3".ویعتبر مكمال ألجهزة الدولة،السیاسیة أمام الناخبین سكان الوحدة المحلیة

ة إلى فهي عملیة نقل سلطة اتخاذ بعض القرارات اإلداریة في مجاالت معینة من السلطة المركزی
، فعرفها على أنها اصطالح لوحدة "لوبادیر"ما الفقه الفرنسي وعلى رأسه األستاذ أمجالس محلیة منتخبة، 

ویعرفها بعض الفقه اإلداري من خالل . 4ٕمحلیة إلدارة نفسها بنفسها وان تقوم بالتصرفات الخاصة بشؤونها
ألشخاص اإلقلیمیة بسلطة إصدار قرارات تعریفه لالمركزیة اإلقلیمیة، بأنها عبارة عن اعتراف الدولة ل

، ویرى األستاذ فالین بأنها نقل أو تحویل سلطة إصدار قرارات إداریة إلى 5إداریة في بعض المجاالت
مجموع الوحدات والهیئات : "وفقا للـمعیار الشكلي یمكن أن تـعرف أنها. مجالس منتخبة بحریة من المعنیین
ختالف مستویاتها الموجودة في الدولة، والتي تكون في مستوى أدنى من اإلداریة أیا كانت صورتها وعلى ا

أسلوب من :رفت بأنهاُوع". 6الحكومة القومیة في الدولة الموحدة ومن حكومة الوالیة في الدولة االتحادیة
یقسم بمقتضاه إقلیم الدولة إلى وحدات إداریة ذات طابع محلي تتمتع بشخصیة اعتباریة،أسالیب اإلدارة

ومن ،رقابة الحكومة المركزیةئها إلدارة مصالحها تحت إشراف، ومن أبناوتمثلها مجالس محلیة منتخبة
اإلدارة المحلیة تعني إدارة الشؤون المحلیة : نستخلص التعریف اآلتين، یمكن أخالل هذه التعاریف

ن في ظل إشراف ورقابة للمناطق والوحدات اإلداریة في البالد بواسطة المواطنین، وممثلیهم المنتخبی

.72احمد لكحل، مرجع سابق، ص -1
. 20، ص2001، عمان،، دار المسیرةدراسة مقارنةاإلدارة المحلیة عبد الرزاق الشیخلي، -2

3- Crimec ,Modio, the government of great britain, London , 1965,  p135.
4  -Andre Delaubader,droit adminidtratif,Paris,1960, p42.
5  -Ch-Ddebash,institution et droit administratif, Paris, 1986, p204.

، 1987، عمان،، دار مجدالوي  للنشراإلدارة المحلیة في المملكة األردنیة الهاشمیة حاضرها ومستقبلهارواشدة، شاهر ال-6
.31ص
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السلطة المركزیة، فتمنح بموجب نظام اإلدارة كنظام ال مركزي صالحیات، ومهام واختصاصات محددة 
تتعلق بقضایا تهم المواطنین في هذه الوحدة اإلداریة الواحدة من البالد ضمن حدود الدستور، والقوانین 

صاصات في الشؤون اإلداریة، والخدماتیة كإدارة واالختالعامة في البالد وتتركز هذه المهام واألدوار،
ومراقبة البناء ،ٕواعداد المخططات التنمویة للمنطقة المعینة،واألسواق،والكهرباء،كالماء،المرافق العامة

التي تتولى إدارة الشؤون السیاسیة ،والعمران، وتكون هذه النشاطات تحت إشراف السلطة المركزیة
ة، واالجتماعیة، والثقافیة العامة في الدولة، وتمنح الهیئات المحلیة سلطات محلیة والعسكریة، واالقتصادی

.االقتصادیة السائدة في البالدسیة، وتبعا الظروف السیا
1:تتمیز بالخصائص التالیة ) الجماعات المحلیة(اإلدارة المحلیة َّو مما سبق نجد أن

وجود مصالح محلیة تختلف عن المصالح القومیة.
إنشاء هیئات محلیة منتخبة مهمتها انجاز تلك المصالح.
 تلك الهیئاتعملإشراف الحكومة على.

). الجماعات المحلیة(مبررات وأهداف األخذ بنظام اإلدارة المحلیة: ثالثا
نظـام بتحقیق أهداف معینة ومبررات وجـودها، یقوم كلدوافع قیامهاوفقالنظمأهدافیتم وضع

لتحقیقه لألغراض النظام تبعاتقاس قیمةوهیاكلها وتقسیماتها،النـظمأسالیب تشكیلتـحدداألهدافتلك
من 2طریقة تطبیقه تختلفألنالنمطوحدةیؤدي بالضرورة إلـىالاألهدافوتماثلمن أجلها،أسسالتي
من مبررات األخذ بنظام اإلدارة تكهناواالجتماعیة،لظروفها السـیاسیة، واالقتصادیة،تبـعاألخـرىدولة

یمكن حصر ،األسباب الداعیة العتماد نظام اإلدارة المحلیة تكاد أن تكون واحدة في كل الدولالمحلیة، ف
:أهمها فیما یلي 

تزاید مهام الدولة:
عندما كان نشاط الدولة محدودا كان من الیسیر على الحكومة أداء خدمتها في جمیع أرجاء 

غیر إن االنتقال من مرحلة . ة الحارسة التي عهد إلیها فقط االهتمام بقطاع األمن والدفاع والقضاءالدول
وغیرهـا ،الدولة الحارسة إلـى الدولة المتدخلة فـرض االهتمام بالمسائل االجتماعیة، واالقتصادیة، والثقافیة

تخرجمذكرة(، "لنماذج مختارةمقارنةدراسة"العربيالوطنفيالمحلیةاإلدارةلتطویرالحدیثةاالتجاهات"حدة، بنبادیس-1
واإلقلیمیة،جامعةالمحلیةالجماعاتالسیاسیة، نخصص إدارةالعلومفيالماجستیرشهادةدرجةعلىالحصولمتطلباتالستكمال
.25، ص2011-2010،)ورقلةمرباحقاصدي

الماجستیر في العلوم السیاسیة، شهادةلنیلمقدمةمذكرة(،"إدارة المناطق العربیة الفلسطینیة في إسرائیل"أمینة قصراوي،-2
.6، ص2012-2011، )قاصدي مرباح، ورقلةلمحلیة واإلقلیمیة، جامعةتخصص إدارة الجماعات ا
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ل لمساعدة الدولة في الدور المنوط بها وأن هذا التنوع في النشاط، والتعدد في المهام استلزم إنشاء هیاك
1.وعلى رأسها تأتي اإلدارة المحلیة

التفاوت بین أجزاء إقلیم الدولة الواحدة:
أنه مهما تشابهت مختلف أجزاء إقلیم الدولة الواحدة في مسالة ،إن الحقیقة التي ال یمكن إنكارها

وهذه الظاهرة مست كل الدول ،ائل أخرى كثیرةمعینة أو مجموعة مسائل، فإنها تظل تختلف في مس
فاألقالیم تختلف من الناحیة الجغرافیة فهناك المناطق الساحلیة، وهناك المناطق القریبة والبعیدة من 
العاصمة، كما تختلف من ناحیة التعداد السكاني، فهناك المدن المكتظة بالسكان، وهناك المدن قلیلة 

وهناك مناطق ال تتوفر على هذا العامل، ال شك ،سیاحیة مثالاتمكانیالسكان، وهناك مناطق تزخر بإ
الدولة الواحدة في العامل الجغرافي والسكاني والعامل قأن هذا االختالف بین منطقة وأخرى من مناط

ذلك أنه ال یمكن أن نتصور تسییر ،المادي یفرض بالضرورة االستعانة بإدارة محلیة لتسییر شؤون اإلقلیم
2.لمناطق على اختالف إمكانیاتها، وموقعها، ومشاكلها بجهاز مركزي واحد مقره العاصمةكل ا

إن الدراسات المتنوعة، القانونیة واإلداریة، واالجتماعیة، واالقتصادیة أجمعت أن مشاكل الصحة 
دة مما یوجب والحال والتعلیم، والنقل، والفالحة، والري، وغیرها لیست واحدة في كل المناطق من حیث الح

3.هذا أن تسیر محلیا

تجسید الدیمقراطیة:
تعتبر اإلدارة المحلیة صورة من صور التسییر الذاتي، ووسیلة فعالة الشتراك أفراد الشعب 

حتى إن أحد . المنتخبین في ممارسة السلطة، وهي عالمة من عالمات الدیمقراطیة في نظام الحكم
تعانت السلطة باإلدارة المحلیة، ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على كلما اس: الفقهاء قال

اإلدارة المحلیة تجسد َّذلك أن الدیمقراطیة إذا كانت تعني حكم الشعب لنفسه، فإن. دیمقراطیة نظام الحكم
وة الشعوب أن المجالس المحلیة من أهل المدینة أو القریة هي التي تبني ق:" هذا المبدأ، وقال دي كفیل

ما تؤدیه المدارس االبتدائیة في قضیة العلم فهي ،الحرة، واجتماعات هذه المجالس تؤدي لقضیة الحریة
.4تذیقهم طعم الحریة عن كثب، وتدربهم على التمتع بها وحسن استعمالها

.الجماعات المحلیة بین تعدد المسؤولیات وتحدید المقومات: المطلب الثاني

.57، ص 2012، الجزائر،، جسور للنشر والتوزیعشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، -1
.58سابق، صالنفس المرجع-2
.58نفسه، صالمرجع-3
.59صعمار بوضیاف، مرجع سابق،-4
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تبعا لظروفها السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة التنظیم اإلداريل في أسالیب تختلف الدو
والثقافیة، غیر أنها ال تخرج في إتباعها عن أحد النظامین اإلداریین المركزي أو الالمركزي أو المزج 

عن تعریف كل من النظامین المذكورین، وتحدید موقعالمطلبفي هذا حدیثنا نخصصبینهما، وسوف 
لكن من المهم قبل ذلك أن نوضح العالقة بین نظام اإلدارة المحلیة اإلدارة المحلیة بالنسبة لكل منهما،

.ومفهوم الحكم المحلي
.اإلدارة المحلیة و الحكم المحلي: أوال

local administrationهناك خالف حول تحدید مدلول كل من مصطلحي اإلدارة المحلیة

، وظهرت وجهات نظر ثالث، ترى الوجهة األولى بأن كال local governmentوالحكم المحلي
المصطلحین مترادفین، فهما یشیران إلى نظام واحد هو الالمركزیة اإلداریة اإلقلیمیة، وال یعدو الخالف 

.بینهما أن یكون مجرد خالف لفظي
كم المحلي مصطلحان غیر مترادفین مع اإلدارة المحلیة والحَّفترى بأن،أما وجهة النظر الثانیة

الخالف بین َّأصحاب هذا الرأي یرون أنَّإن. هما یعبران عن أسلوب واحد من أسالیب التنظیم اإلداريَّأن
كال المصطلحین لیس مجرد خالف لفظي، فكل من المصطلحین یعبر عن نظام معین یتمیز عن اآلخر 

یحصرون هذین النظامین في نطاق دائرة التنظیم بمجموعة من الخصائص والسمات، ومع ذلك فهم 
اإلداري، أما وجهة النظر الثالثة أن الحكم المحلي یعتبر أحد صور الالمركزیة السیاسیة، وتكون 
ٕاالختصاصات التي تمارسها الهیئات المحلیة غیر مقتصرة على الوظیفة اإلداریة فحسب، وانما تتعداها 

توزیع السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بین :" ویمكن تعریفه بأنه. ةإلى الوظیفتین التشریعیة والقضائی
، وهو بهذا الشكل یأخذ طابعا سیاسیا "أجهزة السلطة المركزیة في العاصمة وبین حكومات األقالیم

ودستوریا، ویقوم على حساب وحدة الدولة السیاسیة، أما اإلدارة المحلیة فهي عبارة عن توزیع الوظیفة 
داریة بین الحكومة المركزیة، وهیئات محلیة منتخبة تمارس عملها تحت إشراف ورقابة السلطة اإل

هنالك فرقا واضحا بین مصطلح اإلدارة المحلیة، والحكم المحلي مما یجعل َّنفإ، وعلیه 1المركزیة
.النظامین غیر مترادفین

.42، ص 2010،عماندار المیسرة،،اإلدارة المحلیةأیمن عودة المعاني، -1
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)1(جدول رقم 
إلدارة المحلیة والحكم المحليمعاییر التمییز بین مصطلح ا): 1(الجدول رقم 
الحكم  المحلياإلدارة المحلیةوجه الخالف

ینشأ بموجب الدستور: تنشأ بموجب القانونالنشوء
ترتبط بالتنظیم اإلداري للدولة و لذلك تعتبر االرتباط

أسلوبا من أسالیب التنظیم اإلداري
یرتبط بشكل الدولة و یعتبر أسلوبا من أسالیب 

لسیاسي التنظیم ا

یمارس وظائف تنفیذیة و تشریعیة و قضائیة تمارس جزءا من وظیفة الدولة اإلداریة فقطالوظیفة
یتواجد فقط في الدول المركبة  تتواجد في ظل الدول البسیطة والمركبة الموطن

مدى ثبات 
االختصاص

اختصاصاتها قابلة للتغییر زیادة أو نقصا 
العادیة في كونها تحدد بموجب التشریعات

الدولة 

اختصاصاتها تتمتع بدرجة ثبات أكبر نسبیا 
كونها محددة بموجب دستور الدولة 

تمارس علیه رقابة غیر مباشرة من قبل السلطة تخضع لرقابة و إشراف السلطة المركزیة الرقابة
المركزیة 

القوانین 
المطبقة

تخضع لجمیع القوانین الساریة المفعول في 
الدولة 

ضع لقوانین خاصة به صادرة عن سلطته یخ
التشریعیة 

44.1،ص 2010دار وائل للنشر والتوزیع،:كتاب ألیمن عوادة بعنوان اإلدارة المحلیة،عمان:المصدر

.المركزیة اإلداریة:ثانیا
التي تشمل اختصاصها أرجاء الدولة ،وهي جمیع مظاهر النشاط اإلداري بید السلطة المركزیة

الوظائف ةب قیام جهاز الحكومة المركزیة في العاصمة، وفروعه في مختلف المناطق بانجاز كافویستوج
:2المركزیة اإلداریة تقوم على أمرین هما َّنفإ،علیهًوبناء

حصر الوظیفة اإلداریة بالحكومة المركزیة، حیث تتولى الحكومة المركزیة مهمة إصدار القرارات _أ
.اضیع الداخلة ضمن اختصاصها، وال یشاركها في ذلك أیة هیئة إداریة أخرىالنهائیة في مختلف المو

قیام التنظیم اإلداري على أساس السلطة الرئاسیة، وعلى التبعیة اإلداریة، وتشیر السلطة الرئاسیة إلى _ب
ْالتي من شأنها أنو،مجموعة من االختصاصات التي یتمتع بها الرئیس اإلداري في مواجهة مرؤوسیه

.تجعل المرؤوس یرتبط به برباط التبعیة، والخضوع

.44أیمن عودة المعاني، مرجع سابق، ص -1
.25، ص السابقنفس المرجع-2
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:التركیز اإلداري
وهي الصورة األولى للمركزیة اإلداریة األقدم في الظهور، والتي تضمن للدولة وحدتها وسلطتها 

حیث یصبح النشاط اإلداري جمیعه محصور باإلدارة المركزیة، وال . من أجل القیام بوظائفها المختلفة
.1لفروع في األقالیم البت أو االنفراد باتخاذ القراراتیسمح ل

اإلداریة بمقتضى هذا النظام فیما بین اإلدارة المركزیة في ةتتوزع الوظیف: عدم التركیز اإلداري: ثالثا
العاصمة، وبین فروعها في مناطق الدولة، وهذا ما یتطلب تفویض لموظفین الممثلین للوزارات، والدوائر 

ي أقالیم الدولة صالحیة اتخاذ القرارات والبت النهائي في بعض األمور اإلداریة، مما یكون له المركزیة ف
األثر الواضح في التخفیف عن كاهل السلطة المركزیة، مع اإلبقاء على رابطة التبعیة اإلداریة لهؤالء 

أت المركزیة المعتدلة في وقد بد. الموظفین لرؤسائهم في الوزارات والدوائر المركزیة الموجودة في الدولة
إدارة الدول الحدیثة في أوربا عندما تبناها نابلیون، كي یعید تنظیم فرنسا إداریا إلى مقاطعات یتوالها 
مسئولون في الحكومة، یتمتعون بسلطات واسعة تمكنهم من الحفاظ على والء هذه المقاطعات للدولة 

.2الفرنسیة الموحدة
3.الالمركزیة اإلداریة: رابعا

تتمثل الالمركزیة اإلداریة في توزیع الوظیفة اإلداریة فیما بین الجهاز اإلداري المركزي، وهیئات 
ٕأخرى تتمتع بالشخصیة المعنویة في الدولة محلیة أو مرفقیه تباشر وظیفتها تحت رقابة، واشراف السلطة 

:وبذلك نجد أن الالمركزیة تستند إلى أمرین هما ،المركزیة
الل في اإلدارةاالستق.
 إشراف السلطة المركزیة و رقابتها.

ا للمركزیة المفرطة التي ًا تصحیحیًویعتبر هذا االتجاه العالمي نحو اإلدارة الالمركزیة، إجراء
ولذلك أخذت دول العالم ، صاحبت بناء الدولة الحدیثة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین

هذا االتجاه منذ أوائل السبعینات من القرن العشرین، عندما أدركت أن إدارة الموارد المختلفة تتوسع في 

، عمان،للنشر والتوزیع، دار وئلمبادئ االدارة المحلیة وتطبیقاتها في المملكة االردنیة الهاشمیةحمدي سلیمان القبیالت، -1
.39، ص2010
 مركزیة البحتة، المركزیة المتشددة، المركزیة المطلقة الوزاریة، ال: وتدعى كذلك.
.40حمدي سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص-2
.30-29أیمن عوادة المعاني، مرجع سابق، ص ص-3
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وتوفیر الخدمات یصعب حصرها في إدارة مركزیة واحدة، وتظهر الالمركزیة اإلداریة في إحدى الصور 
:اآلتیة 
الالمركزیة المرفقیة:

ق عام بواسطة هیئة إداریة یمنحها وهي أسلوب من أسالیب إدارة المرافق العامة، وتعني إدارة مرف
فالمؤسسة ،القانون الشخصیة القانونیة، وتكون مستقلة عن السلطة التي أنشأتها إداریا ومالیا

ویتمتع ،العامة منظمة تشبه المؤسسات الخاصة، التي تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي
رغم من االستقاللیة التي تتمتع بها  وعلى ال. أعضاؤها بالسلطة الالزمة إلدارتها وتحقیق أهدافها

1.إال أنها مرتبطة عضویا بجهاز الدولة اإلداري،تلك المؤسسات

الالمركزیة اإلقلیمیة:
وهي الصورة الواضحة والكاملة لتطبیق النظام الالمركزي، تقوم على تشتیت الوظیفة اإلداریة 

مارس نشاطاتها تحت إشراف ورقابة للدولة بین الحكومة المركزیة، وبین هیئات محلیة منتخبة ت
ك لالحكومة المركزیة، وبهذا یكون مصطلح الالمركزیة اإلقلیمیة مرادفا لمفهوم اإلدارة المحلیة، ذ

التنظیم اإلداري القائم على وجود مصالح محلیة تتمیز عن المصالح القومیة، یسعى لتحقیقها َّأن 
حددها القانون، وتحت رقابة خاصة ضمن المنطقة المحلیة وفي حدود االختصاصات التي 

2.ٕواشراف من السلطة المركزیة

).الجماعات المحلیة(دارة المحلیةوظائف اإل:المطلب الثالث
شكل قرى 3الزم نظام اإلدارة المحلیة المجتمع اإلنساني قدیما وحاضرا، فقد وجدت تاریخیا على

اكلهم، وكان هذا خیر دلیل لتطبیق الدیمقراطیة ومدن صغیرة تعقد اجتماعات إلدارة شؤونهم وحل مش
یعد األصل، والمنبع الذي استحدثت منه الحكم المحليَّنفإولذلك المباشرة بین أفراد المجتمع الواحد، 

الفقه اإلداري َّإن4.الدول الحدیثة النظام بل التفكیر الدیمقراطي، ومبدأ السیادة الشعبیة بمفهومها الحدیث
ى أن قیام التنظیم اإلداري، على أساس األسلوب المركزي وحده أمر لم یعد یتناسب مع یتفق غالبا عل

اتساع مجاالت نشاط اإلدارة في الدولة المعاصرة، لذا ینبغي أن تعهد بإدارة المرافق والمصالح المحلیة إلى 
فیف من أعباء السبیل الفعال للتخ:"الالمركزیة هيَّهیئات محلیة منتخبة، تشاركها تحمل العبء إن

.29أیمن عوادة المعاني، مرجع سابق، ص -1
.41-40، ص ص السابقنفس المرجع-2
.17عبد الرزاق الشیخلي، مرجع سابق، ص -3
.17عبد الرزاق الشیخلي، مرجع سابق، ص -4
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وظائفتختلفالو". الحكومة المركزیة، والوسیلة الناجعة لتوزیع األعباء بینها وبین األفراد أنفسهم
المفروضةوالقیودد الحدوفيالعمومعلىآخر،إداريتقسیمأيالوالیة أو أوالبلدیةبینالمحلیةالجماعات

فاإلدارة المتزایدة،المواطنینحاجاتتلبيالتيالمهاممنبالعدیدتقومأنهاإال،المركزیةالسلطةمنعلیها
ماوكل، ...البیئةوحمایةاإلقلیموتهیئة،والثقافیة،واالجتماعیة،االقتصادیةالتنمیةبأعمالتختصالمحلیة

1.المحلياإلقلیمیهم

.والثقافیةاالجتماعیةالمهام: أوال
هيكما)الجماعات المحلیة(المحلیةاإلدارةفیهاتتدخلقطاعاتعدةهناكوالثقافياالجتماعيالمجالفي

:التالیةالنقاطفيمبینة 2

منالمالئمالسكنإیجادعلى،المجالهذافي) الجماعات المحلیة(المحلیةاإلدارةتعمل:السكنقطاع-
البلدیةوالمقاوالتمرافقالإنشاءخاللمنوتفعیلها،والخاصة،العمومیةالعقاریةالترقیةشروطوضعخالل

.الخاصالقانونألحكامتخضعالتيالخاصةلشركات، اوالوالئیة

التعلیمومؤسسات،المهنيالتكوینمراكزبإنجازاإلطارهذافيتقوم:المهنيوالتكوینالتربیةقطاع
بهدفوذلك،المدرسيقلبالنوالتكفل،التربويالنظامتنمیةوتشجیع،وصیانتهاوالتقني،والثانوي، األساسي

.عامةمصلحةذاتخدماتتقدیم

واألماكن،باألغذیةالخاصةالنظافةشروطتوفیرعلىتعملفهي،الصحةمجالففي:الصحةقطاع-
ووحدات، الوالدةوعیادات،للعالجقاعاتمنالصحیةالهیاكلٕوانشاء،الجمهورتستقلالتيوالمؤسسات

3.ها وغیروالطفولةاألمومةحمایة

معینةقطاعاتفي) الجماعات المحلیة(المحلیةاإلدارةتنشطالثقافي،المجالیخصوفیما
الفقرةفيمبینهوكماالفنيالتراثعلىالحفاظإلىباإلضافةالسیاحةقطاعتطویرالریاضة،كتشجیع
.الموالیة

:والریاضةالشبابقطاع-

.64، ص مرجع سابقمسعود شیهوب،-1
الماجستیر في العلوم االقتصادیة، شهادةلنیلمقدمةمذكرة(،"الجزائرفيالمحلیةالتنمیةتمویلفيالجبایةدور"بسمة عولمي،-2

.24ص، 2004، )تبسةالجامعيالمركز
.64، ص1996، بیروت،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسات،یةالمحلاإلدارةنظمكامل،بربر-3
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الشبابیةوالتربویة،الریاضیةاألنشطةوتمویل،بتشجیع) جماعات المحلیةال(المحلیةاإلدارةتقوم
یمثلالذيللشباب،األبدانمعالعقولتنمیةأجلمنالریاضاتالمتعددةوالمالعب،الشبابدورٕوانجاز
.المحليالمجتمعمنمعتبرةنسبة

:السیاحةقطاع- 

الخاصةالمرافقبإنجازالمحلیةاإلدارةتقومذلكمقابلو، المحلیةالمیزانیةتمویلفيساهمیإذ
للخواصالمبادراتتركمعالقطاعهذالتشجیعوذلكالخ،...فنادقصیفیة،مخیماتمطاعم،منهابالسیاحة

.المحلیةاإلدارةإلىالموكلةالمهامففتخوبالتالي،السیاحةقطاعلتدعیم 1

:التراثيالفنيالقطاع- 

كالمعاهد، وصیانتهاومراقبتهاثقافیةمؤسساتبإنشاءهذا المجالفيالجماعات المحلیة ومتق
التاریخیةاآلثارعلىبالمحافظةتقومكماالسینما،وقاعات،والمكتبات،المتاحف، البلدیةالموسیقیة
.الشعبیةالفنونوحمایة،والطبیعیة

.والمالیةاالقتصادیةالمهام: ثانیا
:یليفیماالوظائفهذهصرحویمكن

ذاتخدماتوتقدیم، المداخیلتوزیعفيالعدالةطریقعنوذلك،للمواطنیناألساسیةالحاجاتتغطیة-
.المعیشةمستوىوتحسینمقبولمستوى

.للبلدیةوالتنمویة،االقتصادیةالعملیةفيبإدماجهاالمحلیةوالمهارات،الطاقاتتعبئة-

بإنشاءوالمتوسطة، الصغیرةالصناعاتبترقیةتتعلقالتيتلكخاصةتصادیةاالقالنشاطاتطویرت-
.مثالالشبابتشغیلكمؤسساتلالستثمارشبانیةمؤسسات

علىالعملعنالعاطلینلألشخاصجدیدةشغلمناصببتوفیر،التشغیلمستوىتحسینعلىالعمل_
.2المحليالمستوى

الجانبفيالمحلیةاإلدارة تقومكما،المحلیةالمواطنیناحتیاجاتتلبیةبهدفجدیدةأسواقوخلقنشیط-
اإلدارة تقومعامةوبصفة، القروضوالهبات،واإلعانات،الضرائبمنالمالیةمواردهابتسییرالمالي

عنوذلكالمحلیینالمواطنینلجمیعوالضروریة، األساسیةوالخدمات،االحتیاجاتوتوفیربتقدیمالمحلیة
علىالتعرفیسهلوبالتاليالمحلیة،الجماعاتوحداتداخلبالمواطنینالمباشراالتصالقطری

.25بسمة عولمي، مرجع سابق، ص-1
.26سابق، ص المرجع نفس ال-2



اإلطار المفـاهيمي للديمقراطية التشاركية والجماعات المحلية :األولالفصل-األول الباب

50

ووجوبالمحلیةللمشكالتإدراكهایزدادالدولةأنوكماإشباعها،علىالعملومحاولةورغباتهماحتیاجاتهم
الوسائلأقلالمحلیةالجماعةف، الجماهیرمعاناةمنیقللبأنكفیلالحقیقةفيوهذا، الواقعیةالحلولإیجاد

.الحاجاتلهرمالتصاعديالتدرجلتحقیقفعالأسلوبوهياحتیاجاتهم،علىالمواطنینحصوللضمان
:بتقومفهيذلكمنأبعدهيٕوانمافقط،الضروریةمنهایفهمالاألخیرةفهذه
واحترامالفردحریةتأكیدطریقعن1اإلنسانیة،بالقیمالثقةتعمیقالشعبیة،بالقاعدةالمركزيالبناءربط

.اجتماعيككائنمعاملتهبمعنىوكبریائه،كرامته

المشتركةالمصالحتحقیقلغرضالمحلي،المجتمعأفرادبینالروحیةالروابطدعم.

الحدیثةالتنظیماتنطاقتوسیعبعد، األفرادعلىالحدیثةالمدینةفرضتهاالتيالعزلةآثارتخفیف.

رونارد " یقولكماالمحلیةةاإلدار)Renard (ومیسرةسهلةبطریقةالحسنةاإلدارةتحقیقعلىتعمل
االقتصاديبالمستوىواالرتفاع، المحلیةبالمجتمعاتوالنهوضفعال،علميبأسلوبوعادلة،

.2واالجتماعي

.)الجماعات المحلیة(مقومات اإلدارة المحلیة: المطلب الرابع 
تقوم على تشتیت الوظیفة اإلداریة فیما ،اًتنظیما إداری) الجماعات المحلیة(دارة المحلیة تعتبر اإل

بین الحكومة المركزیة وبین الجماعات المحلیة المنتخبة، وتمارس اختصاصاتها تحت رقابة الحكومة 
: ٕالمركزیة واشرافها، وهي ترتكز على ثالثة أسس

:مصالح المحلیةقیام هیئات محلیة منتخبة تؤمن ال: أوال
تتصلالتشریعات التيبواسطةیتم،الوطنیةالمصالحعنالمتمیزةالمحلیةالمصالحتحدیدَّإن

یستلزم ،الدولة، إن اعتراف المشرع بوجود مصالح محلیة تختلف عن المصالح القومیةبالنظام اإلداري في
باعتبار هؤالء الممثلین من أبناء ،ین في إدارتهاأن تتوالها هیئات محلیة منتخبة تنوب عن السكان المحلی

وحاجات سكانها ویرغبون في خدمة وحل مشكالتها وهنالك خالف ،المنطقة المحلیة الذین خبروا مشاكلها
التي یتم بها ملء مقاعد المجالس المحلیة، یتم ذلك بواسطة االنتخابات المباشرة أو ،حول الطریقة

ولكل أسلوب مزایاه . فیكون عدد منهم منتخبا والباقون تعینهم الحكومة،ریقتینبالتعیین أو بالمزج بین الط
فالمؤیدون لطریقة االنتخاب المباشر یرون أنها تحقق الدیمقراطیة، وتكسب السكان المحلیین خبرة في 

.  65كامل بربر، مرجع سابق، ص-1
. 27، ص سابقبسمة عولمي، مرجع -2
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الء كما یرون أن طریقة التعیین تجعل و.العمل الدیمقراطي والسیاسي وتضمن االستقالل للهیئات المحلیة
. 1مما یخل باستقالل اإلدارة المحلیة ویقوض أهم أركانها،األعضاء للسلطة المركزیة التي عینتهم

غیر انه هناك رأي ألنصار ملء العضویة بالتعیین بأن االنتخاب ال یفرز بالضرورة أكفأ 
ك رأي توفیقي وهنا. األشخاص رغم شعبیتهم، في حین یحقق التعیین وجود أشخاص ذوي خبرة وكفاءة

یرى الجمع بین االنتخاب والتعیین لضمان توفیر أشخاص أكفاء، وفي نفس الوقت تتحقق الدیمقراطیة 
َّورغم هذا الخالف یرى غالبیة المفكرین والباحثین أن االنتخاب هو الطریقة . بانتخاب السكان لممثلیهم

نظام أيتبرون ذلك ركنا أساسیا لقیام المثلى الواجب األخذ بها عند ملء مقاعد المجالس المحلیة، ویع
. 2لإلدارة المحلیة

.ت محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویةوحدا: ثانیا
وفقا لطبیعتها الخاصة مراعین أن تكون ،تقسم الدولة هنا إلى عدد من الوحدات المحلیةإداریا

مالیة واالقتصادیة، وتمنح هذه مناسبة من حیث المساحة وعدد السكان ومدى تجانسهم، والموارد ال
التي تعرف بأنها مجموعة من األشخاص تستهدف تحقیق غرض ،الوحدات المحلیة الشخصیة المعنویة

استقاللیة ولكون الشخصیة المعنویة أحد عناصر، 3معین، أو مجموعة من األموال تخصص لغرض معین
وجودها ثم تترتب علىالتيوالنتائج،یتهاماهالالمركزیة فننظر فيالجماعات المحلیة، ووسیلة لتحقیق
.الجزائريالتشریعفيالمعنویةتمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة

المعنویةالشخصیةتعریف:
كل :" بأنهاعرفهامنوهناك. "مالیةوذمةخاصةأجهزةلهكیانبأنها": المعنویةالشخصیةتعرف

معین بحیث لتحقیق غرضترصد،األموالمنمجموعةأوشتركامغرضاتستهدفاألشخاصمجموعة من
وعناصر ،عن ذات األشخاصمستقالقانونیاكیانااألموالأواألشخاصمنالمجموعةهذهوتشكلتكون

َّأنوبما،"االلتزاماتیكتسب الحقوق ویتحملبذاتهاوقائمةمستقلةقانونیةأهمیةلهله،األموال المكونة
یقوم العام الذيالمعنويالشخصهيالدولةَّنفإعلیها،ویشرفیتوالهامنإلىتحتاجطنیةالوالمصالح

تبدل مناستمراریتها على الرغمیفسرماوهذا،لهااألفراد المكونینعنباالستقاللالمصالحهذهرعایةعلى
إلى یحتاج،عید المحليعلى الصمشتركةمصالحتجمعهابشریةوجود مجموعاتَّنفإ.وتغیرهاالحكومات

.72ص،1979 ، مصر،لعربياالفكردارمقارنة، دراسةاإلداريالقانونفيالوجیز،محمدالطماوي سلیمان- 1
.72نفس المرجع السابق، ص - 2
.48-47أیمن عودة المعاني، مرجع سابق، ص ص - 3
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هذه ترعىإقلیمیةمعنویة عامةالدولة أشخاصجانبإلىفقامتموعات،لمجاباسم هذهتنطقإرادة موحدة
.مكانیة وجغرافیة معینةحدودفياختصاصاتوتباشرالمصالح 1

:المحلیةللجماعةالمعنویةبالشخصیةاالعترافنتائج
عامة، وآثارا خاصة بالجماعة آثاراعلیهاعامة یترتببصفةلمعنویةابالشخصیةاالعترافّإن
:بینهامنالمحلیة نذكر

عن األشخاص ومستقل، الدولةعنمستقلخاصذاتيوكیان،المحلیةللجماعةقانونيوجودإعطاء-
عن تغیر ربصرف النظمستمراالوجودهذایبقىیتولون إدارتها، بحیثالذینأولئكوعنلهاالمكونین

. تبدلهاالمحلیة أوالسلمجا
شأن السلطة منولیس ،فهي حرة أن تتصرف أو ال تتصرف، المبادأةحریةدائماالمحلیةللهیئةإن-

.في القانونالمبینةالحاالتفيإالتصرفهامباشرةفيمحلهاتحلْأنالمركزیة
السلطة تصدیقبعدحتى،علیهاالسلطةحبةصاتظلْقراراتها أنإصدارفيالمحلیةللهیئةیكونأن- 

الوصائیة، ال یكون السلطةمنللمصادقةتعرضأنیجبالتياالستثنائیةالحاالتففيالمركزیة علیها،
أن كما.أو استبدالهااألعمالتعدیلحقإلىیصلأندونالموافقة،عدمأوسوى الموافقةاألخیرةلهذه
تنفیذها عنأن تتعدلاألخیرةلهذهفیحقالتنفیذعلىالمحـلیةالهیئاتلزمیالالمركزیةالسلطةادقةـص

. 2جدیدةقراراتوتصدر
مباشرة وظائفها كترع فيالعامالقانونوسائلإلىكاللجوء،العامةالسلطةمظاهربعضفيالدولةمشاركة-

عن التي تصدرأن القراراتكما.انونالقیرسمهاالتيالحدودضمنذلككلاإلداریةالعقودٕوابرام،الملكیة
لعدم شرعیتها اإلداريأمام القضاءللطعن-الدولةعنالصادرةكالقرارات-تخضعالس المحلیةلمجا

3.للغیربضررنشاطهاممارسةفيما تسببتإذاالتعویضولطلب

لكن العمل،المبادرة فيحریةلهمتكونالذینلألشخاصیكونالمحلیةالجماعاتوالن استقالل
فبواسطته یجسد،أنیجبًهدفا ووسیلة ألنهاالستقاللویعتبر،أعمالهمعنالمسؤولیةیتحملون كامل

.97 ، ص1990، الجزائر،ج.م.، د3، طاإلداريالقانونفيدروسعمار عوایدي، -1
.10، ص1985، الجزائر، الجامعیةاتالمطبوعدیواناالشتراكیة،واللیبرالیةالمحلیةاإلدارةدیمقراطیةجعفر، قاسمأنسمحمد-2
.10صسابق،المرجع النفس-3
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من حیث االستقاللبتحقیق هذاالكفیلةالوسائلحولالقانونفقهاءاختلفالمحلیة، ولقدالهیئةیتحقق وجود
:بالتفصیل معاییر االستقالل وعناصرهقسیتم التطر، وعلى هذا 1الفعالیةوالنوعیة

.معاییر استقالل الجماعات المحلیة وعناصره
إذابحیثالمحلیة،الجماعاتنظامفيالمهم واألساسيالركنهوالمحلیةالجماعاتاستقاللإن

ق إلى معنى أن نتطرمقوماتها األساسیة، وبالتالي نحاولالجماعات المحلیةلم یتحقق هذا الركن فقدت
.االستقاللهذالتحقیقالمقترحةالفقهیةالمعاییروأهماالستقالل لهاته الجماعات المحلیة،

:االستقاللتعریف.1
التحرر علىللداللةوذلكرجال السیاسة،طرفمنسواءتستعملماكثیرااالستقالل،كلمةإن

من رجال المقصودالمعنىعنیختلفبمعنىون، ولكنالقانرجالطرفمنأوخارجیةسلطةمن أیةكلیا
اإلداري الالمركزي عموما التنظیمقیامعلىللداللةهذا المصطلحیستعملوناإلداريالقانونفقهاءالسیاسة،

وهو ،"indépendance"مصطلح الفرنسیةاللغةفياالستقاللویقابل لفظخاصة،المحلیةاإلدارةوعلى
یتمتعبل،آخرخاضع لسلطة كیانغیرسیاسيكیانوجودأيرجال السیاسة،هیقصدالذيالمعنى

2.بالسیادة الداخلیة والخارجیة

، وهو المعنى الذي یقصده "autonomie"الفرنسیة باللغةأیضاتعنياالستقاللكلمةأنكما
إطار الدولة الواحدة ولكن فيالمركزیة،الالهیئاتاستقاللأوالمحلياالستقاللعلىالفقه اإلداري للداللة

وجزئي بأنه نسبي،هذا االستقاللیعتبر الفقهاءالمركزیة لذاالسلطةٕواشرافلرقابة،الهیئاتهذهخضوعمع
دراسة استقالل بصددأننااإلداریة وبماوهي الوظیفةالدولة،وظائفمنواحدةوظیفةیقتصر على

حسب مفهومه في اللغة الفرنسیة، مصدرها من اللغة "autonomie"معنىَّنفإالمحلیة،الجماعات
، وحسب هذا التعریف لعبارة "من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه الخاصة: "، وهي تعنيautonomiaالیونانیة 

autonomie ،الألنها تابعةبلمستقلة بالمعنى الكامل للكلمة، الجزائر لیستفيالمحلیةالجماعاتَّنفإ
من وظائفوظیفة واحدةیتجاوزالاالستقاللَّنفإوبالتالي .بنفسهاالخاصةقوانینهاسنباختصاصتتمتع

القواعداالستقالل یمارس في إطارهذاوأناإلداریة،أي الوظیفةمنهاشقفيالتنفیذیةالوظیفةوهيالدولة،
.الدولةقوانینالدستور، وفي حدود االختصاصات المخولة لها فيفيالمحددة

شهادةلنیلمقدمةأطروحة(، "الجزائريالتشریعفيالسیاسیةالتعددیةنظامظلفيالمحلیةالشعبیةالمجالس"فریدة مزیاني،-1
.9، ص 2005، )القانون، جامعة منتوري، قسنطینةفيالدولةدكتوراه

.50 ، ص1996 ، بیروت،للكتابالعالمیة، الشركةالقانونیةوالفقهیةالمصطلحاتمعجمجرجس،جرجس-2



اإلطار المفـاهيمي للديمقراطية التشاركية والجماعات المحلية :األولالفصل-األول الباب

54

الالمركزیة نظریةفي،المحلیةالجماعاتبتعریف استقاللالخاصةالمفاهیمللمختلفالتطرقوقبل
، یعرف 1بالسلطة الوصائیةالمحلیةالجماعاتمن خالل عالقةیقاس مستوى ومضمون االستقالل،المحلیة

القانونیة المتمیزة، كما بشخصیتهاالمحلیةهیئةتتمتع البأن":المحلياالستقاللأواالستقاللیةالفقهاءأحد
التيالمختلفة، تلك االختصاصاتاالختصاصاتإرادتها ویمارسعنیعبرالهیئةلهذهممثلوجودیعني

أنذلك البدكلیتحققناقصا، ولكيیكوناالستقاللَّنفإبذلكاكتفینإواذاالمحلیة،الجماعةتتعلق بسكان
ممیز ألنهالتعریفیبدو هذاو، "القیام باختصاصاتهایسمح لهاماالمالیةالمواردمنلیةالمحللهیئةیتوافر
خاللها تشكیلمنیمكنالتيیوضح الوسیلةلمأنهإال،االستقاللیةعناصرمنالكثیرعلىاشتمل

. ذلكأهمیةرغمالمحلیةالجماعات

والقیام بالمـبادراتالقرارات،في اتـخـاذالمحلیةالجماعةحق:"نهاأاالستقاللیةبشأنكذلكالتعریفاتومن
"الوصیةإشراف السلطةتحثبمقتـضى التشریعات والقوانـین، والتنظیماتالمحددةاختصاصاتهالممارسة

بأعمالعلى القیامتهاقدریعني)الجماعات المحلیة ( القانونیة استقالل األشخاصَّأن:" إلىالبعضوذهب
َفَّرَوع،2"السلطات المركزیةمنأو تأثیرأو توجیهأي تدخل، وبدونتهإوارادباختیارهاتهااواختصاص

ترجع وفي الـحالة العكسیةالمبادرة،أواالختیارمنالقیام بـنوعحق": بأنهالجماعة المحلیة استقاللآخرون
األساسيللجماعات المحلیة ركنهابالنسبة االستقاللویعتبر،الدولةسلطاتضـدولووانتزاعهاحقوقها

هوالمحليللنظامفالسمة الممیزةاإلداریة، وبالتاليمن النظمغیرهاعنیمیزهاالذيوالمعیار الرئیسي
معاییریخصفیماأمابشأن استقالل اإلدارة المحلیة،التي قیلتالتعریفاتأهمیخصفیماهذا،االستقالل

:كالتاليهذا االستقالل فهي
.استقالل الجماعات المحلیةمعاییر

.المحلیةالجماعاتاستقاللومضمون،مدىعلىللداللةالفقهاقترحهاالمعاییرمنجملةهناك
تعتبر من التياالتلمجابصددإالمستقلةالمحلیةالجماعاتتكونال: الحصرياالختصاصمعیار-1

هذا بخصوصالجزائريالمشرعموقفحیةفمن ناغامضا،المعیارهذایبدوالحصري، اختصاصها
إال ماالمحلیة،الشؤونیهممایطال كلالجزائرفيالمحلیةالجماعاتاختصاصنطاقأنالمعیار، نجد

ورد ، فقد)والمحلیةالوطنیة(الجزائریة المواثیقخاللمناستخالصهیمكنماوهذا.قانونيبنصأخرج منها
، ...كل المشاكلفيللنظرللبلدیات، والوالیات كامل الصالحیاتتخولأنزیةلالمركینبغي:" أنهأغلبهافي

.196 –190مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص ص-1
.191سابق، صالرجع نفس الم-2
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البلدیة، وقرر میثاق"الالمركزیةإطارفيالمندرجةكل المیادینفيالبتحقوحدهاالشعبیةللمجالسوأن
المیادینجمیعاختصاصات فيلهاالبلدیةَّنفإیتجزأ،الكلهوالثوري الذيالعملفيلمشاركتهانظرا": أنه

."1استثناءدون
الجماعات المحلیة بسلطة تتمتععندمااالستقاللالمعیار یتحققلهذاطبقا: التقریریةالسلطةمعیار-2

أن یكون بالسلطة التقریریةونقصد. الممارسةالرقابةعن محتوىالنظربغضوهامةواسعة،تقریریة
البلدیةقانون ولقد تضمنالمبادرة، بحقیسمىماالمناسبة، أوالقراراتاتخاذفيحریةالمحلیةللجماعات

شؤونها الضروریة لتسییروبسلطتها في اتخاذ القراراتالمحلیة،الجماعاتبحریةالمتعلقالعامالمبدأ
تعرضأندونالقرارات المفیـدة،نطاق اختصاصاتهافيتتخذالبلدیةالهـیئات": أنعلىفنصالمحلیة،

تعدیلهافيأوالقراراتفي اتخاذمحلهالتحلتتدخل سلطات الدولةأندونالدولة،سلطةعلىمسبقااألمر
2."الالمركزیةمع مفهوممتطابقةغیربكیفیةالمسموح بها قانونیاالرقابةتمارسأالویجب

التدخل وقتیاراختوفيالتدخل،فيكاملةبحریةالمحلیة تتمتعالجماعاتأنفاألصلوعلیه
أوجب المشرعالتيالمیادینبعضباستثناءعلیهاللوصایةسلطانالبحیثٕحسب قدراتها وامكانیاتها،

حدإلىهذا المعیاروینطبقمحلها،الواليحلولطائلةتحتللبلدیةبالنسبةسیمافیها، والإجباریة تدخلها
واسعةتداولبسلطةتها مجالس مداوالتتمتعالتيائر،الجزفيللبلدیاتالمنوحاالستقاللمفهومكبیر على

.المحلیةالشؤونمیادینإلى حد ما في مختلف
: المالئمةرقابةانعداممعیار-3

منمسألةأنهاأيالقانوني،ولیسالفنيبمعناهااإلدارةإطارتدخل فيرقابة المالئمة أوال هي مسالة واقع
وبالنظر لهذا بسلطة تقدیر المالئمة،تتمتععندمامستقلةعات المحلیة تكونالرشیدة، فالجمااإلدارةالمسائل
علىالوصائیةفالرقابةالمالئمة،رقابةانعدامبمعیارلم یأخذالجزائريفهو غیر دقیق، فالمشرعالمعیار

یعنيالةالمالئموجود رقابةعدمالمالئمة، ما یعني إنالشرعیة ورقابةالجماعات المحلیة تشمل رقابة
إذن. حمایة المصلحة العامةالجزائريالتشریعفيالمالئمةرقابةمحلیة، والغایة منحریةوجودحتما

السلطة(الدولةٕوارادةبنیةفي حقیقة األمرومضمونه یتعلقفتحدید حجمهالمحلياالستقاللفمسألة
المركز واإلقلیم بیناالتصالوسائلانتشاروتطورمدى(تقنیةبعدة عوامل، وتتأثر هذه اإلرادة)التشریعیة

توراه في أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدك(، "اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري"بلعباس بلعباس، -1
.96، ص)01القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.193مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص-2
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توزیع األعباء(، وعوامل مالیة )واحترامهاالالمركزیةمبادئترسیخفياإلرادة السیاسیة، سیاسیةوعوامل
1.)وتلكهذهالمحلیة لصالحواإلدارةالدولةبین

.أنواع االستقالل للجماعات المحلیة
: شخصیة المعنویة العامة یترتب علیه ما یليإن اعتراف المشرع للجماعات المحلیة بال

ومشاریعها التنمویة ،استقالل الجماعات المحلیة مالیا یمكنها من تنفیذ قراراتها: االستقالل المالي_ 1
ویعني أن الجماعة المحلیة لها مواردها المالیة التي یمكن ،2دونما حاجة لموافقة السلطات المركزیة

ومن أوجه هذا االستغالل حقها في أن تضع موازنتها . ب الذي یالءم استغاللهاتكوینها ثم اختیار األسلو
منفصلة عن موازنة الدولة العامة، ولها حساباتها الخاصة المتمیزة عن حسابات الدولة، ولها الحق في 
ا االقتراض من البنوك التجاریة أو أیة جهة أخرى بقصد تمویل مشروعاتها، ویحق لها نقل فائض إیراداته

أو لتحسین وتوسیع الخدمات ،أن وجدت للسنة التالیة، من أجل تغطیة احتیاجاتها المستقبلیة الطارئة
3.الخاصة التي تطلع بأعبائها

وتعني قدرة الجماعة المحلیة على اكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات، فلها أهلیة : األهلیة القانونیة_ 2
ام بالتصرفات القانونیة، التي ال تتعارض مع أهدافها في إدارة شؤونها التعاقد وقبول الهبات والوصایا والقی

.المحلیة
یترتب على كون الجماعة المحلیة شخصیة معنویة، حقها في التقاضي عن : الحق في التقاضي_ 3

بهدف استرداد حقوقها أو استیفائها ممن یرفض أداءها اختیارا ،طریق قیام ممثلیها برفع الدعاوى باسمها
كانت الدعوى بغرض حمایة قراراتها من أن تطالها ید السلطة الوصائیة من دون نص قانوني، أو أو

بغرض تنفیذ عقودها اإلداریة وكذلك بتلقي الدعاوى المرفوعة ضدها، كونها مستقلة في تحمل مسؤولیاتها 
ممارسة هذا ونتائجه لوحده بعد،وحدها، من منطلق أن من استقل بالتصرف استقل بتحمل مسؤولیاته

. 4التصرف
وهو اإلطار الجغرافي الذي یحد الجماعة المحلیة، وتمارس المجالس المحلیة : الموطن المستقل_ 4

كمقر إلدارتها ترسل ،اختصاصاتها ضمن هذه الحدود، إضافة إلى أن المجالس المحلیة لها مركز خاص
.خذ فیه قراراتهامنه والیه مراسالتها، وتعقد فیه مداوالتها واجتماعاتها، وتت

.194سابق، صمرجع مسعود شیهوب،-1
.57حمدي سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص -2
.48-47أیمن عودة المعاني، مرجع سابق، ص ص -3
.48أیمن عودة المعاني، مرجع سابق، ص -4
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یتوجب لكل شخص معنوي شخص طبیعي یعبر عن إرادته : الممثل الشخصي للجماعة المحلیة_ 5
ویعتبر المجلس المحلي المنتخب الشخص الطبیعي الذي یمثل الجماعة المحلیة، ویدیر . ویدیر شؤونه

. شؤونها ویرأس هذا المجلس رئیس یتحدث باسمه، وینوب عنه بالتصرف حسب القانون
من خالل ما یخوله لها القانون من ،یتحقق االستقالل اإلداري للهیئات الالمركزیة:االستقالل اإلداري_ 6

صالحیات في إصدار القرارات اإلداریة، والبت النهائي في األمور، دون حاجة للرجوع للسلطة المركزیة 
.فقرارات هذه الهیئات نهائیة وتنفیذیة

تختلف عن ما هو معمول به ،قالل وجود أنظمة إداریة خاصة بهذه الهیئاتمن مظاهر هذا االست
تمكنها من استقطاب الموارد البشریة ،لدى السلطات المركزیة، مثل أنظمة موظفین خاصة بهذه الهیئات

وحتى یكون االستقالل اإلداري . هذه الهیئات بكفاءة وفاعلیة1الكفؤة القادرة على القیام بمهام ومسؤولیات
حقیقیا ال بد من اختیار أعضاء المجالس، التي تتولى إدارة الجماعات المحلیة بأسلوب یضمن استقاللها 
وعدم خضوعها للوصایة، ولكي تقوم الجماعات بتحقیق متطلبات المجتمع المحلي الحدیث، وتكون قادرة 

المشرع َّنفإمنتخب، على تقدیم خدمات متطورة، ترقى لمستوى طموح المواطنین التي یمثلها المجلس ال
یسعى عادة من خالل القوانین التي تحكم المجالس المنتخبة، إلى  تقریر أسلوب معین الختیار أعضاء 
المجلس المنتخب، یلبي االعتبارات أعاله، إضافة إلى أن یكون أعضاء المجلس المنتخب أكثر صلة 

.بحاجاتهموأدرىًبالسكان المحلیین، وأصدق تعبیرا عن إرادتهم، 
ومن استعراض النتائج السابقة، التي تترتب على االعتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات 
المحلیة، یتبین أن من أهم هذه النتائج االعتراف لمجلس الجماعة المحلیة، الذي یعتبر عضوها التقریري 

هناك مصالح وحاجات وهذا یعني أن . التي تهم سكان تلك الجماعة المحلیة،بالحق في إشباع الحاجات
ولهذا فال بد من التعرف على . تهم سكان هذه الجماعة المحلیة بینما هي ال تهم بقیة سكان الدولة،معینة

:المرافق العامة القومیة والمحلیة والتمییز فیما بینهما
.المرافق العامة المحلیة والقومیة

عنالمحلیةالمصالحتمییز هذهنحاولأنبناوجبیتُهَّفإنوالمرافق وتنوعها،األقالیمتعددبقدر
ما "، یعني المرفق في اللغة 2محليومرفققوميمرفقهومابینالتمییزما یوجبوهوالقومیة،المصالح

.53سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص حمدي-1
الثقافةدارمكتبة،3دراسة مقارنة،  ط–المحلیةاإلدارةنظممنكفایتهاعلىوأثرهالمحلیةالمجالستشكیل،،سمارة الزغبيخالد-1

.176-175، ص ص 1993، عمان،والتوزیعوالنشر
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وتهدف المرافق العامة إلى تحقیق المنفعة العامة عن طریق إشباع الحاجات، أو أداء ،"ینتفع به ویستعان
والتعلیم ،هذه الحاجات، أو تلك الخدمة مادیة كتوفیر السلع أو معنویة كالثقافةخدمة عامة سواء كانت

وهي تعتبر بما تمثله من إشباع للحاجات العامة األساسیة سبب وجود المرفق العام وغایته، فقد منحت 
ءة القوانین الخاصة امتیازات لضمان حسن سیر هذه المرافق، وتقدیمها للخدمات الموكولة إلیها بكفا

وفعالیة، ولذا فهي تمثل أهمیة خاصة في حیاة األفراد إذ یعتمدون في تنظیم حیاتهم الیومیة على ما تقدمه 
لقد تعددت التعریفات التي تشرح مفهوم المرفق العام بتعدد الباحثین . تلك المرافق العامة من خدمات

كل مشروع تقوم به هیئة عامة ":نهبأlaubadereوالزوایا التي ینظرون منها، فقد عرف الفقیه الفرنسي 
مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته وتنظمه " :وعرف بأنه،"ویهدف إلى سد حاجات ذات نفع عام

المنظمة أو الهیئة " :وعرفه الطماوي بأنه". بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ویهدف إلى تلبیة حاجة عامة
ومن " نشاط تباشره سلطة عامة لتلبیة حاجة ذات نفع عام:" نهأیضا بأ1، وعرف"التي تقوم بالعمل ألمرفقي

:هذه التعاریف نجد أنه ال بد من تكامل شرطین أساسیین في المشروع العتباره مرفقا عاما هما
. أن المشرع یهدف إلى تحقیق النفع العامأيأداء خدمة عامة، _ 1
.أو باإلشراف على إدارتهقیام شخص من أشخاص القانون العام بإدارة ذلك المشروع_ 2

لقد تعددت وتنوعت المرافق العامة نظرا لتعدد، وتنوع الحاجات الجماعیة التي یجب على الدولة إشباعها 
ٕفتم تصنیفها وفقا لمعاییر مختلفة، واذا ما نظر إلى المرافق العامة من حیث نطاق العمل الذي تمتد إلیه 

: 2لوجد أنها تتكون من
:مرافق قومیة_ 1

، تعرف 3قدم المساواةعلىالدولةفيالمواطنینجمیعنفعهایعمالتيهيالقومیةفالمرافق العامة
مشروعات منتظمة تنشئها الدولة، تقوم على إشباع خدمات عامة لتحقیق الصالح العام، وهي " بأنها

نشاطها أكبر عدد ممكن ویستفید من،بالتالي تهدف إلى إشباع خدمات عامة، وتمس األمة في مجموعها
من سكان الدولة بغض النظر عن أماكنهم، وكمثال عن تلك المرافق اإلذاعة والتلفزیون التي تعم أهدافها 

.أنحاء الدولة وكافة سكانها
:مرافق محلیة_ 2

.50أیمن عودة المعاني، مرجع سابق، ص -1
.51سابق، ص المرجع نفس ال-2
.56سمارة الزغبي، مرجع سابق، ص خالد-3
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تقوم هذه المرافق بتقدیم خدمة ذات طابع محلي، تهم سكان جزء معین من الدولة تؤدیها الهیئة 
المحلیة بإشراف الحكومة المركزیة ورقابتها، وبهذا نجد أن المرافق المحلیة تهم المجتمع المحلي الذي 

وتختلف الخدمات التي تتوالها المرافق المحلیة، فقد تكون خدمات . تعمل في نطاقه ویقتصر علیه نشاطها
وتقدیم المساعدات أو خدمات ٕمادیة مثل تزوید السكان بالمیاه، والكهرباء، وانشاء الطرق، والحدائق، 

ٕمعنویة مثل التعلیم، والثقافة، وانشاء النوادي، والمكتبات والمسارح أو متعلقة بالسالمة العامة، والراحة 
. 1العامة مثل منع التلوث بأشكاله المتعددة وغیر ذلك

قومي بسبب غیر أنه من الجدیر بالذكر القول بعدم وجود خط واضح، یفصل بین مرفق محلي و
وكثرة تغیرها بتغیر الزمان أو . تداخلهما الكبیر، واختالف المعاییر التي یستند إلیها في عملیة التمییز هذه

ا كان من غیر المالئم إعطاء الهیئات المحلیة حریة تحدید ما هو محلي، أو إعطاء الحكومة َّالمكان، ولم
هذا األمر، فأخذ على عاتقه تحدید المرافق القومیة المشرع إلى حسمَدَمَلذا ع،المركزیة حریة التحدید

: والمحلیة مسترشدا باعتبارات أهمها
ا مكن َّكلم،فكلما ازدادت درجة الوعي وارتفع المستوى الثقافي لدى السكان: درجة الوعي لدى السكان_ 1

.وزیادة عدد المرافق المحلیة،المشرع من منح اإلدارة المحلیة اختصاصات أكبر
ا كان المرفق یتطلب تكالیف مادیة كبیرة اعتبر َإذَف: كلفة إنشاء المرفق العام واألموال الالزمة إلدارته_ 2

. مرفقا قومیا، وذلك لعدم توافر موازنات كافیة لدى معظم الهیئات المحلیة
ومـیة، فالمرافق التي تهم سكان الدولة بشكل عام تعتبر مرافق ق: شمول الخدمة التي یقدمها المرفق_ 3

.بینما تلك التي تشبع حاجات محلیة تعتبر مرافق یعهد للهیئات المحلیة باإلشراف علیها
فالمرافق التي تتطلب إدارتها توفیر كوادر على درجة كبیرة من : الحاجة للكوادر البشریة الكفؤة_ 4

كفاءات للعمل وذلك لعدم قدرة معظم الهیئات المحلیة على استقطاب ال. التخصص تعتبر مرافق قومیة
2.لدیها

َفإذ: نمط اإلدارة_ 5 كان المرفق یتطلب أداؤه أن یسیر على وتیـرة واحدة في جمیع أنحـاء الدولـة، ویدار اَِ
ا إذا كان المرفق یحتاج إلى أسالیب مختلفة تبعا الختالف الظروف َّبشكل مركزي یعتبر مرفقا قومیا، أم

.ر مرفقا محلیاالمحلیة، وتعدد الحاجات وتمایزها فیعتب

.أیمن عودة المعاني، نفس المرجع-1
. 52سابق، ص المرجع نفس ال-2
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فالمرافق التي یستلزم أداؤها توفیر رقابة تتصف بالدقة، واالستمراریة تكون مرافق محلیة لقرب : الرقابة_ 6
.السلطة المحلیة منها ومعایشتها لها

وتجدر المالحظة أن االعتبارات السابقة، یجب النظر إلیها بمجموعها كرزمة واحدة عند التمییز بین 
.القومیة والمحلیةالمرافق العامة 

.1إشراف ورقابة السلطة المركزیة: ثالثا
هي استقالل هذه الهیئات المحلیة وعدم ،األركان األساسیة التي تقوم علیها الجماعات المحلیةإن 

َّتبعیتها للسلطة المركزیة، وباعتبار أن االستقالل الكامل أمر غیر قائم ألنه یسبب للدولة العدید من 
. ل كنشوء الكیانات السیاسیة، التي تطالب باالنفصال عن الدولة مما یهدد وحدتها وسالمة أراضیهاالمشاك

ال یمكن تصور وجود المركزیة المطلقة، كما ال یمكن أیضا تصور وجود الالمركزیة المطلقة، ولضمان 
ة تحت إشراف ورقابة االستقالل والحد من عیوبه، ولتحقیق متطلبات اإلدارة الجیدة وضعت الهیئات المحلی

خاصة تدعى الرقابة اإلداریة أو الوصایة اإلداریة، تمارسها السلطة المركزیة ضمن الحدود التي یرسمها 
القانون، وتعني هذه الوصایة مجموعة السلطات التي یقررها القانون للسلطة المركزیة، لتمكینها من 

. 2للمصلحة العامةاإلشراف على نشاط الهیئات الالمركزیة وأعمالها حمایة 

.53، ص سابقمرجع،أیمن عودة المعاني-1
.53المرجع نفسه، ص-2
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:الفصل الثاني

تغیر أدوار الجماعات المحلیة بین 
تعدد الفواعل و القضایا الجدیدة 

.للدیمقراطیة التشاركیة
الفواعل الرئیسیة المساهمة في تطبیق :المبحث األول

.الدیمقراطیة التنشاركیة في الجماعات المحلیة
ة بالدیمقراطیة عالقة الجماعات المحلی: المبحث الثاني

:التشاركیة
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األدوار الحكومیة هي إحدى،التطبیقیةالناحیةأو اتخاذ القرارات منالعامةالسیاسةصنعإن
من المراحل بعددالعملیةهذهتمر،المعقدة على المستوى الوطني وبنسبة أكبر على المستوى المحلي

بوجود إالوالضرورة المطلوبةبالطریقةیتمالذلكأنیرالمفتوحة، غاألنظمةجلتمتاز بهاالتيالهامة
كنتیجة للمشاركة عامةسیاساتإلىتحویلهاوتعمل علىالمجتمعیة،المطالبعنتعبرالقنوات التي

مؤثر في عامرأيالسلطة المحلیة، من خالل وجودداخلالتخطیطتوزیع وتعددیةوكیفیةالسیاسیة،
الفواعل الرئیسیة في العملیة التشاركیة على الفصلسنحاول إظهار في هذا السیاسیة، ولهذاالعملیة

مستوى الجماعات المحلیة، وعالقة التأثیر والتأثر كأحد المتطلبات األساسیة في عصرنا الحالي لتحقیق 
من ومنه الفشل في إدراك الحاجات للساكنة و،ما فشل عنه التسییر التقلیدي التخاذ القرار من جانب واحد

. ََّثم عدم تحقیق األهداف المنوطة بالجماعات المحلیة

الفواعل الرئیسیة المساهمة في تطبیق الدیمقراطیة التنشاركیة في :المبحث األول
.الجماعات المحلیة

وقد تكون البعض،ببعضهفي ترابط وتالحم المجتمعالمهمةالمبادئالمواطنة منبدأیعتبر م
ًعموما العربيالمجتمعفيالمواطنةتأصیل مفهومّإن محاولةفیها،للسلطةین الممثلینأیضا فیما بینه وب
فإنهذا والسیاسیة، انطالقا منالفكریةالمسائلمنالكثیرفيالنظرعلى إعادةتقوم،ًوالمحلي خصوصا

مستوى على لیسالنخب الفكریة، والسیاسیةقبلمنوطموحكامل،تبني مشروعفيهوأفضل عمل
طرح الوطنیة، إنوالوحدةتحقیق المواطنةفيالجادالتطبیقيالعملمستوىوعلىبلالتنظیر فحسب،
نمر التيالتحدیاتظلمتكاملة، فيوحدة وطنیةعلىللعملًضروریاًمفهومامنهیجعلمفهوم المواطنة

العدیدة، إن حاجتنا الهجماتصدفيالتالحم الوطنيمنكنوعوبشدةفكرة مطروحة،المواطنةجعللبها 
ًالمواطنة فكرا مفهومتأصیلعلىتفرض علینا العمل،المجتمعفيالمواطنةمفهومتأصیللعملیة

األولى كونه الغایةهوالمواطنفیهایكون،وغیر الرسمیةمنهااألصعدة الرسمیةكافةعلىوممارسة
عن فغیاب هذه القیممشاركته في اتخاذ القرار،َمَثمنومنها حاجاته و،الوطنیةالوحدةتحقیقفيالمعني

ًوتبنینا سلوكیا هوًمفهوماالمواطن النخبویة :أشكالهبكافةالمواطنألنعامة،للوحدة الوطنیةغیابً
یتم التطرق، وعلى هذا األساس 1في المجتمعمبدأ المواطنةتحقیقفيالحقیقيالعاملهووالجماهیریة

والمجتمع المدني كفاعل رئیسي في عملیة ،ال المواطنة كأساس لحسن التدبیر المحليفي هذا المبحث أو

، ، مركز الدراسات اإلقلیمیةالموصلجامعةالسیاسیةالعلومالمواطنة، كلیةلمفهومالتاریخيالتأصیلالصائغ، احمدغانمبان- 1
12hwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28973على الساعة :        22/10/2016، تم االطالع في1ص
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التنمیة في كل مناحیها االجتماعیة والسیاسیة والبیئیة، باإلضافة إلى دور القطاع الخاص في بناء 
.أهم االتجاهات الجدیدة في الحكم المحليأحدكاالقتصاد المحلي 

.تفعیل الدیمقراطیة التشاركیةواطنة محلیا أساسالمتعمیق مفهوم: المطلب األول
تجاوزت الیوم المواطنة تلك العالقة القانونیة بین األفراد والدولة، ففي بعدها القانوني والذي یشیر 

كون المواطنة هي ،البعد النفسي واالجتماعيأیضاها تشمل َّإلى الحقوق والواجبات المدنیة والسیاسیة، فإن
ْلكون. ویة كل فردجزء من ه َ والمشاركة ،باالنتماء إلى المجتمع یحث على العمل الطوعياإلحساسّأن ِ

مما ینعكس ذلك ، سیاسيجتماعياطبراقلتحقیلةودلوا،ادرألفاینبت لعالقاامن نسیجلبناءةاالیجابی
.طار المعیشي لهاعلى التكامل والتعاون المطلوب لتحقیق أهداف المجتمعات المحلیة، وهذا لتحسین اإل

.مفهوم المواطنة: أوال
فیراد بها أحیانا االنتماء النشط إلى طائفة دینیة أو جماعة ،تستخدم الیوم عدة دالالت للمواطنة

بل إننا نالحظ أحیانا استعمال ،مصالح أو طبقة اجتماعیة أو عضویة في أي مجتمع سیاسي مستقل
فكرة المواطنة تحیل في معناها الدقیق إلى َّغیر أن،ة على الدائرة المنزلیةمطبق1عبارة المواطنة الخاصة
وهي تشكل الخاصیة القانونیة للفرد ،وحق المساهمة في تشكیل اإلدارة العامة،فكرة المشاركة السیاسیة

حق وهذه االمتیازات التي من بینها،الذي یتمتع بحقوق یقوم في مقابلها بأداء مجموعة من الواجبات
2.التصویت حق الترشح للوظائف االنتخابیة

:المعنى اللغوي
كانت تعني (Polis)إن كلمة الیونانیة القدیمة،الحضارةإلىالمواطنةكلمة ومدلولأصلیرجع

المواطنة كترجمة للكلمة كلمةتستعملالمدینة، كماشؤونفيحقوقیا ومشاركةبناءباعتبارهاالمدینة
(Citizenship)كلمة باللغة اإلنجلیزیة، وتقابلها(Cité)كلمة منمشتقةوهي(Citoyenneté)الفرنسیة 

، أما المواطنة فهي لفظ مشتق من كلمة موطن وموطن اإلنسان هو 3المدینةأي(City)كلمة منالمشتقة
ان اإلقامة أو الذي یستقر في بقعة أرض معینة وینتسب إلیها، أي مكمحل إقامته، والمواطن هو اإلنسان

، ولقد أثارت الترجمة العربیة للمصطلح الغربي لمفهوم المواطنة جدال واسعا 4االستقرار أو الوالدة أو التربیة

1 - Anicet le Pors , la citoyenneté , presses universitaire de France, Paris, 1999, p5.

، عمان،، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیعقراءة في مفهوم المواطنة العربیة-الدولة واشكالیة المواطنةسیدي محمد ولدیب، - 2
.50ص،2010

.3الصائغ، مرجع سابق، صاحمدغانمبان-3
.460، ص1997، بیروت،، دار صادر، لسان العربابن منظور- 4
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في الوسط األكادیمي العربي، تمحور أساسا حول مدى مالئمة هذه الترجمة من عدمها، ألن المواطنة 
هذا جعل المفهوم ینحسر معناه في أذهان ، )موطن اإلنسان ومحله(والمواطن في العربیة من الوطن

ٕالقائلین واسماعهم على أبناء هذا الوطن، وذلك غیب في الواقع وأبعد عن الذهن ما للمفهوم من أهمیة في 
بناء وعي حضاري إنساني جدید، یسهم في تجاوز المجتمع العضوي إلى المجتمع المدني، والحق المطلق 

، إلى أن "المواطنة في التاریخ العربي اإلسالمي" ثم مناع في كتابهإلى حقوق اإلنسان، ویرى األستاذ هی
ها لم تسمح حتى الیوم للجمیع بنیل حقوق مشتركة متساویة، وهو َّنأتجربة اإلنسانیة مع المواطنة تظهر

بذلك یشكل خطوة متأخرة مع أطروحات الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان، التي ترفض اعتبار المواطنة 
كان من الضروري وضع المعنى اللغوي العربي ،ة، وانطالقا من كل هذه المبررات وغیرهاحالة خاص

السابق ممن أمثال ه، وبالمقابل هناك اتجاه آخر من المفكرین العرب على عكس االتجا1التقلیدي جانبا
مون یعبر عن أحسن تعبیر في مض" المواطنة"محمد خالد، فهمي هویدي، برهان غلیون یرون أن مفهوم 

مواطنین ال "في كتابه " فهمي هویدي"، و"مواطنون ال رعایا"الترجمة العربیة، لمحمد خالد في كتابه 
".الدین والدولة: نقد السیاسیة" في كتابه " برهان غلیون" ، وكذلك "ذمیون

:المعنى االصطالحي
انتمائه إلى طبیعةت تفرضهاواجباوعلیهحقوقلهالذيالمواطنّأن: یقصد بهاًاصطالحاالمواطنة

العمل أما حقالصحیة،الرعایةحقالتعلیم،حق:ال الحصرالمثالسبیلعلىالحقوقهذهوطن، ومن
أداء العملوواجبوالدفاع عنه،للوطنالوالءواجب:كذلكالحصرالالمثالسبیلعلىالواجبات، فمنها

والقوانین المنبثقة عنهالدستوریحددهاعالقةبدولته،فردعالقة الفالمواطنةعلیهوبناءالخ،…ٕواتقانه
في 32وهذا ما جاء به الدستور الجزائري في المادة ،المواطنینبینالمساواةمعنىتحمل وتضمنوالتي

، أما في الفصل الخامس الواجبات 2القانونأمامسواسیةالمواطنینكل: الفصل الرابع الحقوق والحریات
وسیادتها وسالمة ترابهاالبالد،استقاللویصونیحميأنمواطنّكلعلىیجب: 75ة جاء في الماد

.3ّالدولةرموزوجمیعشعبهاّالوطني، ووحدة

عدد مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،صونیه، الفرد في المجتمع الجزائري هل هو مواطن، برقوق عبد الرحمان، ألعیدي-1
،وسیوثقافیة في المجتمع الجزائريخاص صدر عن الملتقى الدولي األول لجامعة بسكرة حول الهویة والمجاالت في ظل التحوالت الس

.232ص ،2011، 5العدد 
.10، ص، مرجع سابق01-16من القانون 32انظر المادة -2
.15، ص، نفس المرجع السابق75انظر المادة -3
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الفرد بینعالقة" المواطنةوالتي تشیر إلى أن،البریطانیةالمعارفدائرةوكما جاء في أدبیات
وتسبغ مسؤولیاتمنوما یتبعها،الحریةمندرجةمتضمنةتلك الدولة1قانونینص علیهاكماوالدولة
والجنسیة بین المواطنةالدائرةومیزت،العامةالمناصبحقوق االنتخاب وتوليمثل،ًحقوقا سیاسیةعلیه
مثل أخرىًحقوقاالمواطنةعنالجنسیة تضمن فضالَّأنْإذ،إطار الترادففيتستخدمماًغالباالتي

:، إضافة إلى هذا جاءت بعض التعریفات األخرى وركزت على العناصر كما یلي2خارجالفيالحمایة
. موسوعة الكتاب الدولي ركز على عنصر العضویة الكاملة في دولة- 
.موسوعة كولیر األمریكیة ترى بأنها أكثر إشكال العضویة في جماعة سیاسیة اكتماال- 
هوم االنتماء، وهو آلیة اجتماعیة وفكریة تعمل في ویعرفها أحمد عوض الرمون بأنها مشتقة من مف- 

لضمان تمتع المواطن باختیاره ،ضمن ما یرتبه العقد االجتماعي من حقوق وواجبات،مناخ من الحریة
.3كیان جغرافي معینفي إطارالحر المسؤول 

:مفهوم المواطنة والمفاهیم اللصیقة
بین مفاهیم أخرى، یعد من بین المآخذ على استعماله في ّإن اللبس الذي هو بین مفهوم المواطنة و

الخ، فالمواطن فرع عن الموطن وهذا األخیر هو ..مفهوم الوطنیة، الوطن، المواطن، : اللغة العربیة، مثل
الوعاء الجامع الذي یتیح للمنتمین إلیه حقوق الحمایة، واإلقامة، والتعلیم، واالستشفاء، والحریة، وغیرها 

على الفرد، أما نقطة التقاطع بین مفهوم المواطنة والمواطن والوطن، هو أن المواطن الجماعةمن واجبات
عالقة تفاعلیة تجمع مواطنین ببعضهم البعض، القاسم المشترك بینهم هو ذلك اإلطار الذي یصوغه 

ویعمق الوالء انتماؤهم لكیان مشترك یعبر عنه بمصطلح الوطن، بینما یشیر مفهوم الوطنیة إلى االنتماء 
.للوطن على حساب غیر المواطنین

المواطنة هي حلقة الوصل بین سلطویة الدولة ومدنیة المجتمع، تحددها قائمة الحقوق والواجبات 
:المواطنة تعرف إجرائیا على النحو التاليَّعلیه فإنًالمنصوص عنها في دستور الدولة، وبناء

.یة ماكل شخص له انتماء إلى وحدة سیاس- 
.الخ...یشعر بهویته داخل المجتمع تاریخیا أو وطنیا أو ثقافیا - 

1  -Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica, Vol 20,
pp140-142.
2 -Encyclopedia, Book international nnica. Inc, op cit pp140-142

.48، ص 2008، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، الدولة الوطنیة المعاصرة أزمة االندماج والتفككحارث، العاليعبد-3
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دون اإلخالل بقواعد ،ویدین له األخیر بتحقیق المزید من الحقوق والحریات،الوطنیدین بالوالء إلى
.1التضامن االجتماعي، وال مس بثوابت األمة وال زعزعة ألركان الهویة واالنتماء

:المواطنة والهویة
فهي بذلك ذات صلة اجتماعیة وسیاسیة ،المواطنة معنى الحق القانوني للجنسیةعندما تحمل

وقانونیة، وتكون قائمة بین شخص ودولة، وتجعله یكتسب حقوقا دینیة و ثقافیة واقتصادیة، وممارسة حقه 
ان من حقه القانوني السیاسي شرط أن ال یكون محروما كلیا أو جزئیا، من ممارسة هذا الحق بسبب الحرم

، باإلضافة إلى 2)الحرمان من الحقوق المدنیة (، أو بسبب إدانة جنائیة )الحرمان من الجنسیة(األساسي 
ذلك أن لكل مواطنة هویتها المرتبطة بمكونات الثقافة االجتماعیة، والمعتقدات الدینیة والنظام السیاسي 

و األمة الواحدة تتحدد المواطنة بواسطة مجموعة من في ضوء هویة المجتمع أ3.المعمول به في دولة ما
:القیم األساسیة أهمها

:المدنیة 
ٕیتعلق األمر بموقف من االحترام تجاه المواطنین اآلخرین، وازاء أماكن ومبادئ المجال العمومي 

ي یسمح بتناغم وتسامح لألفراد فیما بینهم، باسم احترام كرامة الشخص البشري الذأنها اعتراف متبادل
وانسجام كبیر في المجتمع، یتعلق األمر إذن بمراعاة أخالق المصلحة العامة عبر تنظیم فضاء عمومي 

4.محلي، وطني، وعالمي: مشترك للمواطنین، یمكن تصوره من منظور مستویات متعددة

: حس المواطنة
في احترام القوانین والقواعد یمثل حس المواطنة أو اإلخالص للوطن على المستوى الفردي،

بها، وفي الوعي بالواجبات تجاه المجتمع، وبصفة عامة یرتبط حس المواطنة بسلوك نشط المعمول
5.للمواطن في الحیاة العمومیة 

:التضامن

یعتبر التضامن كقیمة محفزة لثقافة المواطنة عن توافق أفراد المجتمع، وعن اإلحساس بالواجب 
واالجتماعي، الذي تقتضیه قیم المجتمع تجاه اآلخرین أنه مهم من منطلق أن األفراد لیسوا مجرد األخالقي

.14-06، ص ص 2006مارس ،15،العدد ، القاهرة مجلة مفاهیم المواطنة، المواطنة،عبید، منى مكرم-1
.59، ص2010،سیدي محمد ولدیب، مرجع سابق-2
.60ق، ص سابالمرجع نفس ال-3
.60، ص المرجع نفسه-4
.سیدي محمد ولدیب، مرجع سبق ذكره-5
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یعزز من حقوقهم الجماعیة ویترجم طون بالرغبة في انجاز مشروع معین،أفراد متساكنین، بل أفراد مرتب
مواطن من مستهلك ، ومن كل هذا تأتي المواطنة الفاعلة وهي أن ینتقل ال1رغبتهم في العیش المشترك

.للتحول إلى فاعل سیاسي في سیاق دیمقراطیة تشاركیة،إلى ممارسة التفكیر النقدي والتعاون،وفقط

المواطنة الفاعلة: 01الشكل رقم

اإلطار المدني                  مواطن فاعل

مهارات التربیة اإلعالمیة التشكیلیة

مهارة تشاركیة

هارة تعاونیةم

مهارة تعبیریة

مهارة نقدیة

عامل تغییر اجتماعي                                         مفكر نقدي                                        

مبدع ومتصل

.8وبنجامین تیفینین صبول میهیلیدیس: بقلمَفاءات أساسیة للمواطنة الفاعلة في دیمقراطیة تشاركیةكالتربیة اإلعالمیة: المصدر

.األبعاد المرتبطة بالمواطنة كممارسة: ثانیا

الدیمقراطیة للدولة الحدیثة، حیث یستخدم شكلالمعاصر ال ینفصل عن اإن المواطنة بمعناه
لحقوقي والسیاسي للفرد في المجتمع، یشیر إلى العضویة الكاملة في مصطلح المواطنة لتحدید الوضع ا

یتضح بذلك ،عبر آلیات متفق علیهاالمشاركة الفعلیة في اتخاذ القرارتدفع نحو السیاسیة، التيالجماعة 
2:یرتبط بأبعاد متعددة لعل أبرزها األبعاد الثالثة اآلتیة،أن المواطنة كمفهوم وكممارسة

.61، ص ، مرجع سابقسیدي محمد ولدیب- 1
ملتقى المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة ضمن : علي خلیفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة ورقة مقدمة إلى-2

.40-36ص -ص2004، بیروت،ة في المنطقة، مركز دراسات الوحدة العربیةمشروع دراسات الدیمقراطی
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: ني والسیاسيالبعد القانو
من زاویة اإلطار الدستوري والمؤسسي ینظر إلیه الضابط لعالقة الفرد بالمجتمع والناظم لها، وهو 

دة الجماعیة ومدى خدمته راتعبیر عن إشكالیة مدى انبثاق المؤسسات السیاسیة التنفیذیة، والتمثیلیة عن اإل
تكریس مبدأ المواطنة َّفإنونتیجة لهذا البعد؛ 1اعاتللصالح العام وحمایته لحقوق وحریات األفراد والجم

وقادرة ،، ووجوب إقرار مبادئ دستوریة وااللتزام بمؤسسات فاعلة2یقتضي توافر بعض المتطلبات العملیة
. على توفیر كافة الضمانات الالزمة

: البعد الثقافي السلوكي
مع الهویة الثقافیة الجامعة، وأثر ذلك السلوك هو تعبیر عن مدى انسجام الهویات الثقافیة الفرعیة

مبدأ المواطنة، ویعززه ویدفع نحو تكامل لتكریسحقق االنسجام ى الفرد والمجتمع، حیث یفترض أن یعل
واندماج الجماع السیاسیة، بینما یؤدي غیاب االنسجام إلى تغلیب الهویات الثقافیة الفرعیة على الهویة 

.ي الظاهرة الصراعیة داخل المجتمعاألمر الذي یذك،الجامعة
: البعد الغذائي

إذ ینظر إلى مبدأ المواطنة على أنه غایة ینشدها كل مجتمع سیاسي، یطمح الى تحقیق االندماج 
واالستقرار هذا من جهة، ومن جهة ثانیة هو تعبیر عن الوسیلة المثلى لتحقیق االستقرار، والسلم 

متعددة ثقافیا، غیر أن كتابات أخرى أشارت إلى أن األبعاد الثالثة للمواطنة االجتماعي في المجتمعات ال
: تكمن فیما یلي

مؤشر تحقق َّفإنبعد المواطنة الفاعلة من خالل القدرة على ممارسة النشاط السیاسي، وبالتالي :األول
.3هذا البعد أو غیابه في أي وحدة سیاسیة مرتبط بمتغیر المشاركة السیاسیة

بقیة مرتبط أساسا بالوضع القانوني للمواطن من حیث تمتعه بحق الجنسیة، وما یترتب عنها من :انيالث
.الحقوق وما یقابلها من التزامات

تعلق بالحس الثقافي أي تلك الرابطة المعنویة التي تقوم على الوالء، واالنتماء للوطن ی:البعد الثالثأما 
1.والثقافي للمجتمع الواحدوالتسامح واحترام التنوع االجتماعي 

دراسة حالة لكل -المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مناهج التربیة الوطنیة في األقطار الغربیةوآخرون،محمد یعقوب-1
.14، ص2012، األردن،ن.د.، د-من األردن ومصر ولبنان

.14ص ،نفس المرجع السابق-2
.هنفسمرجع ال- 3
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: المواطنةفضاءات
وفي العامة،والوظائفشغل المناصبعلىومقتصرةالسیاسي،الفضاءفيمنحصرةالمواطنةكانت

اقتراع ، إلى)والنبالءالرجالعلىمقتصر( ّمقیدمناالقتراعّومع تطور.القانونلصیاغةالممثلینانتخاب
السیاسیة األحزابلتشملوالتنفیذیة،البرلمانیةالمؤسساتالمواطنة تتجاوزتاءافضأصبحتومباشر،عام

2.كذلكالمدنيالمجتمعومنظماتعشرالتاسعالقرنفيبعد ظهورها

: المواطنةةاألحزاب السیاسیة كفضاء للممارس
طرق وفتحلمواطنینافي تأطیرألهمیتهاالدیمقراطیة،مظاهرمنمظهراالسیاسیةاألحزابتعتبر

العمل فيبضرورة المشاركةتوعیتهم،ٕوالىالمواطنینتأطیرإلىالسیاسيالحزبالسیاسیة، یهدفالمشاركة
ًالسیاسیة دورا هامااألحزابالسیاسي، كما تلعب وتأطیرهم، عبر الندوات وتمثیلهمالمواطنینتنظیمفيً

الجماهیري  والتثقیفالتعبئةوسائلمنیة، وغیرهاوالدراسات والتجمعات السلموالمظاهراتوالبحوث
أنه یتیح له حیثمنالدیمقراطیة،علىللمواطنتدریبا وتعلیماالحزبيالفضاءباإلضافة الى ذلك یمثل

الحزب داخلالنشاطكما یساهم.النظروجهاتواحترامالمختلفة،والتصوراتاألفكاربمناقشة وبطرح
داخل التعبیرعلىوالقدرةّبالنفس،ّوالثقةالنقديمثل الحسّالشخصیة،راتالمهاتعزیزفيالسیاسي

.3وغیرهوالتواصلوالتفاوضوالتجمعات،وتنظیم اللقاءاتالتجمعات

:والمواطنةللتطوعكفضاءالمدنيالمجتمع
منهمرغبةلكوذ،والمصلحة الجماعیةالعامالشأنقضایاطرحأجلمنالمواطنینإرادةتلتقيحیث

هذهاتجهت.المدنيالمجتمعاألطر مؤسساتهذهضمنمنالمسائل، فنجدهذهإدارةفيالمساهمةفي
المواطنینحقوقعنوتدافعبالحقوقتطالببمعنى أنها،دفاعي ومطلبيمنحىاتخاذإلىالمؤسسات

الحقوقهذهكافلةهيولةوالدحقوق،أصحابهمبهذا الشكلالقرار، فالمواطنونمتخذيإلىّتتوجه
4.بینهماالتوسطعلىالمدنيویعمل المجتمع

.15ص. محمد یعقوب وآخرون، مرجع سابق-1
.53ص،2014د د ن، تونس، ، الشباب والمواطنة الفعالةفراوس، شقیر ، یسرىحفیظة-2
.54، ص السابقنفس المرجع- 3
.55فراوس، مرجع سابق، ص شقیر ، یسرىحفیظة- 4
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المواطنة التمكین والممارسة: 02الشكل رقم 

فضاءات ممارسة المواطنة

دور المجتمع المدنيدور األحزاب السیاسیة                                                         

المصالحتجمیع-والمواطنین                                                          المواطناتتأطیر-
القیمعلىالتربیة-السیاسي                                                تكوینهم-
االقتصادیة         األوضاعتحسین-الحیاة                                                                 فيانخراطهمتعزیز-

القیاداتبناء-الشأن العام،                                                               تدبیروفيالوطنیة،
مدنیة دیمقراطیة                          ثقافةإشاعة-الناخبین                                                      إرادةعنالتعبیر

ممارسة السلطة                                                            فيالمشاركة-
ئلبالوساوالتناوب، التعددیةأساسعلى

الدیمقراطیة                                                 

.61فراوس، الشباب والمواطنة الفعالة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، صشقیر، یسرىحفیظة: المصدر
تصویبهتجسید مفهوم المواطنة كأساس لتعزیز التدبیر المحلي و:اثالث

األنظمة علىللقضاءالمحكومین،نضالثمرةهيكما جاء في كثیر من األدبیات أن المواطنة
القانون دولةٕحدیثة وارساءدولةخال تأسیسمنسیطرتهممنّوالتحرربالسلطة،السیاسیة المستبدة

عبر أوبصفة مباشرةالسلطةیمارسالذيوهوالسیادة،صاحبهوالشعببأنالعترافوالمؤسسات، وا
بین والفصلالمواطنینبینبالمساواةواإلقرار،الحرالمباشر واالقتراعطریقعن، ممثلیه المنتخبین

توضیحإلى المطافبنالیصل،للمواطنینالسیاسیةوالمشاركةعلى السلطةالسلمي والتداول،السلطات
المتبعةاألنظمةبیانفيكفیلتینغیرمعنى المشاركة لتجسید مفهوم المواطنة كقیمة، فالمساواة واالنتماء

المجتمعات الدیمقراطیةفيالقرارالمجتمع في صنعألفرادالحقیقیةالمشاركةمنالبدبلفي كل دولة،
والتحدیات التي تواجه،األزماتجهةفي مواالدولةبجانبلیتحمل المسؤولیة،االنتخاباتمن خالل

ًیتطلب منا استعدادا حقیقیا للمشاركةوهذامختلف المجاالت،فيودولتهمجتمعه المحلي في االنتماء ً
السیاسیة واالجتماعیةجمیع المجاالتفيباإلمكان التفاعلأنهتعنيالعامةالحیاةفيوالمشاركةللوطن،

ًبدءا،1فئات المجتمعلجمیعبین الحقوق والواجباتالتمییزدونالجمیعأماممتاحةتكونوالثقافیة، وأن
بالخدماتأفراد الشعبباقيالمواطنة الحقیقي، واستفادةمعنىعلىالتعلم والتربیةفيالطفلحقمن

.13- 11ص -، ص2006، االردن،عللنشر والتوزیجریردار،طنیةالوالتربیةوآخرون،علي محافظه،- 1
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حق إلىوصوالواالجتماعي،والنشاط الثقافي،واالقتصادیة،السیاسیةالحریةوكذلكلهم،المقدمة
القدرةكتولي المناصب العامة، ویكون لدیهمخاصة،الشأن العام والمحليذاتاألمورتدبیرفيركةالمشا
في هذهالفرصة للمشاركةتتاحفعندما،فیهاوالمشاركةاألحزاب والجمعیاتوتكوینالقراراتخاذعلى

وخلقسیاسیة واالقتصادیةالیضمن الفعالیةالذي،النوعيللتنافسًحتماًمفتوحاالمجالیكونالمجاالت
وقدرتها علىالثقافة الدیمقراطیةمنال یتجزأًجزءاالمشاركةتعد، 1والوطنالمجتمعأماممواطنه مسؤولة

عنبغض النظرإطار واحدالمحلي كافة تحتالمجتمعفئاتمن خالل اندماج،التدبیر المحليتعزیز
ضمنفي مكان واحدطائفیة، وجنسیة، واتحادهمجهویة،عرقیة،دینیة،سواء كانتالمختلفة،االنتماءات

خالل منوتطور المجتمع المحلي،نهضةتجاهالمواطنة الحقیقیةعلىللحفاظواحد،سیاسينظام
العنفالتعصب ونبذالمحبة واالبتعاد عنتعزیزطریقعن،المجتمعأفرادبینوالتسامح والترابطالتالحم
االنخراطتوفر فرصبمفهومها الصحیحالمشاركةأنسبقممایتضح.2خراآلالرأيوقبولوالحوار
علیا تحكمها سلطةالتيعن المشاركةتختلفوهيالعامة وحقولها،الحیاةمجاالتكافةفيالتلقائي
فالمواطنة،ومبادئهاقیمهامعالمواطنة ویتعارضمفهوممعیتنافىلنوهذاتشاء،كماوتقودهاتأمرها

في الفعليوالحضور،المشاركةحقبلهقرتمنح ولتتهتم بالفردمهمة،ٕحضاریة وانسانیةقیمةبوصفها
الحیاةوفي مجاالت،المیادینشتىمن خالل الجماعات المحلیة في،المدنيوالمجتمعالدولةمؤسسات
.3والثقافیة،واالقتصادیة،واالجتماعیة،السیاسیة

حیث تمثل المواطنة،علیهاتقومالتيوالوالءاالنتماء،المشاركة،المساواة،ك:القیمتتضحهناومن
المجتمع المحلي ومنه إلى علىواالستقرار، والمحافظةوالتنمیةالبناءتحقیقعلىوتعملالبعد اإلنساني
لى من خالل االنتقال من التدبیر الضیق إ،التحدیات وكل العقباتمواجهةفيوحدتهالوطن لتعزیز

المجال أمام المواطنین أو فتح،الدیمقراطیة التشاركیةالتدبیر األرحب واألوسع، كل هذا یأتي في نطاق 
أو باألحرى ،السلطة الفوقیةعني ببساطة نهایة احتكار نأفرادا أو في إطار منظمات المجتمع المدني، 

ومن المهم . الوطني أم المحلي، للقرار في تدبیر الشأن العام، سواء لوحدهاالمؤسسات المنتخبةعمل 
التشاركیة الهدف من الدیمقراطیةوذلك للتأكید على أن ،4اإلشارة إلى المؤسسات المنتخبة في هذا السیاق

.13-11ص -صمرجع سابق، وآخرون،علي محافظه،- 1
.31-30ص -، ص2010، االردن،الیرموكجامعة، منشوراتالوطنیةالتربیةوآخرون،أحمد محمد،جوارنة- 2
147،2011العددفصلیة،قومیةمجلة، عربیةشؤون،"اء الدیمقراطيالبنوتحدیاتالراهنةالعربیةالثورة" مصباح، الشیباني- 3

.150ص 
h22/2102/com.almontakhabounpress://httpعلى الساعة :30/08/2016تم االطالع في اإلنماء- 4
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في إطار من التكامل هاوتطویرمنها الجماعات المحلیة،العمومیةالهیئاتالمساهمة في تجوید عمل هو
والمشاریع ،تجوید من جهة الخدمات الیومیة المقدمة للمواطنینویهم هذا ال،مع الدیموقراطیة التمثیلیة

المبرمجة في إطار التنمیة المحلیة، كما یهم من جهة أخرى حكامة هذه المؤسسات وترشید تدبیرها 
).الخ.…المیزانیة، التوظیف، : المالي واإلداري(

.التشاركیة على المستوى المحليالمدني في تفعیل الدیمقراطیة المجتمعوأدوارأهمیة: المطلب الثاني
ها خصوصا البلدان المتقدمة ترفعالتي ،السیاسات العمومیة المحلیةات تطوروالتحوالتإن

ّأدى إلى ظهور ما یسمى بالدیمقراطیة التشاركیةوالذي  التدبیر المشترك مقاربة جدیدة فيتعدوالتي ،َّ
أظهرت التجارب ، شاركة المواطنین في اتخاذ القرار السیاسيًبناء على تقویة موالمحلي، وللشأن العام 

الموجهة إلى األفراد المستهدفین دون إشراكهم في مسلسل صیاغة القرار ،محدودیة نتائج البرامج التنمویة
في مجال السیاسات العمومیة ، (Top down) "من األعلى إلى األسفل"العمومي، مما یؤكد فشل نظریة 

وأن التنفیذ یتم عبر إشراك المواطن المستهدف ،ة تتواجد على هرم صیاغة القرار العموميبمعنى أن الدول
، ومن )المفاهیم واألدوار(سنحاول في هذا المطلب تناول المجتمع المدني1.أو جمعیات المجتمع المدني

.ئة السیاسیةومنها إلى التنمیة الشاملة والتنش،خالل مبدأ التشاركیة المساهمة في التنمیة المحلیة

.بین اإلرث التاریخي والصحوة المعاصرةمفهوم المجتمع المدني : أوال

التاریخي كما تطور من المنظور ،مفهوم المجتمع المدنيفي هذا العنصر توضیح حاول نسوف 
لآلراء التي تناولت المفهوم من منظور عربيالتطرقفي الخبرة الغربیة والصحوة المعاصرة له، ثم 

المفاهیم البدیلة التي عبرت عن ذات و،اإلسالمیةسالمي في محاولة لتتبع جذوره في الخبرة العربیةإ
لكي تمثل ،ًالتي كانت بدیال عن التكوینات التي تطورت في الخبرة الغربیة،المفهوم والتكوینات المماثلة

.یة واإلجرائیة للمفهوملمجموعة من التعریفات االسمالتطرق ثم ،المجتمع المدني المعاصر فیها

یمكن أن نلمس مالمح المجتمع المدني بالعودة إلى أعماق التاریخ اإلسالمي، وذلك باالستناد إلى 
بعض المؤشرات الدالة على هذا المفهوم، إذ تعتبر وثیقة المدینة أو الصحیفة أول وثیقة تؤسس للمجتمع 

، الن اإلسالم جعل الحاكم 2القبائل واألدیان والمهاجرین واألنصارالمدني، وتنظم عالقته االجتماعیة بین

h22على الساعة :12/08/2016، تم االطالع في )المدني والدیمقراطیة التشاركیةعالمجتم(هسبریس -1
html.62646/opinions/com.hespress.www://http

الطیب لتبزیني، نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره وتجلیاه في الفكر العربي المعاصر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -2
.علم االجتماع الثقافي
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مكلفا وقید من سلطته، وأبطل تقالید الحكم المطلق الذي ال یتقید فیه الحاكم ال بشرع وال بقانون، وهذا ما 
وبشأن حق الرعیة في مسائلة الحاكم قال " كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعیته" جاء في الحدیث النبوي 

1.اًكان به اعوجاجْإنّیقوموهوان " امرأة أصابت واخطأ عمر: " مر بن الخطاب من فوق المنبرع

التي تنظمها ،یشیر إلى كل أنواع األنشطة التطوعیةالمجتمع المدنيمصطلح ،انطالقا من هذا
خرط فیها المجتمع المتنوعة التي یناألعمالهذه من والغایة. مشتركةمصالحوالجماعة حول قیم وأهداف

نجد بوادر ودالئل المفهوم لدى رواد الفكر . الخدمات، أو التأثیر على السیاسات العامةالمدني تقدیم
اإلصالحي المتأثرین بالنهضة األوربیة، في ظل الدولة الحدیثة القائمة على الحكم الدستوري نظرا لما 

ل القرن التاسع عشر مرحلة اهتمام الفكر ینطوي علیه من عدل ومساواة وحریة وتمدن وتحدیث، إذ شك
العربي اإلسالمي بحیاة الفرد والمجتمع وأسس لقیام الدولة الحدیثة، ومن ضمن القضایا التي حظیت 
باالهتمام مفهوم الحقوق المدنیة، ویعتبر الطهطاوي أول من حاول التأصیل لفكرة الحریات والحقوق، التي 

حقوق أهالي المملكة الواحدة بعضهم على بعض، وهي حقوق "مدنیة،یسمیها العدل واإلنصاف والحقوق ال
وأعراضهم ومالهم وما علیهم ،لحفظ أمالكهم وأموالهم ومنافعهم ونفوسهم،أهل العمران بعضهم على بعض

.لذلك ركزوا على أولویة اإلصالح السیاسي على اإلصالح الدیني" ومدافعة،محافظة

المفهوم ، ا هائلین من القرن العشرینًا وانتشارًد تعبیر المجتمع المدني زیوعفي العقدین األخیرین شه
تعود إلي مفهوم جذور الإذن . طویلةزمنیة ا بسیاق تاریخي وعبر فترة ًا في الغرب مرتبطًتطور أساس

عالقات بین األفراد باعتبارها،التنسیقیةوفالسفة العقد االجتماعي الذین تعاملوا مع العالقات التعاونیة 
الذي میز بین المجتمع ،اًا كبیرًالمفهوم علي ید هیغل تطوروشهد ،منشئة للمجتمعالستقراره وحافظه 

والدولة بوصفها مجموعة من ،العادات والعرفالتقالید والمدني كشبكة من التفاعالت التلقائیة القائمة علي 
لكن رغم هذه الجذور ، العالقات السابقةمارس في إطارها شبكةُالتي ت، المؤسسات السیاسیة والقانونیة

ارتبط بعقدي الثمانینات ،السیاسة المقارنةدراساتاستخدامه بشكل مكثف في َّالتاریخیة للمفهوم إال أن
.2والتسعینات وما صحبهما من تطور في اتجاه الدیمقراطیة

مركز دراسات ،كریةبحوث ومناقشات الندوة الف-المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیةمعمن زیادة، -1
.162ص د س ن، ، بیروت، الوحدة العربیة

بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،،قضایا االستمرار والتغییر: ، النظم السیاسیة العربیةعلي الدین هالل و نیفین مسعد-1
. 180-178، ص ص 2000الطبعة األولى، 
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یة بمفهوم المجتمع المدني من وفي العصر الحدیث انشغلت األوساط الفكریة، والسیاسیة، واإلعالم
خالل الفكر الغربي، إذ تسرب المفهوم إلى الفكر العربي المعاصر بدایة من الثمانینات خصوصا في 

أنظمة : المغرب العربي، حیث نوقش المفهوم بغرض التفكیر في ظروف التحول من األنظمة الشمولیة
اهتمام بالعملیة الدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان الحزب الواحد إلى التعددیة السیاسیة، وما رافق ذلك من 

) الرابع هجري (منذ القرن العاشروالسعي للخروج من بوتقة االستبداد، الذي میز التاریخ العربي اإلسالمي 
1.وما رافق ذلك من انحدار حضاري شامل

.إسالمي-مفهوم المجتمع المدني من منظور عربي

على لم یقتصرثار جدل كبیر بشأنه أ،لمفهوملالتسعیناتبدایةذ منالذي ظهركبیرالجدل إن ال
بل تعدى ،كما فعل كثیر من الباحثینومضمونه في الخبرة الغربیة،امتداداته التاریخیةمجرد البحث في 

بدیلة كانت تؤدي نفس تكویناتًبحثا عن ،اإلسالمیة- في الخبرة الحضاریة العربیةالتعمقإلى األمر ذلك 
ّیشیر إلیها المفهوم في خبرته الغربیة، ومن ثم البحث في حیث،تكویناتفة التي كانت تؤدیها الوظی ُ

الذي نشأ وتطور في خبرة غربیة ،اإلسالمي عن مفهوم بدیل لمفهوم المجتمع المدني- التراث العربي
عض منهم مفهوم المجتمع البفرأى.)2(وجزئیاتها للخبرة العربیة اإلسالمیةمكوناتهافي كثیر من مختلفة

ًالمدني مفهوما دخیال على التراث السیاسي اإلسالمي وعلى الحضارة العربیة األغلبیةوتبنت ،اإلسالمیة-ً
ّمن هؤالء موقفا رافضا لمفهوم المجتمع المدني، ومن ثم اجتهدوا في البحث عن مفهوم  ً البدیلة التكویناتً

الحبیب الجنحاني على الدكتور هذا أكد من انطالقا.سالمیةاإل-التي عبرت عنه في إطار الخبرة العربیة
اإلسالمي، لم یبرز في الخطاب السیاسي -أن المفهوم مفهوم دخیل على تراث الفكر السیاسي العربي

مثل الوطن والدستور ،العربي إال في العقود األخیرة، وأنه لم یكن ضمن كثیر من المفاهیم السیاسیة الغربیة
. )3(التي تأثر بها رواد الفكر اإلصالحي العربي في القرن التاسع عشر،واالنتخابات

.58ص د س ن، ، عمان،ر كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، داالمدني والسلطة الشرعیةحامد خالد، المجتمع -1
:10/09/2016، تم االطالع فيمنهج النظر في أسس البناء الدیمقراطي والتعددیة ومؤسسات المجتمع المدني- 3

shtml.57article/2000/politic/contemporary/Arabic/net.islamonline.www://httph22à

h20على الساعة : ًنترنت أیضا على الرابطرؤیة إسالمیة، على موقع اإلسالم على اإل: العمل األھلي: كذلك دراسة لھشام جعفر بعنوان
shtml.57article/2000/02/contemporary/Arabic/net.islamonline.www://http

.11ص م،1999مارس 3، الكویت، العددمجلة عالم الفكراني، المجتمع المدني بین النظریة والتطبیق، الحبیب الجنح- 3
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مفهوم المجتمع األهلي على مفاضلةفي هنفسهتبنى االتجا،جیه كوثرانيوبالعودة إلى أفكار و
في التعبیر "المدني"هي األنسب عن صفة عن صفة " األهلي"المجتمع المدني، على اعتبار أن صفة 

بالخبرة الغربیة نتیجة لتشكل أساساالتي ترتبط ،اإلسالمیة- االجتماعیة في الخبرة العربیةعن العالقات
سمة المواجهة في القرنین الثامن (حقوق المواطنة في مواجهة كل من الطابع الكنسي الكهنوتي للسلطة 

مرحلة ما بین للدولة سمة المواجهة في )الشمولي(والطابع العسكري التولیتاري ،)عشر والتاسع عشر
في هذا و.)1(الحربین للنازیة والفاشیة، وللدولة الشمولیة في مرحلة سقوط جدار برلین وانتهاء الحرب الباردة

هأنأبانتاإلسالمیة - االقتصادي للدولة العربیةویشیر كوثراني إلى أن دراسات التاریخ االجتماعي ،اإلطار
ًتاریخا أهلیا متنوعا غني المصادر متهناك ً اإلسالمي -سع الموضوعات، یمكن القول بأن التاریخ العربيً

ًاإلسالمي لم تندمج اندماجا كلیا في الدولة - ًشهد انفصاال بین األمة والدولة، فاألمة في التاریخ العربي ً
فبقیت العالقة بین جماعات األمة وفرقها ومللها من جهة، وأهل الدولة من جهة أخرى عالقة واسطة ال 

اإلسالمي، بقي قطاع من - ج، وعلى الرغم من تشكل مؤسسة دینیة رسمیة في التاریخ العربيعالقة اندما
والتشیع في العالم اإلسالمي ،السیما لدى أهل التصوف- العلماء والفقهاء خارج نطاق الوظیفة الرسمیة

ًلعبت دورا وسیطا بین األمة والدو،وبرزت في تاریخ الحضارة اإلسالمیة نماذج لتكوینات المسجد : لة مثلً
. )2(أصحاب الحرف والطوائف والصناعات، العلماء، مؤسسة الوقف

.التعریفات االسمیة لمفهوم المجتمع المدني

نظرا للمرجعیات ،مزال مفهوم المجتمع المدني یطرح جدال واختالفا في األوساط الفكریة العربیة
واستخدامه في سیاقات ،ل التوظیف اإلیدیولوجي للمفهوموفي ظ،الفلسفیة والفكریة التي ینطلق منها هؤالء

إلى مجموعة المؤسسات والتنظیمات المجتمع المدني مفهوم یشیرَّیق أنیرى فر3.مختلفة وألهداف متباینة
التي تستند إلى أسس مدنیة اجتماعیة من وضع البشر، أي أنه نقیض لكل ما هو دیني أو ذو مرجعیة 

مصطلح واشتقاقاته البین ،لمفهوم لغویا نجد أن هناك تطابقا في اللغات األجنبیةوبالرجوع إلى ا. دینیة
والمنافع العامة دون ،كل المؤسسات التي تتیح لألفراد التمكن من الخیراتفهو ،4اللغویة والمفاهیمیة

، بیروت، مركز الوحدة العربیة،ودوره في تحقیق الدیمقراطیةالدولة والمجتمع المدني في التاریخ العربيوجیه كوثراني، - 1
.3-2ص ص ،1992

..5-4، ص صنفس المرجع السابق- 2
.10ص،مرجع سابقحامد خالد، -3
.11ص ،مرجع سابقحامد خالد، - 4
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عن ” استقاللیة“فالمجتمع المدني بنیة وعالقات ومؤسسات یؤسسها األفراد بـ ، تدخل أو توسط الدولة
.الدولة

للداللة على وجود مساحة واسعة یستعملالمجتمع المدني َّأنیرى،مصطفى كامل السیدفي رأي
واستقالل اإلرادة للفاعلین االجتماعیین خارج نطاق سیطرة الدولة، یعبرون فیها عن ،من حریة الحركة

وجود هذه المساحة . أي صورة مباشرةبعید عن السیاسة باغلبهاحیویتهم في مجاالت متعددة ابداعهم و
ٕ، وانما تصبح حلبة ةالثانیعلى عكس مدى نشوء عالقة جدیدة بین الدولة والمجتمع ال تتسید فیها األولى ت

هذه المساحة ،من تفاعل، أو تترجم في إطار استقاللها النسبي إرادة أقوى الفاعلین فیههالما یجري فی
. دخل فیها إال على نحو مقبول لهؤالء الفاعلین، وألسباب مفهومة منهمتحترمها الدولة بصورة جادة، ال تت

التي البد وأن یتسم بها ویقوم على أساسها ،ُویعد قبول التعددیة واالختالف في الرأي أحد السمات الرئیسیة
وبذلك فالمجتمع المدني یتجسد في التنظیمات المختلفة المستقلة عن . 1المجتمع المدني في أیة دولة

السلطة السیاسیة، التي ینشئها األفراد طواعیة لتمثیلهم والتعبیر عن طموحاتهم، ویمارسون من خاللها 
خیاراتهم كمواطنین یتمتعون بحقوقهم في إطار حریاتهم، لذلك اعتبر دوركایم مؤسسات المجتمع المدني 

لحالة اغتراب الفرد وألمراضه بین الدولة والفرد، من أجل تأمین التعاون المتبادل، والتصدي " شبكة أمان"
من الناحیة االصطالحیة و.2االجتماعیة الناجمة عن انهیار البنى العضویة للمجتمع في ظل الحداثة

یعرف المجتمع المدني بأنه كل التنظیمات غیر الحكومیة، التي تمأل المجال العام بین األسرة والدولة 
و مصلحة أو التعبیر عن مساعي جماعیة ملتزمة في وتنشأ باإلرادة الحرة ألصحابها، من أجل قضیة أ

3.ذلك بقیم ومعاییر التراضي، والتسامح واإلرادة السلمیة للتنوع واالختالف

ومن هنا یمكننا القول، بأن المجتمع المدني هو مجموعة تنظیمات تطوعیة حرة غیر حكومیة 
حتى لو تلقت ،بهدف الوصول إلى السلطةتنشأ لتقدیم خدمات للمجتمع، وال تمارس أي نشاط سیاسي

تتطلب ،الدعم من األحزاب السیاسیة، حیث یقوم أساسا على الحوار حول أمور جدلیة في المجتمع
.مشاركة الجمیع بالرأي واالستشارة في كثیر من األحیان

مركز البحوث والدراسات السیاسیة ،مفهوم المجتمع المدني والتحوالت العالمیة ودراسات العلوم السیاسیةمصطفى كامل السید، - 1
.18-15ص، ص1995ل ، أبری95سلسلة بحوث سیاسیة، العددالقاهرة، بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة،

.25، ص1999، القاهرة،، الدار المصریة اللبنانیةعلم االجتماع السیاسي، األسودشعبان الطاهر - 2
.36ص،ـ2009، االسكندریة،، دار المعارف الجامعیةعلم اجتماع دار التنمیةعلي عبد الرزاق جبلي، -3
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.محليالمدني في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى الالمجتمعوأدوارأهمیة: ثانیا

الرعایة الصحة،كالتعلیم،بالمجتمعالمجاالتكافةفيإسهاماتالمدنيالمجتمعمؤسساتدمقت
انطالقا مجتمعاتهمفيالمنظماتهذهینشئونالمواطنین أنحیثذلك،غیرإلى...البیئة االجتماعیة،

جهود الحكومةإلىجهودهمبضمتیاجاتهماحوتلبیةمشاكلهم،لمواجهةالمناسبةالوسیلةبكونهاوعیهم،من
ذلك ال یعني أنه ال یساهم في َّفإنا كان هو أداة هامة في تحقیق االستقرار، َّالمجتمع المدني لمَّنإلذلك 

التطویر والتغییر، وبالنظر إلى اهتمام المنظمات الدولیة بالتنمیة، ومنذ فترة قصیرة بدأت تؤكد على توجه 
قد أصابها الفشل ،هو التنمیة بالمشاركة على أساس أن تجارب التنمیة العدیدة السابقة،لهاومعنى جدید 

بینما أثبتت حاالت أخرى ،تم فرضها على المحكومین دون إشراكهم فیها،ألنها فوقیة من جانب الحكومة
. 1مشاركة المستویات الشعبیة الدنیا هي خیر ضمان لتحقیق النجاحَّنأ

: التنمیةومسألةمدني في الجماعات المحلیةالالمجتمع-1

تقوم باالعتماد التيهي تلك،التنمیة الحقیقیةأنعلىالتنمیة یتفقونبقضایاإن جل المهتمین
في وبمالدیهاتقوم كل جهة وتسهم بتقدیم ماأنوعلىًمعا،واألهلیةالحكومیةالمجهوداتبینالمتبادل

بالدنا  الیوم فيجمیعاوالصحیة، وما نالحظه،واالجتماعیة، المجتمع االقتصادیةمشاكلوسعها لمواجهة
وتطویر في تدعیماالجتماعي واالقتصاديالتطورالمدني، ودورها فيالمجتمعلمنظماتكبیرمن تواجد

وبرامج بعض أهدافتنفیذفيوخطط التنمیةبرامجفيًملحوظاًنشاطالهامنها أصبحالبعضألنالتنمیة،
للدور المهم الجزائریةالدولةإلدراكً، ونظرا2الخ..الفقرومكافحةالبیئةمجاالتفيوكذاالسكانیة،السیاسة

ضمنها ومنلها،المساعدةتقدیمفيبمختلف الطرق وساهمتتسجیلهاعلىعملتفقدالمنظمات،لهذه
تلك بإنشاءالخاصةالروتینیةاإلجراءاتمنفیفوكذا التخالعقبات،وتذلیلوالجمركیةاإلعفاءات الضریبیة

التحول اثروخصوصااستقالل،فبعدوهامفاعلكشریكللعمل والتحرككافیةمساحةومنها،المنظمات
من العدیدتشكلتالماضي؛القرنمنالثمانیناتنهایةفيالحزبیةالتعددیة سیاسةوتبنيالدیمقراطي

تتمتع لماالدیمقراطیةالحكمأنظمةفيرسمیةغیرمؤسسةعلى أن الحزبالجزائر،فيالسیاسیةاألحزاب

22hhttp://30dz.justgoo.com/t481-topicعلى الساعة :23/08/2016االطالع فيتم ،أصل المجتمع المدني- 1

مركز البحوثسیاسیة،بحوثسلسلة،السیاسیةالعلومودراساتالعالمیةوالتحوالتالمدنىالمجتمعمفهوم،مصطفىالسید-2
.45 ، ص1995، القاهرة،السیاسیةوالدراسات
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الجمعیات منالعدیداعتمادتمذلكمعتوازیا، و1والمراقبةوالتمثیلوالتجنیدعلى التأطیرقدرةمنبه
بلورة يفساهمتالتي،الجزائرفيالجمعویةالحركةوتطورنمومهدت إلىوالریاضیة؛الثقافیة واالجتماعیة

المشهد علىلیسمهماموقعایحتلیزالوالاحتلالذيالمدني،في المجتمعتمثلرسميغیرنموذج
وقد والثقافیة والتنمویة،االجتماعیةمنهااألخرىالمستویاتفيبل تعدى دورهفحسب،الجزائرفيالسیاسي

المستویات اإلنسانیة كافةىعلالعملالمدني بالجزائر،المجتمعمتاحا لمنظمات ومؤسساتأصبح
تشارك أصبحتومنهاوالتطویر،البناءعملیاتفيفعالهامكشریكوتدخلها،واالقتصادیة،واالجتماعیة

:2مثلاألنشطة الحیویةمختلففي

في المناطق الخدماتتلكتدعمأنالقریبة، علىالریفیةالمناطقفيوخاصةالصحیةالخدماتتدعیم:أ
.والنائیةالبعیدة

.الصحیةالرعایةمشاریعفيالعمل:ب

.الصغیرةاإلنتاجیةالمشاریعمجالفي: ج

.الحریاتعنوالدفاعاإلنسانحقوقمجالفي: د

.األمیةومحووالتأهیلالتدریبمجالفي:ه

.الفقرمكافحةإستراتیجیةمتابعةمجالفي: و

.الشبابوبالطفولةواالهتمامالتنمیةمجالفي: ك

.المحلیةالمجتمعاتتنمیةفياإلسهاممجالفي:ل

.للمجتمعاألساسیةالبنیةوتقویةالعامةالخدمات،مجالفي:ن

:والسیاسیةاالجتماعیةدور المجتمع المدني في التنشئة- 2

ةحروهي تنظیمات، هي مؤسسات مستقلة في عملها عن الحكومةالمجتمع المدنيباعتبار أن 
جل تحقیق مصالحه وفق معاییر القیم أبین المواطن والدولة من والتنشیط، تطوعیة تقوم بدور الوسیط و

واالجتماعیة والثقافیة ،واالقتصادیة،قوم على المؤسسات السیاسیة، تاالجتماعیة والتعددیة الثقافیة والفكریة
دور ویتجلى،ا وسن برامجها التثقیفیةوتبتعد تلك المؤسسات عن دور السلطة في صناعة قرارته. المتنوعة

من خالل دورها ،المجتمع المدني على دور الدولة في مجال الوعي والتثقیف االجتماعي والسیاسي

جامعة،والعلوم االجتماعیةاآلدابمجلة،الجزائرفيالرشیدالحكمیقتحقفيالمدنيالمجتمعمنظماتدور،ناجيالنورعبد- 1
.207، ص05/2007عدد سطیف،

.207نفس المرجع السابق، ص- 2
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التي تساهم في رفع الوعي السیاسي ألبناء المجتمع ،والفعال في نشر ثقافة التنشئة السیاسیةاألساسي
.كون السیاسة حكرا على الطبقات الحاكمةتلكي ال،ساحة العمل السیاسيإلىوجذبهم 

كبیر من الفنون أعضائها بقدرتزودفهيالسیاسیة،مدارس للتنشئةالمدنيالمجتمعمنظماتتعد
والحوار ، تنطوي علیه من حریة نسبیة في تنظیم االجتماعاتمافبحكم،1والسیاسیة والمهاراتالتنظیمیة

عادةتتاحالالتيویمارسون قدرا من الثقافة السیاسیة،التنظیمات یلتقونهذهوالمنافسة الختیار أعضاء
النفسیةحالتهفيتؤثرجماعة معینةعضویةإلىالفردفانضمام،في نطاق األسرة أو المدرسة أو العمل

المشاركة مععلىذلكهویة مستقلة محددة، ویشجعهمنهاالتي یستمد،للجماعةباالنتماءحیث یشعره
شروطالجماعة، وتلكفي سبیلوااللتزام بالموضوعیة ونكران الذات،واالستعداد للتضحیةداخلهااآلخرین

حقوقه في ممارسةالمنظمةداخلالفردأضف إلى ذلك أن مشاركة،لصحة المجتمع ككلنفسیة مطلوبة
في یح والتصویتالقیادة والترشعلىوالتنافس،آخرینءأعضامعحوارفيكالدخولالدیمقراطیة،
مستوى علىالسلوك الدیمقراطيهذاالفردفیهایتعلمتصبح بمثابة مدرسةفیها،تجريالتياالنتخابات

ككل المجتمعمستوىذلك علىلیمارسه بنفس الحماس، واالیجابیة بعدینتمي إلیهاالتيالجماعة الصغیرة،
التي االنتخاباتفيإلى تصویتهیؤدي،منظمةأو الالجمعیةانتخاباتفيعلى التصویتالفردفاعتیاد
منظمات َّ، وألن2التي تحكمهالحكومةأو الختیارالبرلمانفيمثلونهین یالذالختیار النواب،تجرى

هي منظمات تقوم بعملیة تثقیف ف،المجتمع المدني تمثل جوهر المجتمعات الدیمقراطیة المتحضرة
والتحوالت األزماتمواجهة ستطاعتهاإ، فبمصیرهم السیاسيفي تقریر تهموتفعیل مشاركالمواطنین 

سواء باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الجماهیریة،التي تؤثر في مستوى حیاتهم ومعیشتهم،السیاسیة
.على المستوى المحلي أو الوطني

:مكونات التنشئة السیاسیة-أ

تحدید مكونات التنشئة بوممیزاته،وأهدافه ئمالسیاسي القانظام الشكلأن نتعرف علىیمكننا 
تساعد على حیث ،وثقافة التنشئة السیاسیة السائدةه،العالقة بین مكوناتمعرفةیمكننا انه كما ،السیاسیة

، القاهرة،باألهرامواإلستراتیجیةالسیاسیةالدراساتمركز،3رقمالسیاسیةالشبابموسوعةسلسلة-المدنيالمجتمععزالدین،ناهد- 1
.93 ص،2002

.93ص ،مرجع سابقالدین، عزناهد- 2
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ومن واإلیدیولوجیةاألطر الفكریة فهممن خالل ،العالقة بین مكونات النظام القائم في المجتمعنوعیةفهم 
:هذه المكونات هي

ثقافة الفرد المكتسبة:
مجتمعاتهاالثقافة تنتجثقافة،من المجتمعینتجمافبقدراالتجاهات،كلمنالثقافةتأتيالواقعفي

یجد، لذلك 1المجتمعویتكونالثقافةتنمو،تعدیلهاویتمالزمنعبروتنتقلاترالخباكمرتتماخاصة، وبقدربكیفیة
یكتسب ومن جهة أخرى ،هذا من جهةومعممةشائعةكونهاووسطه،بیئتهفيجاهزةذجنماالثقافة،فيالمرء

وقد تتطور تلك القیم والسلوكیات نتیجة تطور ،الفرد الثقافة في السنوات المبكرة من حیاته وتنغرس في ذاته
التنشئة السیاسیة مكونات نفسها إحدىهي و،ثقافة الفرد المكتسبةوبالتالي فهي ،المجتمع ونظامه السیاسي

أنماط وتتباین.ثقافة وقیم المجتمع الذي یعیش فیهوأن یكتسب التنشئة من سلوكمن خاللهاویستطیع الفرد
وتنوع ثقافاته فیدخل في مرحلة التقییم والمقارنة بما كسبه وأكتسبه ،التنشئة السیاسیة للفرد نتیجة التساع مداركه

األسرةوالتأثیر الثقافي للمدرسة والعالقات مع ، في ومراحلها ومحطاتهاومجالها المعر،من التجربة العمریة
.2واالتصالاإلعالموالمجتمع ووسائل 

ثقافة الفرد الذاتیة:

وبیئتهًتبعا لشخصیته الذاتیة و،یدافع عنها ویهتم بأمرهاة الفردمن شخصیءجزهي الثقافة هذه
تدوروالثقافة السیاسیة للفرد ،آلخرفردتختلف من ي فهي ثقافالووتحصیله العلمي ،ةوالمجتمعیاألسریة

القیم االجتماعیةوتتبلور ،السیاسیة واالتجاهات الفكریةواآلراءالمعرفیة منها حول مجموعة من الضوابط 
وهذه الثقافة الذاتیة تحكم تصرفات الفرد داخل النظام السیاسي القائم،في عالقة الفرد مع سلطة النظام 

3.المجتمعإطارفي سلوك الفرد السیاسي داخل كما تؤثر. محكومأمكان حاكم ًاءالسیاسي سو

النظام السیاسيثقافة :

من المكونات الرئیسیة للتنشئة السیاسیة سواء ،المؤسسة السیاسیةأو النظام السیاسيثقافة تعتبر 
الفلسفیة األطرتخرج هذه الثقافة عن الكما ،السیاسیةاألحزابأو ) ثقافة النظام(النظامناها یتبالتيتلك 

األحزابومن خالل تلك الثقافة تحاول ،داخل السلطة وخارجهاعلى حد سواء واألحزابلألنظمةالفكریة و

34، ص2006، بیروت،العربیةالوحدةاساتردمركز،الثقافةسوسیولوجیا،عمادالغنيعبد-1
مجلة جیل الدراسات قال نشر في، م”مدخل نظري”الدیمقراطیة التشاركیة وواقع الحوكمة المحلیة في الجزائر،محمد سنوسي- 2

. 11الصفحة ،2018فبرایر ،15العدد السیاسیة والعالقات الدولیة
:                17/12/2017ناجي الغازي، دور مؤسسة المجتمع المدني في التنشئة السیاسیة ، تم االطالع في -3

com.najialghezi.www
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أمرأسمالیة ،دكتاتوریةمكانت دیمقراطیة أاءوأیدیولوجیاتها سو،تفرض قیمهاأنالحاكمة واألنظمة
لرغم من أن هناك فرق شاسع بین التنشئة السیاسیة في المجتمعات الدیمقراطیة وعلى ااشتراكیة،

باعتبارهامن حیث المرجعیة الثقافیة للفرد في المجتمع ةواحديهالغایةأن إال،1والمجتمعات الدكتاتوریة
تحدید الدیمقراطیة تحرص على ةاألنظموثقافة التنشئة السیاسیة في ،احد مكونات التنشئة السیاسیة

لكون ،بضرورة الوالء للوطن والتعلق بهاإلیمانعلى أساس ،الوظائف السیاسیة للفرد في المجتمع
األطر العامة تحدد ثقافة التنشئة ف،باالنتماء للوطن من أهم المعتقدات السیاسیة للتنشئة السلیمةاإلحساس

.2السیاسیةتهتصادیة من واقع بیئواق،واجتماعیة،المواطن بمعلومات سیاسیةتزویدو،للعمل السیاسي

.المدني في تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحليالمجتمعإسهامات-3

الرعایة الصحة،كالتعلیم،بالمجتمعالمجاالتكافةفيإسهاماتالمدنيالمجتمعمؤسساتدمقت
بكونها انطالقا من وعیهاالمجتمعاتفيلمنظماتاهذهنشاْتأنحیثذلك،غیرإلى...البیئة ،االجتماعیة

التنظیمات جهود الحكومة، فهذهإلىجهودهمبضماحتیاجاتهم،وتلبیةمشاكلهملمواجهةالمناسبةالوسیلة
من یخولها ممارسة عددالذي تحتلهالوسیطالموقعوهذاوالحكومة،المواطنینحلقة وصل بینتشكل

:یمكن إجمالها في النقاط التالیةوالتيالمجتمع،فيالهامةاألدوار
.المدني في حمایة البیئةعدور المجتم

تنظیم اجتماعي، السیما أيمرغوبة في ًأموراإن المشاركة المتعاظمة، والتضامن المتزاید، تبدو 
ر یمتاز إن الفكر الحدیث والمعاص. التنظیم االجتماعي المبتلي بالسیاسة الرخیصة واالنحطاط المدني

بنزعة شك كبیر في الدولة، وشك أكبر فیما یقدمه العمل السیاسي من ممكنات، واآلن من الممكن من 
وأن یؤسس قواعد التعاون واالحترام، وأن یوفر بدیال ،المجتمع المدني أن یحیي دور وتدریب المواطنین

لقد ، 3كومة صغیرة وسیاسة محلیةكل ذلك في ح،َُأخالقیا من المصلحة الذاتیة، وأن ینشط المیدان العام
ٕوانما أیضا وحدها،الحكومیةالسیاساتطریقفقط عنیتمالالمجتمعاتتطویرَّأنالحدیثةالدراساتأثبتت
قدرتها التعبویة بفضلتستطیعالتيالحكومیة،غیروالتنظیماتالحكومیةاألجهزةبینتولیفطریقعن

.11، ص محمد سنوسي، مرجع سابق-1
.11سابق، ص المرجع نفس ال-2
، علي حاكم صالح و حسن ناظم، مركز دراسات الوحدة العربیة: ، ترالمجتمع المدني التاریخ النقدي للفكرةجون اهرنبرغ، -3

.438-437، ص ص 2008بیروت،
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والثقافیة واالقتصادیة، خاصة منها االجتماعیةالمشاكلبعضلحفيٕواشراكهماألفراد،استقطابعلى
1.البیئیة

ومؤسساته، بتجسید وأبنیتهتهوثقافتهبقیمالمدنيالمجتمعتجلیاتإحدىتعتبرالجمعیاتوبما أن 
المشاركة الفاعلة والحرة لكافة الفاعلین االجتماعیین؛ عن طریق العمل الجمعوي الذي یستهدف خدمة

واستنزاف البیئةتلویثإلىذلكأدىوالتصنیع،للتحضراإلنسانسعيالمصلحة العامة، وفي نفس الوقت
برامج تبنتالتي،الحكومیةغیروالتنظیماتالجمعیاتبعضبروزهذا إلىمواردها الطبیعیة، أدى

الذي أفرزته ،ياألثر السلبإظهارومحاولةالمشكالتٕواجراءات ومواقف، قصد الوقوف في وجه هذه
المنظماتواإلنسان على حد سواء، وللعودة ألهم وأول الطبیعیةالبیئةحسابالتنمیة االقتصادیة على

هذه بینومنبیئیة،ضغطمنظماتأكبرتعتبر والتيالبیئیة العالمیة، والتي ظهرت في أوائل السبعینات، 
، حیث شكلت 2"األرضأصدقاء"، و"ألخضراالسالم"اإلعالمي الكبیرالصیتذاتالبیئیةالتنظیمات

الخطیرة النفایات:مثلالعالمیةالبیئیةلتصدیها للمشكالتنظرا3بها،یستهانالضغطجماعاتجمیعها
لذلك وهي. المالئمةغیروالتلوث والتنمیةالبیولوجي،واختالف التوازناألرض،كوكبحرارةدرجةوارتفاع
." المالئمةالتكنولوجیاالجماعات"أو" القابلة لالستمراربجماعات التنمیة"أیضااألحیانبعضفيسمیت

التي ،ظهر ذلك في بدایة السبعینیات من القرن الماضي، وأدى تصدیها إلى توقیف الكثیر من المصانع
تفرز النفایات الخطیرة أو التجارب النوویة مثال للتوقف آنذاك، لذلك اعتبرت من اكبر منظمات ضغط 

.یئیةب
إنشاء الجمعیات 1983لقد أجاز قانون البیئة القدیم لسنة ،أما في الجزائر من الناحیة التشریعیة

وكیفیات تدخلها في هذا المیدان،ولكن دون تبیان الدور الذي یمكن أن تلعبه،للمساهمة في حمایة البیئة
التي تشكل األرضیة الحقیقیة لدیمقراطیة بیئیة ،یئیةًكما أن هذا القانون لم یعطها دورا للتثقیف والتوعیة الب

، قد دعم دور الجمعیات في حمایة البیئة، إذ 03/10، إال أن المشرع وفي ظل قانون البیئة الجدید منشودة
والمشاركة في جمیع األنشطة المتعلقة بحمایة البیئة، وتحسین ،نص على دور الجمعیات في إبداء الرأي

شھادةلنیلمقدمةرسالة(،"-نموذجابسكرةمدینة-.المستدامةالتنمیةضوءفيانیةرالعمالتهیئةسیاسةواقع"،ذراعشایبمیدني-1
.136، ص 2014، جامعة یسكرة، )بیئةتخصصاالجتماععلمفياهرالدكتو

المرکز ،رونـوآخانمـمحمد غ:ترجمة؟ -أي هیئات للضبط-العولمة والتنمیة المستدامة.،وآخرونبیاجوتيلإیزابی- 2
. 4، ص1989، وهران،ثقافیةاالنثربولوجیة االجتماعیة والالوطني للبحوث 

.4، صمرجع سابقوآخرون،بیاجیوتيإیزابال- 3
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، على حق الجمعیات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة 361ما نص في مادته كاإلطار المعیشي
تلعب منظمات المجتمع المدني دورا أساسیا في تكوین سبق وأن أشرنا. المختصة عن كل مساس بالبیئة

وعي بیئي، لدى المتجمع والتحسیس بأهمیة العمل على تحقیق تنمیة مستدامة، سواء على المستوى 
و الوطني تضمن حق األجیال الحالیة في التمتع ببیئة نظیفة، وموارد طبیعیة مصانة ولذلك فهي المحلي أ

تجدر اإلشارة إلى أن جل اهتمامات هذه التنظیمات، تدور حول تتجه للتأثیر في سیاسات التنمیة، كما 
َّفإنة في طریق النمو، ضرورة  تحقیق االستدامة البیئیة ودمجها في االعتبارات التنمویة، ففي الدول السائر

الجمعیات والتنظیمات غیر الحكومیة العاملة في الحقل البیئي، أصبحت هي األخرى تفرضها متطلبات 
التنمیة المتزایدة، السیما وأن الدولة المركزیة ال تستطیع بمفردها مواجهة مشكالت التخلف االجتماعي 

هذه الدول وفي هذا اإلطار، فقد ظهرت الدعوة وكذا الوضع البیئي المتدهور، الذي تشهده العدید من 
جانبا َّفإنالملحة إلى تعاون جهود التنظیمات التطوعیة، والحكومیة في مواجهة متطلبات التنمیة، ولذلك 

من  المسؤولیة في حمایة البیئة، یقع على عاتق الجمعیات والتنظیمات التطوعیة غیر الحكومیة على كافة 
.2ومیةالمستویات المحلیة والق

تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات أنواع المشاركة المجتمعیة في: ثالثا
. المحلیة

كما سبق وان تطرقنا في الفصل األول الى مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة، یمكننا أن نضیف لذلك 
ٕواسهامات المواطنین في اشتراك،صورجمیعتشملالتيالعملیةتلكوما ذكر حولها بصفة عامة، أنها 

یتطلبها المجتمع، سواء بالمهام التيالقیاملمباشرةالمحلى، أوالحكمأو أجهزةالحكومةأجهزةتوجیه عمل
وقد .أو غیر مباشرةمباشرةالمساهمةوسواء كانتًرقابیا،أوًتنفیذیاأوًتقریریاأوًاستشاریاكان طابعها
وصنع القیادات السیاسیة،اختیاربعملیاتتتصلالمنظمة، التيالتطوعیةالبعض الجهودتعنى لدى

المستوى أو علىالخدميالمستوىعلىسواءوالمشروعات،وتنفیذ البرامجالخطط،السیاسات ووضع
3.القوميالمستوىأوالمحلىوكذلك على المستوىاإلنتاجي،

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة 19/07/2003المؤرخ في 03/10من القانون 36انظر المادة -1
. 13، ص20/07/2003، الصادرة  في 43الرسمیة، العدد 

، ص ص 2001، االسكندریة،، دار المعرفة الجامعیةقضایا التنمیة في الدول النامیةان حفظي، ٕمریم احمد مصطفى واحس- 2
224-225.

:14/10/2016تم االطالع في .السیاسیة، مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق المدنیةالمشاركةمحمود، مفهوم علیوة منى-3
h22htm.5459s/com.mokarabat.www://httpعلى الساعة 
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االجتماعیة، والمشاركة المشاركة:رئیسیةأصنافثةثالإلىالمجتمعیةالمشاركةتقسیمویمكن
العملي الواقعفيهذه األنواعبینالفصلفيصعوبةهناككانتٕوانالسیاسیة،االقتصادیة، والمشاركة

اآلخرین وتأثره النوعینفينوعوتأثیر كلًتداخال قویاوتداخلهاًقویا،ارتباطابعضهامعهذه األنواعالرتباط
.كبیراًرابهما تأث

:السیاسیةالمشاركة-

أو غیر مباشرالتأثیر بشكلبهدفالمواطنونبهایقومالتيالطوعیة،األنشطةتلكیقصد بها
تعنى المشاركة قدكما.یتخذونهافي قراراتهم أو سیاساتهم التيالتأثیرأوالحكام،اختیارعملیةفيمباشر

ألن لدیه الفرصةلمجتمعه، وتكونالسیاسیةفي الحیاةًدوراخاللهامنلفردایلعبالتيالعملیةالسیاسیة،
منظمات دورّإن1.إلنجازهاالوسائلأفضلوتحدیدلذلك المجتمع،العامةاألهدافمناقشةفيیسهم

وتوعیتهم بحقوقهمخالل تعبئة المواطنین،یأتي مناإلطارهذاوفيالمشاركة،تحقیقفيالمدنيالمجتمع
القضایااتجاهومن خالل زیادة شعور المواطن بمسؤولیاتهالعامة،للقضایاومناقشةمن انتخابالسیاسیة
منالتقلیلأوعن القضاءالسیاسیة فضالالساحةتجري علىالتيبالتطوراتالعامة، واالهتمامواألهداف

وبینالفردبین ذاتاقض القائمحالة التنمنالتقلیلمن خالل، یأتي هذا)السیاسياالغتراب(مظاهر
هذاوعلى2الحكومیة،قادر على التأثیر في القراراتبأنهالمواطنفيشعور الثقةالدولة، وخلقمؤسسات
مفتوحةقنواتالمدني ومؤسساته، لدیهمخالل فضاء المجتمعمنبأنهماألفرادلدىشعوریتنامىاألساس

مصالحهمنللتعبیر عالحكومة وسیاساتها،تخالفكانتلوحتىبحریة،نظرهمووجهاتلطرح آرائهم
األفراد باالنتماءشعورإلى تقویةتؤديالوظیفةهذهأنسلیمة، والحقیقةمنظم وبطریقةبأسلوبومطالبهم

.3قیوددوناإلیجابي التطوعيبالعملالمبادرةعلىقادرونوبأنهموالمواطنة،
: االقتصادیةالمشاركة-

االقتصادیة، كما التنمیةمشاریعوتنفیذوتمویلوضع قرارات،فيالمواطنینمشاركة ومساهمةهي
وغیرها والرسومدفع الضرائب،مثلالوطنياالقتصادالمواطنین، لدعمبهایقومالتياألنشطةتعنىقد

.32سابق، ص علي، مرجعالشیخناصر-1
-بأنه لیس جزء السیاسـیة، وهو أیضا شـعور الفـردیقصد شعور الفرد بالعجز إزاء المشاركة في اتخاذ القـرارات: االغتراب السیاسي

مجلـة قـیس النـوري، االغتـراب اصـطالحا مفهومـا وواقعـا، .( ال یضـعون لـه اعتبـارمن العملیة السیاسیة وان صانعي القرارات السیاسیة
).33، ص1979الكویت، ،1العــدد،10المجلد ،عـالم الفكــر

.95ص ،2011، الجزائر، د م الجامعیة،ٕواشكالیاتقضایا:الجنوببلدانفيالسیاسیةالتنمیةفيدراسات،طاشمةبومدین- 2
.32الحمید،ص عبدنشوى،ترجمة"السیاسیةوالمشاركةبالشباالدین، تاجسعیدمدأح-3
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فائض بوجودلهیسمحاوبمحدود دخله،فياستهالكهیكونبحیثنفقاته،الفرد بضبطیقومأنوتعنى أیضا
رفع فيیغالونالذینالتجار،تجعله یقاطعالوعيمندرجةتوفرمعالوطني،االقتصادعلى الدوام یدعم

1.المستهلكینعنمعینةًسلعایحجبوناألسعار أو

:االجتماعیةالمشاركة-
في وتسهمالیومیة،لعملیةبعض المشكالت اعلىالتغلبإلىتسعىالتياألنشطةتلكوتعني أنها

:نقطتین رئیستینفيوذلك،أعضاء المجتمعبینمن التكافل والتضامنقدرتحقیق

في إنشائها، والثانیة واألرضبالمالأو بالمساهمةوالمساجدكبناء المدارسالتطوعیةهي األعمال:األولى
فالمشاركة في المجتمع،أو ألفرادتبین الجماعاتنشأقدالتي،الیومیةوالخالفاتالمشكالتحل:هي

ومنظماته وجماعاته، أفراد مجتمعهمعالفردنتیجة تعامل وتفاعلتحدثاجتماعیةظاهرةاالجتماعیة
كسماته وقدراته نفسیة،بعضهاعواملًوفقا لعدةالمشاعرلتلكالمواطناستجابةدرجةوتختلفومؤسساته،

للظروف والعوامل المشاركةتخضعكمااالجتماعیة،روف التنشئةكظوبعضها اجتماعيوالعقلیة،النفسیة
2.ومجتمعهالفردلشخصیةوالسیاسیة والتربویةاالقتصادیة

.معوقات العمل التشاركي لمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي: رابعا
الدستوري لتنصیصافي ملحة أوالضرورة هي ،حقیقیة من طرف الدولةالاإلرادةتوفر ّإن 

جمعویین في االنخراط سواء منتخبین أو ،قویة من طرف الفاعلینوتستوجب إرادةللدیمقراطیة التشاركیة،
العملتواجهلتي اىأخراألالتحدیاتأبرزَّ، إنحقیقیةإرادةبدون إصالحفال ،في تفعیل هذه المقاربة

األطرافمنالعدیدبسعيلمتعلقةايهویةمفصلاعتبارها یمکنمتعددة، ائرلجزافيالجمعوي
لاألقعلىأولمدنيالمجتمع اجمعیاتعلى احتواءالسیاسیة، القائمةلسلطةارأسهاوعلى،سساتلمؤاو

لقیام وابشخصیتهاالجمعیةباحتفاظیتعلقفیما،سلباینعکسالذياألمروهو،أدوارهافسةمنا
المجتمع مؤسساتمنظماتعملآلیةفيلقصوراأوجهبعضكل ما سبق ذكره، هناكرغم. مهابمها

3:یليمابإیجازمنهاالمدني ببالدنا، نذكر

السیاسیة واإلعالم، العلومالجزائر، كلیةماجستیر، جامعةرسالة(، "الصالحالحكمترقیةفيالسیاسیةالمشاركةدور"صبع، عامر-1
.19، ص 2008-2007، )الدولیةوالعالقاتالسیاسیةالعلومقسم

في ماجستیررسالة مقدمة لنیل(، "فلسطینفيالسیاسیةالمشاركةتعزیزفيالمدنيالمجتمعمنظماتدور"علي، الشیخناصر-2
. 20- 19، ص ص 2008، )فلسطین( نابلسفيالوطنیةالنجاح،جامعة،كلیة الدراسات العلیا،)السیاسیةوالتنمیةالتخطیط

h18على الساعة : 23/10/2016یوم االطالعتم ،دني في التنمیةدور منظمات المجتمع الم،المؤتمر نت- 3
htm.17300/pda/net.almotamar.www://http
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: والتسمیةعشوائیة التكوین-أ

لم یكن جمیعها ینطويإنمعظمهاأنیجد،المدنيالمجتمعمنظماتلمعظمالسائدالمسمىّإن
اغلبأن، وهذا دلیل على"خیریةجمعیة"اسملیحمغالبیتهاأنلوجدناالحظنا، ولو"جمعیة"مسمىتحت
مجموعةإما منیتبناها البعضوالتياإلحسان،أوالخیريالعملمنطلقمنبدایتهاكانتالجمعیاتتلك
من أومناطقهم إطارفيمن الناسلشریحة معینةوالمساعدة،العونلتقدیمیسعوناألشخاصمن

تكوین تلكبرز علىكماأخرى،دونمناطقفيعیاتالجمتلكانحصرتولذلكالخاص،القطاع
المطلبیة للتنمیةوضعف القضایا،التنمويالجانبوضعفالنشأةحیثمن،العشوائیةمننوعالجمعیات

على المساعدات والمعوناتالمعتمد،الموسميالدعائيأوالخدميالجانبفيعملهاوانحصر،الشاملة
. المانحینیقدمهاالتي
وتقدیم .الخیریةاألعماللتقدیمالتقلیديبالطابعوالمنظماتالجمعیاتتلكنشاطتمیز:عف الخدماتض-ب

المستفیدین معظمبقاءإلىإضافةمعینة وموسمیا في اغلب األحیان،مناسباتفيهذه األعمال
سوف التيات،والمساعدالهباتبانتظارعاملةوغیرمنتجةغیرتلك الخدمات، كفئاتمنوالمستهدفین

بمفهومه والتنموي،االجتماعيبالعملالجمعیاتتلكنشاطیرتبطتلك الجمعیات، وبالتالي لملهمتقدمها
1.الشامل

:الماليالدعمقلة مصادر-ج
من سواءیرتبط بتوفیر الدعم الماديالمنظمات أو الجمعیات،تلكاستمرارأوّإن إنشاء أو قیام

قلة الجمعیات، وكذاتلكالدعم انقطع نشاطهذاانقطعفإذاالخیر،فاعليأوالحكومیةهیئاتوالالمؤسسات
یؤثر األهلیةوالمؤسساتوالمنظماتالمعنیة،الحكومیةالمؤسساتالوكاالت الداعمة أومنالمقدمالدعم
األعضاء منالشتراكاتابجمععدم االهتمامإضافة إلى. خدماتهالتقدیمالجمعیاتتلكاستمرارفيسلبا

الذاتي للتمویلمصدراتعتبروالتيلتلك الجمعیات والمنظمات،عملمنالمستفیدینواألشخاصالمنتسبین،
بمعاییر یرتبطالوالجمعیاتالمنظماتأولتلك المؤسساتالدعم الحكوميأنكمامحدودیته،أوضآلتهرغم

والجمعیات المنظماتبعضتحصلحیثالمادي،الدعمتقدیم فيیحدث توازنلمولهذاواضحة،وشروط
والمانحة الداعمةالدولةأواإلقلیمیةالمنظماتأوالجهات الحكومیة،التمویل منأوالماديالدعمعلى

.2یذكرأي دعمعلىتحصلالواألخرى

.209مرجع سایق، صعبد النور ناجي،- 1
.209سایق، صالمرجع نفس ال- 2
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:والقدراتالهیكليالبناءضعف-د

المنظمات تلكالتي تنشأ ألجلها،باألهدافیرتبطالالمدنيالمجتمعمنظماتلمعظمالهیكليالبناء
عمل فطبیعة.نشاطهاالمدى الستمراروالبعیدة،الواضحةواألهدافالخططرسمإلىیفتقربعضهاأنكما
السجالت وفتحالداخلیةواللوائح،تطبیق األنظمةإلىالمستندالمؤسسيلإلطاروفقایسیرالالجمعیاتتلك

یضعف الدائمةللمقراتأو معظمهابعض المنظماتامتالكعدمأنكما. األرشفةونظامواإلداریةالمالیة
بینها التعاونإلىالمنظماتعمل تلكوافتقار.مزاولة نشاطهمعنتوقفهمأوأعضاءهاتنقلوكذاعملها،

أو لقلةإضافة. فقطاديالدعم المتقدیمعلىالصلةتقتصرْإذ، لهاوالداعمةالحكومیةالمؤسساتوبین
أو المنظماتتلكفياإلداریة الناشطةالهیئاتالموجهة ألعضاء وقیادةالتدریب والتأهیل،برامجانعدام

لقیادة المؤهلةغیراإلداریةبعض الشخصیاتاختیارأنكما.األداء فیهامستوىضعفإلىأدىالجمعیات
بانتظام اإلداریةاالجتماعاتعقدضرورةالشخصیاتتلكتعيحیث الأداءها،یضعفالمنظماتتلك

التنسیق والتواصلوعدمالمانحة،للجهاتالبیانات الدقیقةلتوفر،والمشروعات والموازناتالتقاریرٕواعداد
وعدمالمنظمات،هذهفيالقرارلمتخذيخطوط واضحةوضععدمأخیراویأتيالمعنیة،مع المؤسسات

إلىیقودمماأداءها،لتحسینوالمنظماتالجمعیاتفي هذهالقیاداتتلكلدىاتوضوح المهام والمسئولی
ْإنالمرسومةاألهدافعنبعیدةتكونكما،مزدوجةضروریة أوغیرومهامبأعمالتلك المنظماتقیام

.1وجدت

: المرأةضعف مشاركة-ه

المنظمات ینطوي ضمنه عملذيوالالجمعوي،العملفيالمرأةمساهمةضعفجلیایظهر
من تحدالقیم االجتماعیة، والتيمنظومةتأثیرإلىذلكویرجعالخیریةوخاصةوالمؤسسات،والجمعیات
االقتصادیة نظرا للحاجةلسوق العملالمرأةخروجتجاهبعض المفاهیم،تغیرتٕوانللمرأةالفاعلةالمشاركة
ْالعمل، وانلمجاالتالمرأةبخوضالبعض للقبولاضطروالتيباألساس، االجتماعیة الشرائحكانت بعضٕ

ظروف یوفرمادينظیر دخلولكنوغیرها،.. والطبكالتدریسمعینةأعمالفيالمرأةعملتفضل
عند تجاوبایلقىالزالالمدني فمامنظمات المجتمعفيوخاصةتطوعاالعملأما.لألسرةأفضلمعیشیة
2.ئرالجزافيالنساءمعظم

.209مرجع سابق ، ص ناجي، عبد النور- 1
.209سایق، صالمرجع نفس ال- 2
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.دور القطاع الخاص في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي:المطلب الثالث
بلورة االتجاهات إلىأدى،العالم عامة والدول النامیة خاصةدولمعظمفيالواضحالتحولإن

بین القطاع العام وارتفاع مستویات التفاعل،إلى تغیرات وتحوالت على مستوى دور الدولةالحدیثة
هذا المجال فهناك فيالوحیدةلیستأنهاإالالتنمیة،لتحقیقتشكل أكبر قوةأن الدولةأسهم فيوالخاص، 

القطاع الخاص، الذي أصبح یلعب دورا رئیسیا وفاعال كشریك وفواعل آخرون باإلضافة للمجتمع المدني 
Generalما یصلح لجنرال موتورز "نمویة، أساسي للجماعات المحلیة في تنفیذ مختلف البرامج الت

Motorsهو فاعل أصبح إدماجه أكثر ، فالقطاع الخاص 1كما یقول صاموئیل هنتنغتون" یصلح للبالد
عن طریق أنمط وتوجهات تسییر ،من ضرورة بعد فشل المؤسسات العمومیة في تدبیر المرافق العمومیة

لتدبیر المرافق المحلیة عن ،طاع الخاص فرصا حقیقیةغیر صائبة، فمنحت هذه اآللیة للشراكة مع الق
االقتصاد المختلط، التدبیر (وخلق أنماط من الشرعيّالتي تسهل الشراكة والتعاون،طریق عقد االتفاقیات

، حتى یعود تنفیذ السیاسات التنمویة المحلیة من طرف القطاع الخاص أكثر )المفوض، عقود االمتیاز
لمزید من الصراع المجتمعي وتضارب المصالح، أو سیطرة جماعات المصالح ، وبعیدا عن ا2فعالیة

ّكانت السلطة مجرد أداة لتكییف أدوار وأهداف نضال اغلب األحیان،في والجماعات الضاغطة والنفوذ 
طبیعة البنیة االقتصادیة، التي یحتاجها األفراد على وجه یالءمتطویعه، بما وحتوائهالالمجتمع المدني 

ّ، فتم رهن نضال المجتمع المدني مجددا "اإلنسانیة"األدنى من الخدمات دعجالي، للحفاظ على الحاست ّ
ّفي الوقت الذي كانت فیه مجرد خیارات " تنمویة"ّالتي دعیت بأنها ،وحصره في الدفاع عن الخیارات

اج، الذي تقاس به نسبة ّ، ألن التجارة لم تكن مطلقا بدیال عن الصناعة واإلنت"استهالكیة ونهمیة واضحة"
ّأصبح دور القطاع الخاص یتجاوز مجرد الشراكة إلى ،، لكن بهذا اإلطار اإلصالحي الجدید"النمو"

التي باستطاعتها أن تنهض بالواقع واإلطار ، Funding/Sponsoringعملیات التمویل والرعایة 
لمتوسطة، التي تعتبر جیال جدیدا الجزائر تجربة المؤسسات الصغیرة واوقد اعتمدتالمعیشي للمواطن،

ّالتي تواجه تحدي المساهمة في رفع نسبة النمو االقتصادي، وتنظم مساهمتها القانونیة ،من المؤسسات
ّقانون العمل والضرائب وحمایة البیئة، في ظل تنافسیة :كشریك في العملیة التنمویة ثالثة قوانین هي

ّسمیة فلو عبود: ، ترالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةصاموئیل هنتغتون، - 1 ، 1993، بیروت،للنشر والتوزیعدار الساقي، ّ
.158.ص

.123مرجع سابق، صعصام بن الشیخ، األمین سویقات،- 2
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بطریقة ایجابیة تساهم في ،المجتمع والبیئةعلىاألفرادعالیة تراهن على أن تنعكس على أنماط عیش
.1توفیر الحاجات التنمویة المطلوبة من الجماعة المحلیة

.الجماعات المحلیةفيتطورهوالمنظمالخاصالقطاعنشوء: أوال 
القتصادیة واالسیاسیةبالظروفعلى المستوى القاعدي، قد تأثرتطورهوالخاصالقطاعنشوءإن 

غالبفيكانتنظرةوبظهور،البلدانكثیر من هذهفيانتشرتالتيواألفكار العامة،وكذا االجتماعیة
بتطورات القطاعمر هذااالقتصادي وتوسعاته، فقدالنشاطفيدورهمنوتحدسمعته،األحیان تسيء إلى

تحول التسعیناتعقد، شهدالمراحلي هذهاالقتصادیة فوالحیاةالتنمیةعملیةفيفیها دورهكبیرة تغیر
االقتصادي من المجالكلشملتالتياإلصالحاتكانتحیثالمعاصر،االقتصادي الجزائريجذري في

الدولة لمختلف ملكیةتعدلموبالتالياالشتراكي،النموذجاختفاءفيسبباوالمؤسساتي واالجتماعي
السلطات نظرةتحولفيالعواملمنالكثیرساهمتاإلطاراهذمقدسا، وفياالقتصادیة شرطاالقطاعات
ومنها على ،االقتصادیةالتنمیةفيالفعلیةإلى المشاركةالتهمیشمنالوطني،للقطاع الخاصالعمومیة

2.المستوى القاعدي

.الخاص في تطویر االقتصاد المحليدور القطاع: ثانیا 
القتصاد المحلى، یعد منهج  تشاركي في إطار بروز مقاربة ّإن دور القطاع الخاص في تنمیة ا

جدیدة للعمل على مستوى الجماعات المحلیة، وذلك بالمشاركة في األنشطة االقتصادیة بهدف خلق 
اقتصاد قادر على االستدامة في ظروف متغیرة، لذلك یعتبر أداة لخلق فرص عمل مناسبة والتحسین من 

العمل ما یعنيهومحلیةاقتصادیةتنمیةممارسةّلفقراء والمهمشین، إنمستوى المعیشة للجمیع خاصة ا
االقتصادي ومستوى نوعیة مستقبلهاتحسینبغیةمحلیة، وذلكمالمنطقةاالقتصادیةالقوةبناءعلىمباشرة
.المنطقةتلكلسكانالحیاة

أن والمتطور، هوالعالم المنفتحهذايفعلى المنافسةقادرةأن تكونللمجتمعات المحلیةأریدماإذا
كونها المحلیة لتحقیق النجاحویعتمد على المجتمعاتالمحلي، لالقتصاداألولویاتوضععلىیتم العمل

.المنافسة فیهاتتزایدأسواقبوجودبسرعةوالمتغیرة،المتمیزةالبیئةمععلى التكیفقادرة

.123مرجع سابق، ص،عصام بن الشیخ، األمین سویقات-1
مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في (، "-دراسة حالة الجزائر–متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة "لخضر عبد الرزاق، موالي- 2

.2010، )العلوم االقتصادیة
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:اإلقلیميالمستوىعلى
استثمارات دولیة لجذبتتنافسبینها،مافيأومعینةأقالیمحدودفيالموجودةالمحلیةساكنةالإن

ًالحضریة والریفیة معا المناطقفيالمحلیةللمجتمعاتكثیرةفرصأیضاوهناكسواء،حدومحلیة على
بینما ،1یمي ككللالقتصاد اإلقلالمنافسةقدرةتعزیزعلىسیعملذلكألن.البعضللتعاون مع بعضها

سبیل المثال یمكن أن فعلى. الفردذلكإلیهینتميالذيالمجتمععلىعالوةانفرادعلىالمقاولینیستفید منه
حكومات وطینة بینبأن تتوسطالرسمیةاإلقلیمیةوالحكوماتالمحلیة،الحكوماتمنجمعیةتقوم

.2المحلیةاالقتصادیةلتنمیةاعملیةفيهامةأدوارالتلعبمنفردة،محلیةوحكومات

:البلدیاتمستوىعلى
حضریة مناطقفيغالبا ما تكون وتنموأو صغیرة،تأسیس مختلف الشركات سواء كانت كبیرةإن

من والمجامیعالتحتیة،والبنيلألسواقالتقاسممنوالمنافع،لالقتصادیاتتكتلبغرض ما یوجد منوذلك
النمو تحقیقإمكانیاتمیزةتعتمدماوكثیرا.أخرىشركاتمعوالمعلوماتلموردیناالعمال والعالقات مع
على تؤثرالتيالسیاسات المنتهجةوعلىالتسییرنوعیةمستوىعلى،الحضریةاالقتصادي للمناطق
. مطورةواالتصاالت وأراضي حضریةالصحي،والصرفوالمیاه،النقل،ووسائلاإلمكانات المتاحة،

والتعلیمیة الخدمات الصحیةتوفر السكن،المحلياالقتصادفيالعمالةإنتاجیةعلىالمؤثرةالعواملوتشمل
للبنیة والمرنةالصعبة منهاالعواملّإن هذهالعامة،النقلووسائلالتدریب،فرصاألمن،المهارات،توفر

أهمیة النشاط األكثرَّفإنذلكمعالناجحة، والمحلیةتلالقتصادیاالفقريالعمودتمثلماهيالتحتیة
بها یقومأنالتي ینبغيتحسین العملیات واإلجراءات،هوتنفذهأنللجماعات المحلیةیمكنالتيوفعالیة،

المحلیة الجماعاتبه لمعظمالقیامتممسح ما صغیراویبرزبذاتها،المحلیةالسلطةإطارفياألعمالرجال
التسجیل عملیاتفيولیست ضروریة،غیر سلیمة ومكلفةبطریقةوالمدارةة،المعقداألنظمةمنكبیرعدد

األعمال نشاطاتمناخأن تحسنمامنطقةاألنظمة  تستطیعهذهتقلیصخاللمن.األعماللنشاطات
أعطى لالستثمار 12- 93إن قانون االستثمار ، 3لنشاطات األعمالصدیقةكبیئةمعروفةوتصبح،فیها

مثل لجنة ،هاما في تحقیق التنمیة المحلیة، ویتجلى ذلك من خالل إنشاء هیئات مختصةالمحلي دورا

.4-3ص ص. 2001كولومبیا، أكتوبر مقاطعةلیة،المحاالقتصادیةالتنمیةالمحلیة، إعداد وحدةاالقتصادیةالدولي واشنطن، التنمیةالبنك- 1
.4-3، ص ص نفس المرجع السابق- 2
.4-3ص صمرجع سابق،،الدولي واشنطنالبنك- 3
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على المستوى المحلي، والوكالة الوطنیة لترقیة )CALPI(المساعدة من أجل الترقیة وتحدید االستثمارات 
:، حیث تتكفل هاتین الهیئتین بما یلي)APSI(االستثمارات على المستوى الوطني 

ٕمع توفیر واحاطة تهاضمان ترقیو،اعدة المستثمرین في تنفیذ مشاریعهم االستثماریةتشجیع ومس- 
والمتعلقة بمجال استثماراتهم وطرق استفادتهم من ،المستثمرین بمختلف المعلومات الضروریة

.التسهیالت المتوفرة
االستثمار َّنإ،تحدید المشاریع التي تعود بالتنمیة والفائدة على االقتصاد الوطني أو المحلي- 

1.تدخلت الجماعات المحلیة في ترقیتهإذاالمحلي یعد أهم دعائم التنمیة المحلیة في حالة ما 

.المحلیة بالدیمقراطیة التشاركیةعالقة الجماعات: المبحث الثاني
من ثوابت األمة ًااالختیار الدیمقراطي ثابتَرِبُتْعُألذلك ،إن بناء الدولة الدیمقراطیة مسؤولیة الجمیع

للجمهوریةمن األسس للنظام الدستوري ،م فالدیمقراطیة التمثیلیة والمواطنة والتشاركیةثومن ،الجامعة
فالجماعات المحلیة ،للدولةاإلقلیميتنمیة الالمركزیة في إطار المركزیة التنظیم تاختارالجزائروكون 

والتي تدخل في إطار تفاعل بین ،الدیمقراطیة المحلیةبتحقیقمطالبةالقواعد العامة الدستوریة وفي إطار 
.واألقالیمالوحدات المحلیةالمركز والجهات و

االستجابة على الدیمقراطیة التمثیلیة لعدم قدرتهاقصورخطىتیلجاء ،الدیمقراطیة التشاركیةبروز
اجتماعیة تعرف اتساعا یاجاتاحتاجتماعیة جدیدة، التي تتمثل في ظهور حركات متطلباتالتفاعل مع و

ٕومطالبها وایجاد ، متزایدا، كل هذه التكتالت ال تجد في الدیمقراطیة التمثیلیة قنوات للتعبیر عن حاجاتها
فاعلة أداة تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة دیمقراطیة لذلك،حلول لها وال منفذا لموقع القرار السیاسي لتداولها

والمساهمة في ، تطویر التدبیر المحلي والوطنيلضمان انخراط الجمیعلآلیة لحل المشاكل عن قرب، و
عن طریق التكامل بین الدیمقراطیة التمثیلیة ،وسعي المنتخب بالمشاركة مع مجتمعه الواسعاتخاذ القرار 

عالقة لتكوینانخراط كل فئات المجتمعومن متطلبات الدیمقراطیة التشاركیة، والدیمقراطیة التشاركیة
نسیج اجتماعي قوي یسمح لنصبح أمامالصریحوالنقاشقوامها الثقة ینة بین المنتخبین والمواطنین، مت

تصال والتي تتیح االامة الجیدة في إدارة الشأن العام، كس الحیتكرومن خاللها ببروز الكفاءات المحلیة، 
.الساكنة المحلیةیمس أكبر عدد من الذي جید ال

، التي تتیحها الدولة من ر وسجل الشكاوي الموضوع للمواطنین من بین األدواتكما أن الرقم األخض
في مشاركة المواطن في التسییر المحلي، زیادة على ذلك التشریع الجزائري وضع خالل جماعاتها المحلیة 

.85، صعالعدد الساب، مجلة الفكرعبد اهللا سریر رابح، المجالس المنتخبة كأداة للتنمیة المحلیة، -1
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الصیغ تدعو إلى إشراك المواطن في تسییر الشؤون المحلیة، یبقى فقط إیجاد ،قانونیةالاد ومالالكثیر من
.إحدى الصیغ المناسبة لذلكالجماعات المحلیةالمالئمة لتجسید ذلك، ویمكن أن تكون مراجعة قانون 

مع المواطنین بشأن للجماعات المحلیة والتشاور ،تهدف الدیمقراطیة التشاركیة إلى خیار الحوار
تؤدي إلى فرز نخبة التي ،روحةكیفیة تدبیر الشأن العام، وصنع القرار الكفیل لمواجهة التحدیات المط

محلیة من المواطنین لهم القدرة والقوة لطرح الحلول المالئمة، والمشاركة الفردیة من جانب المواطنین في 
من االعتماد الكلي في هذه القضایا على ًالتي لها تأثیر مباشر على حیاتهم بدال،القرارات السیاسیة

ّتتسم التي ّفإن هذه المشاركة ،تي تناولت الدیمقراطیة التشاركیةالدراسات الجاء في كما و. 1المنتخبین
ى ّیمكن من صنع القرارات السیاسیة ذات األولویات بالنسبة إلمفتوح، نظام وبمثابة بالتفاعل المباشر
والحكومات أو المستشارین ،مع السلطات القائمةفتح المجال العام للنقاش الذكيطریق المواطنین، عن

2.المشكالت المطروحةلحل ن المحلیی

.مؤشرات تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي: المطلب األول
القدرةتملكهي تلك التي ،الجماعات المحلیة التي نجحت في قیادة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةإن 
الكفاءة في القدرة وتكونعلین حول مشاریع مشتركة، ووتعبئة الفاوالتوعیة تنظیم الفي في األداء المحلي، ووالكفاءة 

ولذلك ،الشراكة مع مختلف المتدخلینطرف، وذلك بأيوعدم إقصاء المساواة العدالة، والحوار في إطار فتح
االستراتیجیات ابتداءواإلداریین وتغییر كذلك في لدى المنتخبینفي العملیة السیاسیة، ثقافیا جذریا ًا تستلزم تغییر

.وصوال إلى األداء الجید المرغوب فیه،من انتخابات شفافة ونزیهة وشرعیة
فئات مؤشر الدیمقراطیة التشاركیة: 03الشكل رقم 

الشكل من تصمیم الباحث: المصدر

h19على الساعة :07/11/2016االطالع في كیة او مسؤولیة التسییر تم خالد العیفة الدیمقراطیة التشارجزایرس - 1
46528/echchaab/com.djazairess.www://http

.المرجع نفسھ- 2

مؤشر الدیمقراطیة 
التشاركیة   

العملیة االنتخابیة

الحریة المدنیة

أداء الحكومة

السیاسیةالمشاركة

الثقافة السیاسیة
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وحدة عدهوالتي تنجزه وتكما هو مبین أسفله في الجدول مؤشر الدیمقراطیة،:الدیمقراطیةاتؤشرم
166ًبلدا، منها 167فيمقراطیةالدیتتبع قطاع األعمال الخاصة لقیاس حالةاالستخبارات االقتصادیة

، وتستند وحدة االستخبارات االقتصادیة في مؤشر األمم المتحدةعضو في651وسیادةدولة ذات
والحریات العملیة االنتخابیة والتعددیة: مؤشر مجمعین في خمس فئات مختلفة60الدیمقراطیة على 

، 2006دم هذا المؤشر ألول مرة في عام ُوق. وأداء الحكومة، والمشاركة السیاسیة والثقافة السیاسیةالمدنیة
أشكال من أنواع أنظمة 4اخترنا منها ، 2011و2010و2008كما صنعت له قوائم جدیدة في األعوام

.1مصنفة
2015مؤشر الدیمقراطیة لسنة ): 2(جدول رقم 

الرتبة
مجموع الدول

النقاط
العملیة 

االنتخابیة 
والتعددیة

أداء 
الحكومة

المشاركة 
السیاسیة

الثقافة 
السیاسیة

الحریات 
المدنیة

تصنیف 
النظام

دیمقراطیة 9.9310.009.6410.0010.0010.00النرویج01
كاملة

جمهوریة 25
التشیك

دیمقراطیة 7.949.587.146.676.889.41
معینة

ام هجیننظ5.947.925.365.004.387.06الجبل األسود77

نظام سلطوي4.003.504.292.785.004.41المغرب118
نظام سلطوي3.833.002.213.895.634.41الجزائر119
نظام سلطوي1.800.002.501.671.250.00كوریا الشمالیة167

de-indice-par-etats-classement/democratie/politique/classements/com.atlasocio://https-:المصدر
php.2015_monde-democratie

)classement des états du monde par indice de démocratie(:طالع الموقع بالعبارة التالیة

.عنصر العملیة االنتخابیة والتعددیة:الفئة األولى

1- classement des états du monde par indice de démocratie
-democratie-de-indice-par-etats-classement/democratie/politique/classements/com.atlasocio://https

.1523à2016/10/11php le.2015_monde



التشاركيةللديمقراطيةالجديدةوالقضاياالفواعلتعددبينالمحليةاتالجماعادوارتغير:الباب األول الفصل الثاني

94

ُیعتبر أول من استخدم مصطلح العملیة ،بجامعة ستانفوردالعلوم السیاسیةكارل تیري وهو أستاذ 
ّ، لوصف االنتقال من الحكم االستبدادي إلى الحكم الدیمقراطي، وبما أن هذا الموضوع یتم 1االنتخابیة

تداوله في نظام الحزب المهیمن في ادبیات العلوم السیاسیة، توصف العملیة االنتخابیة الحالة التي یبدأ 
وبسبب وضع 2عن طریق النظام الحالي ومع ذلك،ٕن النظام االستبدادي الثابت وادارتهفیها التحول م

النظام القائم المسیطر في جمیع مراحل العملیة االنتقالیة؛ یفشل التحول في تجسید الخصائص المؤسسیة 
الهادف انتقال السلطة الموجه أو التحول : للدیمقراطیة اللیبرالیة، كما استخدمت مصطلحات أخرى مثل

وفي إطار العملیة االنتخابیة یقوم بإدارة الجوانب االنتخابیة . لوصف هذه العملیة النظام بشكل أساسي
من تزویر االنتخاباتنوعا ما، وتغیب تلك األعمال التي تشوب " نزیهة وحرة " للحكم الدیمقراطي بطریقة 

وترهیب الذي تتم ممارستهم یوم االقتراع بشكل فاضح، ومع ذلك تغیب ممیزات أخرى للدیمقراطیة مثل 
، وتمیل العملیة االنتخابیة سیادة القانونبشكل مؤسسي في ظل العملیة االنتخابیة والفصل بین السلطات

بأكملها لصالح النظام القائم، باإلضافة إلى عدم حیاد وسائل اإلعالم وتجاهلها للمعارضة أو إضفاء 
وتقدمتحضرسماتمنسمةوباعتبارهماوالتعددیةاالنتخابیةالعملیةلذلك ف3.صورة سلبیة علیها

االنتخابات للتداول على منالنابعةمؤسسات الدولةوشرعیةلمصداقیةوقوةتمعات،لمجواالشعوب
الغرض لكل لذااختیاره،من تمإالیأمرهمأنیستطیعالوأحرارامتساوینالبشرأنومادام4.السلطة
األنظمة فيرئیسیةالالمؤسساتأهممناالنتخابأصبح، ولذلك5االنتخابعلىترتكزأنینبغيسلطة

األنظمة انفتاحمدىأساسهعلىتقاسالذيالمعیاراالنتخابأصبحإلى درجة،بهاالرتباطهالدیمقراطیة
في الشعبیةالسیاسیةللمشاركةأداةجوهرهفيفاالنتخابعدمها،منالمعاصرة لدیمقراطیةالسیاسیة

أو الوطنيالمستوىعلىلغرض، سواءذالهتنتخبالتيالهیئاتطریقعنالشؤون العامة،تسییر

h15على الساعة :       13/10/2017تم االطالع فيجامعة سعیدة- عالقة النظام االنتخابي بالنظام الحزبي - 1
06/2015content › uploads ›-› dsp › wpdz.saida-univ.www

h15على الساعة :       13/10/7201، تم االطالع في،-)نظریة سیاسیة(دیةتعدتعددیة حزبیة-2
06/2015content › uploads ›-› dsp › wpdz.saida-univ.www

.نفس المرجع السابق-3
سادس،الالعددالبرلماني،الفكرمجلةالجزائر،فيالمؤسساتيالبناءمصداقیةترسیخفيالحرةاالنتخاباتنظامدورهللا،حرزقدیاري-4

.15-14ص ص ،2004
.263ص ،2008، بیروت،العربیةالوحدةالدراسات، مركزالبرلمانیةاالنتخاباتفيالنزاهةحرب،جهاد-5
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أو ناخبینبصفتهمالفاعلینبینالجادةالمنافسةخلقإلىبالضرورةهذه المشاركةتؤديالمحلي،
1.منتخبین

اعتبارهاإليالبعضیتجهماعادةالحزبیةظل هذه التعددیةففيأما فیما یخص التعددیة الحزبیة، 
االنقساماتفيالكبرىالتناقضاتوذلك بتذویبالعام،الرأيفيالتناقضاتحلقةاتساعمنتخففنهاأ

وصناعة القرارات ،وضع السیاساتفي أو المشاركةالجهة المسؤولة ، وعادة ما تكون هي 2المتعددة
یة َّالمسألة األساسیة في التعددیة التقلیدهي ،ٍكیفیة توزیع كل من السلطة والتأثیر في العملیة السیاسیةو

أوجهوتتعدد ،قدر ممكن من مصالحهااكبرتحقیق المختلفة فتحاول المجموعات كما یراها الكثیرون،
.ًنظرا ألن السلطة هي عملیة مساومة مستمرة بین الجهات المتنافسة،الصراع وتتبدل

لمختصون الغربیة نظام تعدد األحزاب بدرجات مختلفة، حیث یرى اتتبنى اغلب النظم الدیمقراطیة 
الدول، باعتباره یساهم في كفي النظم السیاسیة أن النظام الحزبي ألتعددي یقوم بدور أساسي في تل

تمثیل جمیع اآلراء والتوجهات السیاسیة، وتدعیم حریة إلىتخفیف واحتواء الصراع الطبقي، ویؤدي كذلك 
دیة، كما تضمن التعددیة الحزبیة ر والرأي ویوفر الظروف المالئمة الحترام الحقوق والحریات الفركالف

نظام تعدد األحزاب َّفإنلذلك . حریة نشاط المعارضة السیاسیة وسعیها المشروع إلى الوصول إلى السلطة
مرتبط باألنظمة الدیمقراطیة، فمن غیر الممكن تصور قیام نظام دیمقراطي من دون وجود  تعددیة حزبیة 

3.تنافسیة

االقتراعقحلتنظیمكأداةمؤشر القانون:
حتى أوالعضویةأوالعادیةالقوانینمنتجعلهاَّفإنكمبدأ،العامباالقتراعّتقرّالدساتیرتما دام

به وأخرى ّللتمتعشروطالهفتضعالممارسة،مستوىعلىوتكریسهالحق،هذالترسیخوسیلةالتنظیم
عدم یعنيمابقدرالحق،هذالممارسةمصراعیهعلىالبابفتحیعنيالالعاماالقتراعللممارسة، فإقرار

وسیلة لتنظیم هيإذنالقیود، فالقوانینمنغیرهاأوالملكیةأوالجنسأوّالثروةأساسذلك علىفيّالتمییز
طریق وضع المواطن في مركز عنّالناخبة، وهذاالهیئةتشكیلكیفیةلتحدیدأداةالحق، وهيهذا

ص،2011، الجزائر،والتوزیعللنشراأللمعیةدار،الجزائریةالدستوریةالتجربةفياالنتخابيالنظامالوهاب،عبدالمؤمنعبد-1
07-10.ص

.387ص،1980، بیروت،، دار النهار للنشر3ط،السیاسیةاألحزابدیفریجي،موریس-2
.41، ص2005، القاهرة،لبحوث البرلمانیةمركز ا،أهمیتها، نشأتها،نشاطها،ألحزاب السیاسیةسعاد الشرقاوي، ا-3
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من الخیال هو ضربالعام المطلقاالقتراعألناالقتراع،فيحقهبممارسةلهیسمحخاصموضوعي
أو ّحتى الرضیع،مادولةمن ولد فيإلىاالقتراعحقإقرارإلىتقودأنتناقضات، یمكنّطیاتهفيیحمل

لهذا و حمایةه،العامبالقوانین لتنظیم االقتراعّالمشرعّفتدخلاالجتماعیة،الفئاتمنذلكغیرأوالمجنون
1.ّالمجتمع الدیمقراطيفيوزنه السیاسي كمؤسسةعلىیحافظلكيلمركزه،وتدعیمانفسهالعاماالقتراع

الالزم القانونیةّالشروطیخصفیماالعادیةالقوانینعلىالمختلفةّالدساتیروفي حالة الجزائر أحالت
العالمیة الممارسةعلیههيكمااالقتراعحقیمارسلكيةالمواطنفیهّتتوفرأنبعدالشخص،توافرها في

حق ممارسةشروطتنظیمانتقلبحیثاالنتخاب،مسألةفيإیجابیاتطوراهناالشأن، یسجلفي هذا
وصوال إلى آخر قانون عضوي 1997سنةإلى قانون عضوي،1963فيّمجرد مرسوماالنتخاب من

عن لما نعرفه،الحصانة والضمانمنیكسبه قدرا كافیاالهذاأنغیر،2مرورا بالقوانین العادیة01- 12
في األحادیة الحزبیة، وحتىظلعلیه، خاصة فيالتنفیذیةّالسلطةوهیمنةالجزائريالسیاسيالنظامطبیعة

.1989دستورصدوربعدالسیاسیةّالتعددیةظل
العاماالقتراعمؤشر تكریس.

قوانین طبیعتهاكانتمهماتنظمه،التيالقوانینوالالعاماالقتراعبمبدأّدستورالّیقرأنیكفيال
القیود وّالشروطفحصبعدإالبذلكالقولیمكنالوفعلیة،بصورةّمكرسایكونلكيأو عضویةعادیة

ممارسته نت شروطكاإذاإالعامااالقتراعیكونفالحقیقیة،بصورةالحقبهذاللتمتعّالمشرعّالتي حددها
ُوتحول،ّالشعبأفرادتعرقلالبحیثمعقولة،ومرنة ُ .رأیھمعنّالحرّالتعبیربینوبینهمَ

االقتراعبحقالتمتعمؤشر توسیع.

ّالشروط الموضوعیة تلكهيبهفالتمتعبحقه،التمتعّاالقتراع ومجردبین ممارسةّالتمییزیجب
الشروط التيالناخبة، هذهالهیئةتوسیعوبالتاليلتوسیعه،الفعلیةاألداةتشكللتيواالفرد،بشخصالمرتبطة

قوانینها دمجها ضمنعلىّاللیبرالیةّالدولمنالعدیدلدأبنظرا،والكالسیكیةباللیبرالیةوصفهایمكن
في ظاهرها القانونیةالوسائلهذهفتستعملالجزائریة،القوانینسارت علیهالذيالمنحىوهواالنتخابیة،

في غیر المرغوبالفئاتبعضإلقصاءمعین،ّاتجاهتخدمنوایاعلىاألمرحقیقةفيتنطويوالتي

دار ، -مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام الجزائري-النظام االنتخابي في الجزائرعبد المومن عبدالوهاب، -1
.55، ص 2011، الجزائر،االلمعیة للنشر والتوزیع

.55نفس المرجع السابق، ص- 2
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االنتخابیة مفهوم األهلیةفيّبالتحكمأو،)أوال(خفضهأوّالتصویتّسنبرفعوهذا1التصویت،حقإعطاءها
).ثانیا(

.عنصر أداء الحكومة: الفئة الثانیة

تركز عملیة تدقیق أداء الحكومة على تحسین أدائها في تقدیم البرامج والخدمات، وعلى الرغم من 
في أدبیات منظمة جاءعدم وجود إجماع عام على تعریف هذه العملیة، فثمة تعریفات رئیسیة منها ما

ل للقوانین واللوائح تحدید األداء یكون عن طریق ضمان االمتثا" :ّالتنمیة والتعاون االقتصادي على أن
المعمول بها، ومراقبة وسائل وأخالقیات الخدمة العامة، باإلضافة إلى أنها تلك النتائج لألنشطة التي 

أما الهدف من مراجعة أداء الحكومة 2."نفذت في إطار األهداف المنشودة من خالل السیاسات العامة
ٍفیأتي لیوضح النتائج بناء على تقییم عدد كاف، ومنا ٍ كما . سب من األدلة عن طریق مقارنتها بالمعاییرً

ًتعرف أیضا المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا،  ِّ فحص :" عملیة مراجعة األداء بأنهالتدقیق الحساباتُ
في االعتبار بهدف االقتصادمستقل لفعالیة، وكفاءة تعهدات الحكومة أو برامجها، أو منظماتها مع وضع 

".إحداث تطورات
.المشاركة السیاسیة: الفئة الثالثة

لقد أولت تقاریر التنمیة البشریة أهمیة بالغة للمشاركة السیاسیة، حیث ترى أن المشاركة السیاسیة 
ن وقد أصبح في العالم اآلن عدد من البلدا3والحریة السیاسیة جزأین جوهریین من التنمیة البشریة،

بلد انتخابات 140أكثر من أي وقت مضى، حیث یجري ةالدیمقراطیة، ومزید من المشاركة السیاسی
المشاركة السیاسیة هي نشاط سیاسي یرمز إلى مساهمة المواطنین َّمتعددة األحزاب، كما ذكرنا سابقا أن 

المشاركة َّفإنلسون، صموئیل هنتنغتون وجون نیكما جاء في دراسات والنظام السیاسي، ودورهم في إطار
یقوم به المواطنون العادیون بقصد التأثیر في عملیة صنع القرار الذي،ًالسیاسیة تعني تحدیدا ذلك النشاط

یشاركدینامیةعملیة":أنهاعلىالسیاسیةالمشاركة"منسيصالح" ها آخرون ومنهم یعرفكما4الحكومي،
السیاسيالمسارفيالتأثیرأجلمنٍوواع،اديرإبشكللمجتمعهالسیاسیةالحیاةفيخاللهامنالفرد

خاللمنالمشاركةهذهوتتمالطبقي،وانتمائهائهرآمعتتفقالتيالعامةالمصلحةیحققبماالعام،

1 - Cotteret, Jean-Claude,,Emeri Cclaude, Les systèmes électoraux, 7e éd, Puf , Paris,1999, p15.

2 - OCDE, Moderniser l'État, éditions ocde, Paris, 2005, p 65.

، ص 1988اإلمارات، ، مؤسسة العیت للنشر والتوزیع، - نظریات وقضایا- السیاسیة في العالم الثالثیةالتنمّعبد المنعم المشاط، - 3
306.

.306مرجع سابق، ص ّعبد المنعم المشاط، -4
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واالهتمامالتشریعیة،للمؤسساتوالترشیحالسیاسیة،ابزاألحفياكراالشتأهمهااألنشطة،منمجموعة
علىمبنیةفردیةأنشطةهيالسیاسیةالمشاركةفالتعریفالل هذا خمن . 1"والتصویتالسیاسیةبالحیاة
التوجهعكسیالذيالعامعلى العملیة السیاسیة للصالحالتأثیرإلىتهدف،طوعیةوواعیةفكریةخلفیة

لسیاسیةاابزاألحفياكراالشتبینهامناألنشطة،بعضخاللمنتكونو،ینللمشاركالفردي
.الخ...یتصولتا

:العملیة السیاسیة ومسألة التشاركیة
الحدیث حول المشاركة السیاسیة، یعني بالدرجة األولى مساهمة المواطنین في العملیة السیاسیة 

بین المشاركة السیاسیة ةالجدلیالعالقةوتنطلق هذه المقاربة من . تجري في إطار النظام السیاسيالتي
القرارات السیاسیة تمثل المحور َّألن2والسیما عملیة صنع واتخاذ القرارات السیاسیة،والعملیة السیاسیة، 

.والناتج النهائي ألي عملیة سیاسیة، سواء كان موضوعها یتعلق بقانون أو بإجراء أو بسیاسة محددة

:والتشاركیةلعملیة السیاسیةالعالقة التفاعیلیة بین مؤشر ا
التي تنطلق منها كل ممارسات النظام ،بمنزلة القاعدةالعملیة السیاسیةوبهذا المعنى تصبح 

ًالسیاسي، فضال عن كونها القاعدة التي تعتمد علیها درجة نجاح النظام السیاسي في إنجاز وظائفه 
وسرعة تواترها وتحركها ودرجة ،تعقیدها ورشدهاجانبالعملیة السیاسیة من تتباینولهذا . المختلفة
ًا، من نظام سیاسي إلى آخر، وذلك تبعا لطبیعة النظام وطبیعة وظائفه وحجم العناصر األساسیة شمولیته

ًإلنجاح العملیة السیاسیة والتأثیر في تشكیل نتائجها، األمر الذي ینعكس تلقائیا ،الداخلة في دائرة التفاعل
كون العملیة السیاسیة تتطلب ویتأتى هذا االختالف من. على طبیعة القرارات السیاسیة التي تصدر عنها

توافر عناصر معینة وتتباین األنظمة السیاسیة في قدرتها على امتالكها، حیث ینبغي أن تستكمل في 
:3العملیة السیاسیة الشروط اآلتي

.وجود المؤسسات السیاسیة الرئیسة وخلق التكامل المؤسسي-أ 

غریبدار،-العربیةالبیئةفيالسیاسيالنفسعلمفيدراسةمع-السیاسیةالمشاركةسیكولوجیةالوهاب،عبدمحمدطارق-1
.109، ص1999القاهرة،والتوزیع،والنشرللطباعة

.185، ص1988، 1ط، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، المجتمع والدولة في الوطن العربي،سعد الدین إبراهیم- 2

h22على الساعة مفھومھا وأشكالھا.. المشاركة السیاسیة :11/09/2016وأیضا على الرابط التالي 
1215=nid&56112=node?php.index/net.allnewstoday://http                          .

.334-333ص مرجع سابق، ص ّعبد المنعم المشاط، - 3
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.رسوخ التقالید العملیة للعمل السیاسي-ب

.سالیب وأدوات العمل المستخدمةتطور أ- ج

یتبلـــور معـــنى العملیـــة السیاســـیة في مسألة مأسسـة المشـاركة السیاسـیة، وتكریسـها في بنیـة 
سیاسـیة واجتماعیـة دیمقراطیـة، وهـذا مـن الناحیـة العملیـة في میـدان عمــــــل مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني 

أن ابــــــرز الموضـــوعات، الـــتي یثیرهـــا مفهـــوم العملیـــة السیاســـیة هي التســـاؤل عـــن الفـــاعلون إذ
، ولذلك تتمایز األنظمة السیاسیة بعضها عن 1السیاســـیون الـــذین یقومـــون بالتـأثیر في العملیـة السیاسـیة

اریة ضمنها، وتعد الشروط المؤسسیة للعملیة السیاسیة ذات بعضها اآلخر، بطبیعة العملیة السیاسیة الج
أهمیة قصوى، لكونها معیار التمییز بینها، فعلى قدر امتالك المؤسسات والتكامل بینها تتوقف درجة 

العملیة السیاسیة التي تتم عن : ومستوى المشاركة السیاسیة، فهناك نمطان من العملیة السیاسیة هما
ي، والعملیة السیاسیة التي تتم عن طریق المؤسسات السلطویة، مما تقدم یتبین أن طریق التفاعل المؤسس

المشاركة السیاسیة في الدولة، تعني أن المجتمع بتكویناته المختلفة، یمتلك القدرة على الـتأثیر في اتخاذ 
2.القرارات ذات العالقة المباشرة، بحیاته ومصیره

یةصر الثقافة السیاسنع: الفئة الرابعة.

بین عامال وسیطاأومتغیراباعتبارهاإلیهاالنظرالسیاسیة لمجتمع ما،الثقافةتستدعي دراسة
الیومیة، بهذا الحیاةفيالفعليوبین السلوكلهالمكونةاالجتماعیةالبنيومختلفالعام السائد،النظام
فتسوغ العالقاتتنظمكأدواتتستعملسائد،الالعامللنظامنتیجة مباشرةهيالثقافة السیاسیةالمعنى
من فال مناصولهذافیه،التغییرإحاللعلىتبحثأومعینةصورفيإجالئهوتعمل على،الواقع
3.تنبثق عنهأنهاوعلىبلبالواقعاتصالهافيالثقافة السیاسیةإلىالنظر

- 171، ص ص 2007، جامعة بغداد،العلوم السیاسیةمجلةعمر جمعة عمران، المجتمع المدني والعملیة السیاسیة في العراق، -1
172.

، ص1988، العین،، مؤسسة العین للنشر والتوزیعنظریات وقضایا: التنمیة السیاسیة في العالم الثالثّعبد المنعم المشاط، -2
.334- 333ص 

. 325، ص 1998بیروت، ، م د و ع، 6، طالمعاصرالعربيالمجتمعبركات،حلیم-3



التشاركيةللديمقراطيةالجديدةوالقضاياالفواعلتعددبينالمحليةاتالجماعادوارتغير:الباب األول الفصل الثاني

100

:سيكعنصر أساسي لتحدید معالم النظام السیاالثقافة السیاسیة-1

المواطنین وتوجهاتالسیاسي،النظاموسماتلمعالمتحدیدهافيالسیاسیةالثقافةدراسةأهمیةتكمن
مجموعة القیم والمعاییر السلوكیة المتعلقة باألفراد في : لذلك ینظر إلى الثقافة السیاسیة، على أنها

ناحیةمنادراألفحیاةفيالسیاسيالنظامدخولفيمعناهایكمنكما، السلطة السیاسیةعالقاتهم مع 
للقیماكرإدعنهافینتجوسلوكه،وحیاتهكیانهمنًجزءاوتصبحواإلحساس،الفكرياكراإلدالوعي و
الثقافةوفقوالقیميالفكريالمجالفيدینامیةعملیةتعتبرأنهاأيالمجتمع،فيالسیاسیةوالقواعد
المجتمعوهى تختلف من بلد آلخر حتى لو كان ،جزء من الثقافة العامة للمجتمع1تعتبركماللبلد،العامة

یة، وینتمي إلى نفس الحضارة، ویقصد بالثقافة السیاسیة ینتهج نفس األسالیب الحیاتبمختلف أطیافه 
ون السیاسة والحكم والسلطة، الوالء واالنتماء ؤواالتجاهات السائدة نحو ش،مجموعة المعارف واآلراء

التي یرى بها مجتمع ،ًوتعنى أیضا منظومة المعتقدات والرموز والقیم المحددة للكیفیة. الشرعیة والمشاركة
.       لمناسب للحكومة وضوابط هذا الدور والعالقة المناسبة بین الحاكم والمحكوممعین الدور ا

المجتمع من قیم ومعتقدات به یتمتعما ، من خالل یمكن تحدید عناصر مفهوم الثقافة السیاسیة
:يًألعضائه حكاما ومحكومین على النحو التالالسیاسيتؤثر في السلوك 

والسلوكیات والمعارف السیاسیة ألفراد المجتمع،مجموعة القیم واالتجاهاتتمثل الثقافة السیاسیة.

فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فیه وتتأثر به، ولكنها ال ،الثقافة السیاسیة ثقافة فرعیة
.2تستطیع أن تشذ عن ذلك اإلطار العام لثقافة المجتمع

ال تعرف الثبات المطلق، ویتوقف حجم ومدى التغیر على نىبمع،تتمیز الثقافة السیاسیة بأنها متغیرة
مدى ومعدل التغیر في األبنیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، ودرجة : عدة عوامل من بینها

، وحجم االهتمام الذي تولیه وتخصصه الدولة إلحداث الثقافياهتمام النخبة الحاكمة بقضیة التغیر 
.جتمع، ومدى رسوخ هذه القیم في نفوس األفرادهذا التغییر في ثقافة الم

هذا االختالف . تختلف الثقافة السیاسیة بین مجتمع وآخر كما تختلف من فرد آلخر داخل المجتمع
.1والحالة التعلیمیةاالقتصاديتفرضه عوامل معینة كاألصل ومحل االقامة والمهنة والمستوى 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة (، ")2005-1662( نموذجا األسريالتقنین آلیاتالمشاركة السیاسیة في الجزائر "ققة سعاد، بن - 1
.29، ص2012،)الدكتوراه في علم االجتماع ، تخصص علم اجتماع التنمیة جامعة محمد خیضر بسكرة

.29السابق، صالمرجع نفس - 2
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:مكونات الثقافة السیاسیة-2

ثقافة (سواء تلك التي تتبناها الدولة ،مجموعة من العناصرهي لثقافة السیاسیة اكونات معنالحدیث َّإن
والتي تسمى الثقافة غیر ،)المحكومین(وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع ،أو الثقافة الرسمیة) الحكام

2:الرسمیة ومن هذه المكونات

:مؤشر المرجعیة-أ
، فهو السیاسيالمتكامل، أو المرجع األساسي للعمل الفلسفيكريالفاإلطار يتعنالمرجعیة

ًوغالبا ما ،ویبرر المواقف والممارسات ویكسب النظام الشرعیة،یفسر التاریخ، ویحدد األهداف والرؤى
یتحقق االستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعیة الدولة، ووجود قناعات بأهمیتها 

وعندما یحدث االختالف بین عناصر النظام حول المرجعیة، تحدث . فهم وقیمهموتعبیرها عن أهدا
ومن أمثلة المرجعیات الدیمقراطیة ،التي تهدد شرعیة النظام وبقائه واستقراره،االنقسامات وتبدأ األزمات

ن عناصر وأغلب الظن أنه ال یوجد أثر محسوس لالختالف بی،الخ.. واالشتراكیة، والرأسمالیة، والعلمانیة
السیاسيالمجتمع في الدیمقراطیات الغربیة، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصیغ المناسبة لشكل النظام 

، أما في الدول النامیة فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبیعة النظام واالقتصاديواالجتماعي
.3ال مثار خالف وصراعوحدود العالقة بین الدین والدولة لم تحسم بعد وال تز،االقتصادي

:مؤشر التوجه نحو العمل العام- ب 
وتغلیب مصلحته الشخصیة ،من شأن الفرداإلعالءالذي یمیل إلى الفرديهناك فرق بین التوجه 

المشترك في المجالین التعاونيبأهمیة العمل اإلیمانالذي یعنى الجماعي،التوجه العام أو وبین
تجاه المجتمع وقضایاه ،بالمسئولیة االجتماعیةواإلحساسالتوجه نحو العمل العام واالجتماعي والسیاسي،

مكونات الثقافة السیاسیة، ذلك أن هذا الشعور بالمسئولیة یدفع المواطن إلى اإلیجابیة في التعامل من أهم
4.الء للجماعةالوباإلحساسوالموضوعات في ظل ثقافة متشابهة مؤداها ،القضایامع

.29، مرجع سابق، صبن ققة سعاد- 1
.10ص،24.072012.بتاریخالصادرة،الشرقصحیفة،" وأبعادهامبادئهاالسیاسیةالثقافة" نجاويلهیثم-2
جامعةاالجتماع،علمقسمماجستیر،رسالة(،" نموذجاالتحریرجبهةحزبالجزائرفيالسیاسیةوالنخبةالدینیةالهویة" عالي،حسن-3

.88 ص،2008،)تلمسان
.44، ص 2000، القاهرة،اإلستراتیجیة والسیاسیة.للدراساتاألهرام، مركزالسیاسیةالمشاركةمحمود، ومنىعلیوةالسید-4
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:السیاسيالتوجه نحو النظام رمؤش-ج

اإلحساستعلق به من ضرورات موالالسیاسي،بضرورة الوالء نحو النظام واإلیماناالتجاه إن 
فكل ثقافة سیاسیة علیها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل ،وما ترتبه من حقوق والتزاماتبالمواطنة
ویتضمن هذا النطاق تحدید األفراد ،عامة والحیاة الخاصةوالحدود المشروعة بین الحیاة الالسیاسي 

كما تفرض . ىووظائف المؤسسات السیاسیة كل على حد،بالمشاركة في العملیة السیاسیةالمسموح لهم
والوضع ،والمكانة االجتماعیة،والجنس،مثل السن،معرفة حدود المشاركة في هذا النظامالثقافة السیاسیة

ة إلى أن بعض الثقافات السیاسیة تحرص على تحدید األبنیة والوظائف السیاسیة في باإلضافالعائلي،
فالثقافة السیاسیة هي التي تدعم ،تحددها الدولةالدولة، وكذلك األجهزة المنوطة بتحقیق األهداف التي

تضمن النظام، وتحدد أطره وتغذیه بالمعلومات المستمدة من واقع البیئة وخصوصیتها، وتحافظ علیه و
1.بقاءه

:بالهویةاإلحساسمؤشر-د

ذلك یعتبر البعض أن ل، في كل المجتمعاتباالنتماء من أهم المعتقدات السیاسیةاإلحساسَّإن
الشرعیة على النظام، كما یساعد على بقاء إضفاءیساعد على السیاسيشعور األفراد بالوالء للنظام 

بالوالء واالنتماء للوطن یساعد اإلحساسًفضال عن أن . تواجههالنظام وتخطیه األزمات والمصاعب التي
على بلورة وتنمیة الشعور بالواجب الوطني وتقبل االلتزامات، كما یمكن من فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة 

والمؤسسات السیاسیة، وتقبل قرارات الحكوميمن خالل التعاون مع الجهاز ،في العملیات السیاسیة
2.بالدور الفاعل لها في كافة مجاالت الحیاةواإلیمان،یاسیةالسلطة الس

:الجماعات المحلیةفي فضاءالثقافة السیاسیة عنصر أثر -3

تماسكعلىتحافظدفعواتجاهات، منطقیةواشتراطاتثقافیةحاضنةإلىسیاسينظامكلیحتاج
توائمه ثقافة سیاسیة يفالحكم الفرد. عنهاعوالدفونجاحهاستمرارهلتضمنلهتمعیةلمجاالطبقاتجمیع

اإلیمانواإلذعان لها وضعف المیل إلى المشاركة، وفتور،تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة

.90عالي، مرجع سابق، ص حسن- 1
.90سابق، ص المرجع نفس ال-2
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فیتطلب ثقافة تؤمن الدیمقراطيأما الحكم ،الفرص لظهور المعارضةإتاحةبكرامة وذاتیة اإلنسان، وعدم 
یة اإلنسان وكرامته في مواجهة أي اعتداء على هذه الحریات، حتى بحقوق اإلنسان، وتقتنع بضرورة حما

لو كان من قبل السلطة نفسها، كما یشترط الستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة 
اآلخر، ویسمح بوجود والرأيالرأيیعد اإلنسان لتقبل فكرة وجود وثقافياجتماعيباآلخرین في ظل مناخ 

تنظم العالقة بین أفراد المجتمع لكيمن المعارضة في إطار قواعد وأطر سیاسیة موضوعة بدقة قدر 
ادراألفٕوادراكفهمیطبعالذي،السیاسيالوعيتشكلالتيالخامالمادةتمثلالسیاسیةفالثقافة1.السیاسي

ممابهمالمحیطالواقعلهذاالكليالتصورعلىوقدرتهملمجتمعهم،والتاریخيواالجتماعيالسیاسيللواقع
.2السیاسیةالمشاركةإلىبالتاليویدفعهم،سیاسیةاتجاهاتبلورةعلیساعدهم

للجماعة التوجه العامفي تحدید شكل ،المحليتساهم الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع 
فقد تكون القیادة السیاسیة حكرا ة،المحلیقد تساهم في تحدید عناصر القیادة السیاسیةأنها، بلالمحلیة

ذات وضعیة خاصة دینیة أو مذهبیة أو عرقیة أو تعلیمیة ،على عائلة معینة أو على مجموعة صغیرة
على أنها األجدر بالسیطرة على المستویات العلیا للسلطة،ینظر إلى فئة معینةالحاالتكثیر من يوف

وتؤثر ،3عكس السیاسة العامة مصالحهم في المقام األولوفى مثل هذه الحالة یتوقع أن توالمسؤولیة،
الثقافة السیاسیة كذلك على عالقة الفرد بالعملیة السیاسیة، فبعض المجتمعات تتمیز بقوة الشعور بالوالء 

یشارك الفرد في الحیاة العامة، وأن یسهم طواعیة في النهوض أنالوطني والمواطنة المسئولة، وهنا یتوقع 
واالغتراب وعدم الشعور ،بالالمباالةاألفرادأخرى یتسم ، أما في حاالت إلیهینتميلذي بالمجتمع ا

یتبوأونمن بعض األحیان ینظر المواطن إلى يوف،4شخص خارج محیط األسرةأيبالمسئولیة تجاه 
ضمان علىونكل شيء نیابة عنه ویعملونویتول،من المهد إلى اللحدیةأبوهاعلى أنالقیادیةالمناصب

ویعتبرها مجرد أداة لتحقیق مصالح ،وفى المقابل قد یتشكك الفرد في السلطة السیاسیة،رفاهیة الجماعة
الثقافة نوعیة عتمد على تالسیاسیةالمسؤولیة المشتركةالقائمین علیها لیس إال لذلك یمكن القول أن 

أما التجزئة التكامل،یساعدان على ینوالمواطنوالتوافق بین ثقافة النخبة الثقافيفالتجانس ،السیاسیة

http://arabprf.com/?p=2888 ساعة على ال 22h 19/09/2016: تم االطالع في      ملتقى الباحثین السیاسین العرب-1
جوان،07العدد،والقانونالسیاسةدفاتیرمجلة،"اطيرالدیمقوالمداألولیةالوالءاتبین:العربيالوطنفياالنتخاب"خداوي،محمد-2

.46ص،2011
رسالة ماجستیر في (، "لتفاعلي في  تشكیل الثقافة السیاسیة  لدى الشباب الفلسطینيالماإلعدور "رامي حسین حسني الشرافي، -3

.76-75، ص ص 2012، )دراسة الشرق االوسط  كلیة االداب والعلوم االنسانیة، جامعة غزة
.76-75ص مرجع سابق، ص، رامي حسین حسني الشرافي -4
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الجماعات ه یشكل مصدر تهدید الستقرار َّفإنالثقافیة واالختالف بین ثقافة النخبة وثقافة الجماهیر، 
.، وعدم االستقرار یهدد كل شيء بما فیها تحقیق التنمیة1المحلیة

الحریات المدنیةعنصر : الفئة الخامسة.

الحریات المدنیة تضع حدودا للحكومة ، تماماالحكومةحریات الفرد من هو االسم المعطى لحمایة 
الحریات المدنیة تشمل حریة ، فحتى أنها ال تستطیع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حیاة مواطنیها

الحق في المحاكمة وفق األصول ، وباإلضافة إلى ذلكوحریة التعبیرمعیات، وحریة التجمع، تكوین الج
تشمل الحق في الحصول على ة، وح، الحق في الخصوصیالقانونیة، في محاكمة عادلة، حق حمل السال

التعویض إذا أصیب آخر، الحق في االحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقیق والمحاكمة إذا 
كان یشتبه في وقوع الجریمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستوریة كما له الحق في التصویت 

. لحق في حریة التنقل والحق في الحمایة المتساویةوالحق في الحریة الشخصیة، وا

:قانون ضمان الحریات المدنیةمؤشر

، والتي استندت بدورها إلى الوثائق 1215من ألعظمالمیثاق امفهوم الحریات المدنیة الرسمي یعود إلى 
من خالل الحقوق المدنیةأهم الموجودة من قبل، فكلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنین بعض من 

عندما وجدت أن تلك المنح في وقت الحق غیر كافیة، ظهرت حركات الحقوق المدنیة .الدساتیر المكتوبة
والحمایة لجمیع المواطنین والدعوة إلى سن قوانین جدیدة،باعتبارها وسیلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة

2.الحالیةالتمییزلتقیید آثار 

.76رامي حسین حسني الشرافي، مرجع سابق، ص -1
-المیثاق األعظم أوماجنا كارتا)Magna Carta Libertatum(م، ثم صدرت مرة أخرى 1215صدرت ألول مرة عام إنجلیزیةهي وثیقة

ًالثالث عشر ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حیث ألغیت بعض األحكام المؤقتة الموجودة في النسخة األولى خصوصا تلك األحكام التي القرنفي
م ضمن كتب لوائح 1297م وما تزال النسخة التي صدرت عام 1225ًقانونا عام الوثیقةوقد اعتمدت هذهكمالحاتوجه تهدیدات صریحة إلى سلطة

، یحتوي میثاق "والحریات في الغابةإنجلتراالمیثاق العظیم للحریات في“ و قد وصفت تلك النسخة بأنهاحتى اآلن، وویلز،النجلترااألنظمة الداخلیة 
ًر عدة، منها مطالبة الملك بأن یمنح حریات معینة وأن یقبل بأن حریته لن تكون مطلقة، وأن یوافق علنا على عدم معاقبة أي م على أمو1215عام 

22hعلى الساعة:17/09/2017تم االطالع یوم .ًإال بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائما حتى الیوم في هذه الدول” رجل حر“
https://www.marefa.org/ العظمى_الوثیقة

https://www.marefa.org/ 23h على الساعة  : 13/08/2016 تم االطالع في موقع معرفة-2
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َارتباطا وثیقا بالحریات المدنیة والسیاسیةالدیمقراطیةترتبط  الجمهوریات أو الدیمقراطیات مثل . َ
التي تسعى لضمان الحریات ،، وقانون للحقوق الدستوریة والوثائق المماثلةدستورلدیها یات المتحدةالوال

التوقیع هانونیة، بما فیقوانین مماثلة من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل القاأخرىسنت دول . المدنیة
والعهد الدولي اإلنساناالتفاقیة األوروبیة لحقوق مثل ،التفاقیات رئیسیةًتنفیذاوالتصدیق أو خالف ذلك 

.1الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

.اآلثار المترتبة عن تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي: المطلب الثاني
فرصلفعل في خلق على المستوى المحلي، قد تساهم بامقاربة الدیمقراطیة التشاركیة َّإن اعتماد 

ّ، ینتج عنها بدایة التخلص تخفیف عبء الوصایة المركزیة لصالح المجالس المنتخبة للجماعات المحلیةل
ّمن حاالت االنسداد التنموي والفشل التسییري على المستوى المحلي، فهذه اآلثار المترتبة عن تطبیق 

:الدیمقراطیة التشاركیة نجیزها فیما یلي
.االنسداد التنمويالتخلص من: أوال

التي والمشكالتتحدید الصعوباتفيیساعدهام،لها دورالتخطیطیةالعملیةفيَّإن التشاركیة
التعاون أوجهوالصعوبات، وزیادةلمعالجة المشكالتالسیاساترسمفيیسهلمماالساكنة،حیاةتواجه

الدیمقراطیة مفهومتدعیمفيتساهمكما. التخطیطیةبالعملیة العالقةذاتاألطرافمختلفبینوالتنسیق
المختلفة للوطن بشكل عام، وبمؤسساتهاالنتماءوزیادةالشعور بالمسؤولیةتعزیزإلىباإلضافةبالمجتمع،

الخطوات الضروریة لبناء واستكمالالالزمةالتكالیفخفضعلىوالعملوالمحلیة على وجه الخصوص،
2.ٕوادراك الحاجاتالتنمویةالخططإلعداد

ّبعد أن أصبحت التشریعات تبیح مشاركة الفواعل الجدد في عملیة اتخاذ القرار، بما یجنب  ُ
الجماعة المحلیة الفشل التنموي واالضطرابات غیر المتنبأ بها، نتیجة تهمیش المواطن والجمعیات والقطاع 

ّقد كان نتیجة التعرف على نماذج عالمیة ،بةّویمكن أن نعتبر أن القناعة باعتماد هذه المقار. لخاص
.3ناجحة، استطاعت أن تحدث تحوالت عمیقة في المجتمعات المحلیة التي لطالما عرفت بالعجز التنموي

https://www.marefa.org/الساعة على 23h : 2016/08/13 موقع معرفة، تم االطالع في   -1

التخطیطفيالماجستیرالغربیة، الضفةالعمراني فيالتخطیطفيالشعبیةوالمشاركةالوعيتفعیلالیاتقراریة، سعیدعرسانمنال-2
.13، ص 2004فلسطین، نابلس،فيالوطنیةالنجاحجامعةفيالعلیاالدراساتواإلقلیمي بكلیةالحضري

.125عصام بن الشیخ، األمین سویقات، مرجع سابق، ص-3
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التعقیدات اإلجرائیة المعرقلة لألهداف غرض عزل جاء ب،إن اعتماد مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة
والعدالة االجتماعیة،التوزیع العادل للثروةالحركیة، التي تضمنحقیقحالت دون تالتي و،التنمویة
الذي تفرضه نتائج العملیة االنتخابیة في ،ّتحاول مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة أن ترمم العجزوبالتالي

1.المطلقةاألغلبیةرأي وتناسب بالضرورة تخلق مجالس تمثیلیة ال 

.محليبناء قدرات المجتمع ال: ثانیا 
َّإن بناء القدرات من شأنه تقویة الهیئات المحلیة القائمة، حتى تتمكن من استیعاب الموارد الجدیدة 

فهي تهدف إلى تحقیق استمراریة في جهود التنمیة، وال یعني هذا مجرد القدرة على التأقلم أو ،واستخدامها
وتخطیط وتنفیذ تغیرات جدیدة، فهو مبني على الدرس ٕالبقاء، وانما هي قدرة على إدارة التغییرات المطلوبة 

.2ولم یلتفت إلیه الكثیر1957الذي كشفت عنه األمم المتحدة عام 
ولذلك فمن الخطر أن تبقى إستراتیجیة التنمیة مبنیة على التخطیط المركزي، فتنتهي بعالقات 

جیة التنمیة التقلیدیة، ولذلك حان الوقت تبعیة وتظل تعاني من نفس المشكالت، التي عانت منها إستراتی
ٕإذا أعطیت رجال سمكة فقد أطعمته یوما، واذا علمته الصید فقد أطعمته بقیة :"لتعلم الحكمة التالیة 

3."حیاته

ولبناء القدرة یتطلب المزید من التدریب على األسالیب الحدیثة، فلیس االختبار الحقیقي القدرة في 
ٕ، وانما القدرة على تحدید متى یكون األسلوب مالئما أو غیر مالئم للمشكلة موضع سیادة أسلوب معین

فبناء القدرة یتطلب تخطي العادات الروتینیة إلى االستجابة الخالقة ،المعالجة، والبحث على أسالیب بدیلة
األجهزة الحكومیة من إلعادة تنظیم ،وال یتطلب بناء القدرة أیضا المحاوالت المتكررة. التي تتطلبها التنمیة

ٕوانما عملیات تنمیة لمنظمة الجهاز ،ٕأعلى كما علیه الحال في الخمسینات والستینات والى حد الیوم
ٕاإلداري عملیات ال تتوجه أساسا إلى األبنیة الرسمیة للمنظمات، وانما إلى الناس والعملیات والى التغیر 

.4ا وزیادة الفعالیةوزیادة القدرة وتوسیعه،نفسه من أجل تحسین األداء

.10عصام بن الشیخ، األمین سویقات، مرجع سابق، ص-1
التشاركي تم االطالع یوم التخطیطأوالمواطنومشاركةالتخطیط"بعنوان)ذیةتحبیورقة( غانم، أحمدالمطلبعبدالسید-2

28/09/2017:http://www.pidegypt.org/download/Localelection/ParticipatoryPlanningAdvocacy
.نفس المرجع السابق-3
.المرجع نفسه-4
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المشكالت والتحدیات التي تواجه تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي: ثالثا
الدول أن بعضیرون بقضیة الدیمقراطیة، والذي اهتموا ، والمفكرینن یسیاسیالوالكثیر من الباحثین 

حریات لمواطنیها، وأن بعض الدول الدیمقراطیة التي أسست لنظم دیمقراطیة ال تزال متأخرة في توفیر الو
تهمیش المواطنین، وقلة نسب المشاركة في الحیاة العامة، وانخفاض "تعاني من مشكالت عدة، من بینها 

مشیرین إلى أن قضیة الدیمقراطیة والعالقة بین الحاكم والمحكوم ،نسب العضویة في األحزاب السیاسیة
.1ي عالمنا المعاصرًهي من القضایا األكثر جدال ف

َّفإنّمؤسساتي،روتطومن تقدمالجماعات المحلیة في الجزائرعرفتهماعلىإجماعهناككانلئن
المستوىهذاعلىبالخیبةالشعوربعضهناكإنبلوالنتائج،األداءحولالمقابلفيتتباین،المواقف

المؤسسات منغیرهامنأكثراستفادتالتيالمحلیة، بالجماعاتیتعلقفیماالخصوصوجهوعلى
َمنحتحیثسنة،أربعینوتسعةمنأكثرمنذالمتوالیةاإلصالحاتسلسلةمنالوطنیة  صالحیاتلهاُ

َّفإن، الكفایةفیهبماواضحغیرالمؤسساتيموقعهاوظلمن الجانب القانوني، هامةٕوامكانیاتواسعة
الرسمیة التخطیطهیئاتبینالتناقضمنى المستوى المحلي، ینبععلالشعبیةمعظم الصعوبات للمشاركة

.في دمقرطتهاوالرغبة
نمطسیادةوالمحلي،بالتدبیرالمرتبطةاإلشكالیاتحلعلىالجماعاتوقدرةنجاعةحدودیةإذن فم

ممارسةریقةطحولالتحفظمنالكثیرأثارما والنقائص،التالاالختمنُالعدیدشابتهالحكامةمن
نزوعیغذیهماالضبط،فيواإلفراطلحذرلنتیجةكالوصایةثقلَّفإنالموكلة لها، والنتائجاالختصاصات

األخرىالعواملبینمن، لذلك هي عموماالمركزیةاإلدارةفيالبارزةالخصائصكإحدىالمركزیةإلىقوي
أو بالمحاسبةالمسؤولیةربطمبدإٔاقرار، ویینالمحلالمنتخبینمسؤولیةتحدیدفيكثیراتساعدلمالتي

، یجعل من تجسید الدیمقراطیة المحليالتدبیرجودةتقییمفيعامةكقاعدةمن خالل المشاركة،المراقبة
.التشاركیة وتطبیقها فیه كثیر من اإلشكال واالختالل

بهیضطلعالذيالدورأو،التشاركیةالدیمقراطیةممارسة2016لسنةيالدستورالتعدیلّكرس
تجدرذلكومع، بهالمنوطةوالمهامله،والوازنالفعليالحضورحولالتنمیةمسلسلفيالمدنيلمجتمعا

هذاعلىوالفعالیةالنجاعةویضفيحدودها،ویضبطِّینظمهاإلطارتخضعالالممارسةهذهأنإلىاإلشارة
قدالتيالتجاوزاتوبعضّالمتعسفةالتأویالتبعضضدِّصنهاویحالعامة،الحیاةفيالمشاركةمنالنمط

21hعلى الساعة:02/01/2017یوم االطالعلدیمقراطیة الھشة تم ا: بعنوان21یمقراطیة في القرن ھمام سرحان مؤتمر الد-1
http://www.swissinfo.ch
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى نسبة الوعي وقوة الممارسة االقتراحفي وقوتهاوانفتاحها،باستقاللیتهاتمس
.الذي تتمیز به هذه الجماعات، ولعل طول إجراءات االعتماد لهاته المنظمات خیر دلیل على ذلك

:ت الباب األولخالصة واستنتاجا

في ختام هذا الباب ومن خالل ما تطرقنا إلیه من مختلف المفاهیم، والرؤى والخاصة بالدیمقراطیة 
الدراسات كلَّفإنالتشاركیة، كآلیة لتحقیق أهداف الجماعات المحلیة بعد أن عجزت عنها في السابق، 

طریق عنٕوانما أیضاوحدها،الحكومیةاساتالسیطریقعنیتمالالمجتمعاتأن تطویرالحدیثة تشیر
والتطوعیة قدرتها التعبویةبفضلتستطیعالتيالحكومیةغیروالتنظیماتالحكومیة،بین األجهزةتولیف

خاصة والثقافیة، واالقتصادیةاالجتماعیة،المشكالتبعضحلفيٕواشراكهماألفراد،على استقطاب
كشكل ،في تدبیر الشأن العام المحليالجماعات المحلیة اركیة من طرف اعتماد المقاربة التشإنالبیئیة،

الدیمقراطیة التمثیلیة من خارج،أشكال تقاسم السلطة المؤسسة على المشاركة في اتخاذ القراراتمن
2016سنة في التعدیل األخیر للدستور الجزائري لـ،یتوقف بعد اإلقرار القانوني آللیاتها كما أسلفنا ذكرها

.على تفعیل وتنزیل مضامین هذه اآللیات التشاركیة على أرض الواقع
للمجتمع المدني ولمختلف الفاعلین للمساهمة والدفاع للمواطن، وهي فرصة أخرىبعد هذا اإلقرار 

بعد أن شجعتها في مسلسل التنمیة المحلیةالتي یمثلونها حتى یتم إدماجها ،ومطالب الفئاتعن حقوق
في فصله الثالث المادة 2016سنة دولة على المستوى المحلي، من خالل التعدیل الدستوري الجدید لـ ال

وكل ،والنساء،من خالل الدیمقراطیة التمثیلیة كالشباب،تمثیال وازناهذه الفئات الغیر الممثلة15
.الفاعلین اآلخرین

لالنتقال للتسییر المحليالتقلیدیةالطرقوتجدید،تصحیحكأداةنفسهاتقدم التشاركیةالدیمقراطیة
اآلثارمختلفیجب اإلشارة إلىالصددهذا، فيالسیاسیةالحیاةفيمواطنینللمشاركةإلى التخطیط بال

خاللمن،المجالهذافتحعلىالقدرةحیث لها ي،المحلالعامالمجالفيفعالةتكونأنیحتملالتي
لالنتقال من اشاتقالنفتح، والقرارصنععملیةفيالمدنيالمجتمعأبناءمندةجدیفاعلةجهاتإدماج

.إلى التخطیط والعمل المحلي األرحب واألوسعالتخطیط والعمل المحلي الضیق،
لتقدیم ،المساواةقدمالمواطنین علىلخلق الفرص لجمیعنظامإالهيماالتشاركیةالدیمقراطیةإن
الشفافیة والمساءلة إلى زیادةكما تهدفوصنع القرار،السیاسات العامةرسمفيیمة وحقیقیةقمساهمات
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الحركة مشاركةمدىعلىالحكومة المحلیة، ونجاحها یتوقفواالحتواء االجتماعي في شؤونوالفهم،
. الشأن المحليفيالجمعویة

تساهم في إنتاجیةوحداتأیضإوانمات،خدماتوصیلوحداتإن الجماعات المحلیة لیست مجرد
لحل آلیاتوأیضاالمحلیة ومنها إلى الوطنیة،االقتصادیةالتنمیةفيوتساهمالمحلي،المجتمعتنمیة

حقیقي المواطنین، فالتخطیط بالمشاركة المحلیة یعني ذلك تقییممشاركةمن خاللالسیاسیةاألزمات
یكونون على علم أناألقلعليفیجبالتخطیط،فيالمحلیونالناسلم یشاركإذاوحتىالمحلیة،للحاجات
وسیتعاونون في سیوافقون،أنهمالمفترضمنكانمتىالموضوعة لمناطقهمتواالستراتیجیابالخطط،

.البرنامجتنفیذ
في رقیةتفيیساهمالتشاركیةالمقاربةالجمعوي في الجماعات المحلیة، بإدماجالعملإن تنشیط

المشاریع وكذاللسكان،الحقیقیةاالحتیاجاتتحدیدلها القدرة فيأنهابحكموذلكالمحلیة،میدان التنمیة
تتعارضعندماأحیاناینجمالذي،التصادم وعدم الرضاتفاديفيتساعدحیث بها، التي ینبغي االهتمام
.نالسكاوتطلعاتطموحاتمعالجهات الرسمیةمقترحات ومشاریع

إن تنمیة االقتصاد المحلي كطریق إضافي، ونوعي تشاركي تشترك فیها قوى فاعلة على غرار 
بهدف خلق اقتصاد قادر على ،القطاع الخاص؛ یساعد المجتمع المحلى على إثارة األنشطة االقتصادیة

المعیشة للساكنة االستدامة فى بیئة متغیرة، ویعتبر أداة لخلق فرص عمل مناسبة؛ ویحسن من مستوى 
.المحلیة ومنها إلى الوطنیة

عجز، تتمثل في القیودمنالعدیدتواجهشاركةتالبالسیاساتالمتصلةاألهدافهذهأنیبدولكن
السكانتمثیللضمان،الخبرةذوىنكان المحلیین مسمن المهمكافعددإدراجفيحالیااألجهزة
علىالضارةاآلثارمنعددإلى یؤدىإدراجها؛عدمالة في النقاشات وطبعا هذا لتحقیق العدالمعنیین

تأسیس المنتخبین یؤدىمما؛ناقصةالتي تكون مواطنةللالمرجوةالخبرةالمحلي، منها العامالمجالهیكل
نها بكل توقعات المواطنین التي أعربوا عىال تحضجزئیةرؤیةالمحلیین لقراراتهم الفردانیة، والتي تتسم ب

في السابق، ألن المجتمعات الحدیثة تعتمد نوعیة الدیمقراطیة فیها على وجود المجال العام والتدخل الذكي 
للناس في السیاسة، وعلى المنظمات والجمعیات أن تساعد في انجاز ذلك في تشكیل الرأي من خالل 

.لح الناسأن المجتمع المدني ضروري للوصول إلى فهم حقیقي لحاجات ومصاأيالنقاش، 
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:تمهید
بهاالدارس والمهتمَّإال أنوجودة عمل الجماعات المحلیةفي دعم التشاركيرغم أهمیة العمل 

من اقیل عدیدة تشل رعال زالت تعاني من،تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على ارض الواقعیالحظ أن 
التي تحمل في طیاتها بعض ،ٕفهم وادراك ما تنص علیه القوانینابتداء من عدم ،نجاعة هذه الجماعات

هیقیة للعمل الجمعوي وأهدافالرسالة الحقوكذا عدم فهم ،المشاركة والرقابة الشعبیة في آن واحدمؤشرات
كانت في السلطة ْإناب السیاسیة زوكذا بعض األح،العدید من أجهزة السلطةممارساتوذلك من خالل 

التي لم ترقى إلى تكریس وتوضیح هذه اآللیة ،من العوائق اإلداریة والقانونیةالعدیدوكذلك وجود 
ها الذكر نتیجة حتمیة أفرزالسالفة المشكالت هذه وتعد . وتجسیدها في واقع عمل الجماعات المحلیة

اتخاذمشاركة في العنوما یحد الفواعل ،من الزمنالذي الزم الجماعات المحلیة لعقود،التسییر التقلیدي
. بهاةتنص صراحة على ذلك في القوانین الخاصقانونیة آلیاتهو عدم وجود ،المحلیةالقرارات

في الجماعات المحلیة في واقع الدیمقراطیة التشاركیةوتحلیل ،دراسةإلىالبابخصص هذا 
تحكم عمل التي،اآللیاتتقییم إلىنحن نتطلع من خالل هذه الدراسة . - والیة المسیلة أنموذجا- الجزائر 

هدف الوتكریس الدیمقراطیة التشاركیة في وظائف الجماعات المحلیة،العامة في مهمة الهیئات المحلیة
التي تتناسب ،السكان المحلیین ومستویات اتخاذ القراراتحاجات تحدید نقاط الربط بین إلىل هو للوصو

التخطیط السیما ( باستخدام منهجیة متعددة التخصصات ، الجماعات المحلیةوتسییرمع تصمیم وتطویر
الدراسة وتشخیص تفعیل الدیمقراطیة التشاركیةآلیاتنرید دراسة ،)والمشاركة في اتخاذ القرارالمشترك
الهدف من ذلك هو تسلیط الضوء على .لهاته اآللیاتشرح الترتیبات الالزمة إلىنتطلعناَّفإن. المیدانیة

الدراسةلهذا فقد اخترنا مجال ، لیةحالجماعات المأهدافعلى وتأثیرها, في هذا المجالاألداءفي عجز ال
:لباب من خالل فصلینفي هذا اسنتطرق الیهالذي المسیلةوالیة إقلیم

.الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیةنحو تفعیل: الفصل األول
-دراسة میدانیة-الواقع واآلفاق: الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة: الفصل الثاني



الفصل األول: الباب الثاني 

الدیمقراطیة تفعیلنحو: الفصل األول
ماعات التشاركیة على مستوى الج

.المحلیة

الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي بین : المبحث األول
.الخطاب الرسمي والتشریع الجزائري

الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي بین : المبحث الثاني
.وسبل تجاوزهاالمعوقات 
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اإلجراءات لالخمن،المشاركةىعلالمؤسسيالطابعأضفت،الدستوریة األخیرةاإلصالحاتّإن
جملةبعدالتي أقرتها الدولة، الشعبیةالقواعدمستوىعلىالتشاوروآلیات،القرارصنعلالرسمیة

التشاركیةاطیةرّالدیمقوتفعیلتعزیزنحونوعیةقفزةعرفت،مست الجماعات المحلیةّالتياإلصالحات
تسییرفيالمواطندوربتفعیلّإالتتحققالّالتي،القانوندولةوبناءترسیخفيدورهارا ألهمیتها ونظ

السیاسةرسمفيالكامل من خالل المشاركةاجوهر التنمیة بمفهومهوجعلهشتى المجاالت،فيشؤونه
الجهدهذامنالرغموعلى.اررالقاتخاذفيالفواعل الرسمیین على المستوى المحليجانبإلى،العامة
مشاركةمن علیهاالمؤسسيالطابعإضفاءمن المحلیةلتمكین الجماعات،الدولةهبذلتالذيالهام

األدبیاتغیر أن ،في السیاسات المحلیة، واإلجراءات المختلفة والتي تعنیهم بالدرجة األولىالمواطنین
، وهذا ما سنوضحه بخصوص الحاالتبعضفيالنتائجتناقضإلىتشیرالموضوعهذاحولالموجودة

.جسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي بین الخطاب الرسمي والتشریع الجزائري والممارسةت
الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي بین الخطاب الرسمي: المبحث األول

.والتشریع الجزائري
"الجمهوریةرئیسعنهانأعلالتي،المبادرةإطارفيسیاسیةإصالحاتباشرتالتيالجزائرّإن

فقد أمر ،لتحقیق دولة القانون،2011فریلأ15 بتاریخللشعبالموجهخطابهفي" بوتفلیقةالعزیزعبد
لتحقیق حاجاته وهو األدرى بها،  وقبل هذا محیطهبفسح المجال أمام المواطن لیتقدم بأفكاره القاعدیة في 

الذي ألقاه ،في افتتاح لقاء رؤساء البلدیاتالعاصمةالجزائرفي ،2008جویلیة26 السبتیومخطابه
إن(.:2007لسنةالبلدیةاالنتخاباتعنالمنبثقینبلدي،شعبيمجلسرئیس1541والدوائررؤساءأمام

منكمینتظرونمنهإالمتعددةمتهلتطلعااالستجابةمنكمینتظرونخصوصا،الشبابوفئةعموما،الجزائریینالمواطنین
تعنیهمالتي، القراراتفيالشفافیةمنالمزیدوكذا،العمومیةبالخدمةالناجحوالتكفلالمعیشة،ونوعیةالمحیطتحسین

جاء هذا الخطاب .1)…متهبلدیابتنمیةالمتصلةالخیاراتفيواإلشراكاالستماعمنوالمزیدمنظم،إعالمخاللمن
تطلعاتهتعكسوالتيالتنمویة،المشاریعجازإننتائجطبیعةمعرفةفيالمواطنویجسد حق،لیعطي
.عنهاالمعبر

23hعلى الساعة:27/12/2017، تم االطالع في المعلوماتیةالشبكةعلىوقعالم، )2008جویلیة 26الجزائر، السبت (خطاب-1
htm.260708D/html/07/2008/Discoursara/arabe/dz.mouradia-el.www://http
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الذي بإمكانه أن یساهم في استقرار ونماء ،فمشاركة الفواعل المجتمعیة وفي مقدمتها المواطن
مست كل هیاكل ،قوانینحزمةفي، جاءت هذه اإلصالحات بعد هذین الخطابین 1الجماعات المحلیة

عات المحلیة إلى باقي القوانین األخرى المتعلقة بقانون الجمعیات، واألحزاب الدولة ابتداء من الجما
جاءت كلها ،وقانون االنتخابات، وقانون تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة وصوال إلى قانون اإلعالم

لتصحح االختالالت المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى لتفتح المجال وتتبني مقاربة سیاسیة ومجتمعیة 
تتیح للفواعل المجتمعیة استغالل اقتسام السلطة بین الدولة، والجماعات المحلیة في إطار تمكین المجتمع 

في اتخاذ القرار على مستوى المحلي بعد ما عجز التسییر ،المحلي ووضعه أمام المشاركة الحقیقیة
. التقلیدي في تحقیق ما تصبو إلیه هاته الجماعات في تحریك عجلة التنمیة

.الدیمقراطیة التشاركیةالجماعات المحلیة للمتطلباتاختصاصاتاستجابةمدى: األوللمطلبا
ها دیمقراطیةَّفإن،الدیمقراطیة التشاركیة حسب مركز الدراسات واألبحاث العلمانیة في العالم العربي

ة، وتحاول أن تضمن المشاركةالتمثیل في الدیمقراطیة اللیبرالیإشكالیةتحاول أن تتجاوز، وبشكل أساسي 
األساسي والمعلن للدیمقراطیة التشاركیة فالهدف،الشعبیة دون االنزالق لمأزق دول المنظومة االشتراكیة

لیس فقط من خالل ،ٍة في آن واحدالشعب في الرقابة وفي المشاركة السیاسیاضطالعهو ضمان 
المجتمعیة الواعیة في اتخاذ ي تضمن المشاركةبل من خالل مجموعة من اآللیات الت،صنادیق االقتراع

، لذلك سنحاول أن نتطرق أوال للمشاركة السیاسیة كأحد الضمانات، والتي نعتبرها الوجه األول 2القرار
.للدیمقراطیة التشاركیة، لنتناول فیما بعد الرقابة الشعبیة كوجه ثاني لها

:كیة وأهدافهاالمشاركة السیاسیة كأحد ضمانات الدیمقراطیة التشار
َّإن قضیة تمكین المجتمع المحلي من المشاركة السیاسیة، هي قضیة مرتبطة ووثیقة الصلة بالتنمیة 
المحلیة ومنها إلى الشاملة، تكون في مختلف األصعدة سیاسیا واقتصادیا، ثقافیا، واجتماعیا، ویعد 

دات المواطنة والشراكة، وهكذا أصبحت تجسیدها مؤشرا لمدى تطور المجتمعات، ومحددا أساسیا من محد
المشاركة السیاسیة مطلبا یفرض نفسه على جمیع األصعدة، وترجم هذا في المنظومة القانونیة للجماعات 

وأخرها ،الجزائر منذ بدایة التعددیة بأشكال مختلفة، وبدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرىالمحلیة في

.120، ص مرجع سابقسویقات،األمینعصام بن الشیخ، -1
21hعلى الساعة:02/02/2018االطالع فيتشاركیة تم مركز الدراسات واألبحاث العلمانیة في العالم العربي، الدیمقراطیة ال-2

1=ac&381422=aid?asp.art.print/ar/org.ssrcaw.www://http
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، باإلضافة إلى القوانین األخرى التي تحكمها باعتبار أن تكریس 2016ي لسنة دستورالالتعدیلكان في
المشاركة السیاسیة هو اتجاه حقیقي نحو الدیمقراطیة التشاركیة، التي هي صمام األمان في حق كل 

تعطي لنفسها ،القانون، وعدم احتكار العمل السیاسي لفئة معینةمواطن في التعبیر عن آرائه في حدود
. اسي دون غیرهاحق الحراك السی

للدیمقراطیةوالقانونيالدستوريالتنصیصمشاركة المواطنین على المستوى المحلي من خالل: أوال
.التشاركیة

مستوىعلىالتشاركیةلدیمقراطیةلالدولة تشجیع2016لسنة األخیريالدستورالتعدیل كرس 
تعزیزبهدفوالمشاركة،التشاورمیادینبتوسیعننالمقالتشاركيالتصورهذاالمحلیة، ویسمحالجماعات
رشیدةمحلیةحكامةأجلمناألصعدةجمیعوعلى،التسییرهیئاتكافةلدىالتشاركیةالدیمقراطیة

والتماسكالسلموتعزیزالعموميالنشاطنجاعةتضمنأنشأنهامنحیثقویة،نمواطنیللومشاركة
.لهالمقدمةالخدماتنوعیةوترقیةللمواطن،شيالمعیاإلطاروتحسیناالجتماعیین،

العامالشأنإدارةفيالمواطنینلمشاركةالطبیعياإلطارالمحلیةالمنتخبةالمجالسوتعتبر
مبدأإدراجخاللمنبوضوحیظهر ذلك. "وللشعببالشعب" الجزائریةالدولةلشعاروترجمة،والمحلي

فيالمشاركةللمواطنینیتیحأنشأنهمنالذياألمر،والوالیةالبلدیةقانونفيالتشاركیةالدیمقراطیة
بالخصوص، ألنها األكثر عددا واحتكاكا وقربا من البلديالمستوىعلىتنفیذهاومتابعة،القراراتاتخاذ

، وفي حليالمالمستوىعلىالتنمیةأولویاتتحدیدفيالمواطنینلتدخلمالئماإطارایكونكما. المواطن
باعتبارهما منبثقین في ،07-12و10- 11هذا السیاق سیتم التركیز على القانونین األخیرین الخاصین

.التي باشرتها الدولة وخاصة بعد الخطاب الرسمي،الثاني من اإلصالحات السیاسیةإطار الجیل
:على مستوى البلدیة/: أ

القانون الخاص بالبلدیة، والتي تتعلق بأهم قبل الخوض في تفصیل أهم ما جاءت به مواد 
یجب أن نعرج بشكل بسیط وجزئي على حیث المبادئ والتي تصب في مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة، 

، فكان من بینها البلدیةقانونعلىتعدیالتإدراجإلىالوصیةالجهاتوبالدولةدفعتالتي،األسباب
ما،المواطنینمعوفتح المجال العام للنقاشالحواروغیابالمنتخبة،للمجالسالجواريالعملضعف

غیابظلفي،ألكثر تعقیدااالحضریةاألوساطفيخصوصاللسكانالمعیشياإلطارتدهورإلىأدى
.المحلیةالتنفیذیةوالمدیریاتالبلدیاتومسؤوليالمواطنینبینوالتعاونالتنسیق
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التي دفعت إلى إعادةواألسباب،یالحظ أن المبررات ،في الجزائرإن المتتبع للجماعات المحلیة 
1990تستند إلى جملة من األسباب حیث أن قانون البلدیة لسنة ،النظر في اإلطار القانوني المنظم لها

ن حاول المحافظة على التوازن السیاسي للمجلس البلدي في مرحلة التعددیة الحزبیة، لكنهٕاو،السابق
من خالل تطبیق،ة أخرى في فتح مجال للصراع السیاسي داخل المجلس البلدي خاصةجهتسبب من

منه، والتي سنت آلیة لخلع الصفة الرئاسیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي سمیت بسحب55 المادة
قدرته بثلثي ،واشترطت المادة المذكورة لممارسة هذه اآللیة فقط توافر نصاب داخل المجلس. الثقة
وهو ما خلف عملیا دخول عدید البلدیات . ن یكون االقتراع علنیا دون تبیان حاالت سحب الثقةأوئه اأعض

ذلك سلبا على أداء أثر ممامن الصراع الداخلي بین أعضاء المجلس بسبب سحب الثقة، في جو
1.التنمويالبلدیات ودورها

المؤرخ في 30لتعدیل واحد حمله األمر خضع ،1990البلدیة والوالیة لسنة يقانونكل من َّإن
والخاصة،بالنسبة للوالیة44بالنسبة لقانون البلدیة والمادة 34وتم بموجبه تتمة المادة ، 2005یولیو18

، خاصة أمام ما عرفته بعض المجالس من اضطرابات ألوالئيأوبحاالت حل المجلس الشعبي البلدي 
سنة20مدة ـل1990ن تطبیق قانون أب10-11لقانون األسباب عترف بیانأو. ومقاطعات للدورات

نه غیر قادر على استیعاب كل التوترات التي تحدث على المستوى أ،المعنیة للقناعةأوصل الجهات
بأنه منظومة غیر قادرة على تفكیك " :وصفه البیان بوصف واضح وبالعبارة التالیةوبالتالي،المحلي

التي تختفي وراء اإلعراض عن قانون البلدیة ،لبیان إلى توضیح وشرح جملة األسبابوذهب ا.2"..التوترات
:فيونذكر بعضها، وتقدیم مشروع جدید1990السایق لسنة

 جعلت من ،منتخبین ذوي مواقف متضاربةأنتج ذلك ظهوراالنفتاح السیاسي الذي عرفته الجزائر
.روریة لصنع القرار البلديوالذي یعد أداة ض، التوجه إلى إجماعالصعب

طغیان العقلیة القبلیة على الحقائق االجتماعیة للبالد.

ومحاولة استخدام لعبة التحالفات على حساب ،جماعات مصالح ترید االستحواذ على البلدیة لصالحها
.المنطق الحزبي

.112، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  - 1
.115، ص السابقنفس المرجع-2
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ذیة منبثقة عن نه هیئة تنفیأوجعله في موضع األقلیة رغم ،زعزعة استقرار رئیس المجلس البلدي
.  وهو ما أدى للجوء لسحب سریع للثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي،قائمة األغلبیة

التي تقتضي الخبرة السیما في الجانب ،ضعف تحضیر الهیئة التنفیذیة للبلدیة لتولي وظائف التسییر
. المالي

بالمقاربة الجواریةوعدم تشبعهم واالعتراف،ضعف االتصال والتواصل من جانب للمنتخبین.

الغموض الكبیر الذي یحوم حول صالحیات المنتخبین وعالقتهم باإلدارة.

والتي اعترف بیان األسباب أنها صارت ضحیة لتضارب المصالح ،تدهور قدرات تسییر البلدیة
تمر غلبیات المتعاقبة، وبالمحصلة أدى األمر إلى سوء تسییر للبلدیات والتدني المسالحزبیة بین األ
وتدهور اإلطار المعیشي للمواطن السیما في الوسط الحضري، ووصلنا إلى ،العاملنوعیة المرفق

فمن جهة هناك انجازات حتى في مناطق معزولة، ومن جهة أخرى هناك ،الغریبةحالة من المفارقة
.1المستفیدینعدم رضا من جانب

تقرار في فضاء الجماعات المحلیة، والمناط به ساإذن فكنتیجة لهذا الوضع وسیادة منطق الال
قانوناعترتالتيالنقائصتجاوزلمحاولةالجدید القانونجاءتحقیق أهدافها وعلى رأسها الدور التنموي، 

، وتماشیا مع الخطاب المعلنةوالدستوریة،السیاسیةاإلصالحاتمعتماشیا90/08السابقالبلدیة
، فجاءت هذه الجزائريالمجتمعیشهدهاالتيالتطوراتاالعتباربعینذاألخمعالجزائر،فيالرسمي 
المتعلقةالقراراتاتخاذعملیةفيبإشراكهوذلكبالمواطن،المتعلقةالجوانبخصوصالتمس التعدیالت

یتیححیثالتشاركیة،الدیمقراطیةمبدأبإقرارذلكویبرز. ووضعه أمام مسؤلیاتهالمحلیةبالتنمیةوبه،
عالقةلهاوالتيالیومیة،بحیاتهمالمرتبطةالشؤونفيلتدخللللمواطنینواسعةمجاالتفتحتطبیقها
فيممثلیهممن خالل ،من جهة، ومن جهة أخرى أیضاهم فراداخاللمنوانشغاالتهمباهتماماتهممباشرة

.أحیاءولجانجمعیاتمنالمدنيالمجتمعمؤسسات
مقتصرة، المحليالشأنتسییرفيالمواطنینلمشاركةمتاحةوالتي كانت الوحیدةاآللیاتولإلشارة

المجلسرئیسرقابةوتحتمحددةبشروطوفقط،المنتخبةالمجالسمداوالتفيحضورهمإمكانیةعلى
هافعالیتعدماآللیاتهذهأفرزتوقد، 1990لسنةالبلدیةقانونعلیهانصكماالتقدیریة،لسلطتهووفقا

.116رجع سابق، ص عمار بوضیاف، م-1
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وضعفالمنتخبین،مصالحوتضاربالمنتخبةالمحلیةالمجالسشهدتهاالتي،االنسدادإلىبالنظر
.لتجاوز هذه اإلشكالیاتالتشاركیةالدیمقراطیةمبدأتبنيفيللتفكیرخرآعامالشكلماتمثیلهم،

تحت ،10-11رقم2011لعل من أهم المواد التي أشارت إلى هذا الجانب في قانون البلدیة لسنة 
إلى المادة 11عنوان الباب الثالث مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، نجدها خاصة من المادة 

، وتهدف جمیعها إلى تجسید آلیات مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم على المستوى المحلي، إذن14
ى المستوعلىالدیمقراطیةلممارسةالمؤسساتيإلطاراتشكلالبلدیةإن:(هذا القانونمن(11) المادةفيورد

حولواستشارتهم، بشؤونهمالمواطنینإلعالمالتدابیركلالبلديالشعبيالمجلسویتخذالجواري،والتسییرالمحلي
والوسائلطالوسائاستعمالالمجالهذافيویمكن،والثقافیةواالجتماعیة،االقتصادیةوالتنمیة،التهیئةوأولویاتخیارات

حددت هذه المادة بلغة صریحة، وواضحة كیفیة إعالم المواطنین، ومشاركتهم في ، 1)ةالمتاحاإلعالمیة
علىیسهرالبلديالشعبيالمجلسنإ(2):12(المادةتضیفتسییر شؤونهم داخل المجلس إلى جانب هذا 

مشاكلهمتسویةفيالمشاركةعلىوحثهم،المواطنینتحفیزإلىتهدفالتيالمحلیةللمبادراتمالئمإطاروضع

یحث هنا المشرع .)الجواريالتسییرإطارفيالمحلیةالدیمقراطیةأهدافتحقیققصدمعیشتهمظروفوتحسین
مستقبلهم بغیة تحسین فيتؤثرٕواقحامهم في تسویة وحل مشاكلهم التي،تحفیز المواطنینعلى ضرورة

المستوىعلىالتشاركیةسیاسةاعتمادویعتبر،إطار قانوني واضحثم تطویر حقوقهم في ومن،معیشتهم
ِمن خالله یؤسالذياألمثلالمجالالمحلي أصبحتوبالتاليالمحلیة،والدیمقراطیةلالمركزیة،ْسُ

المبادرةبخذاألإلى،أمام حتمیة االنتقال من التسییر البیروقراطي المنغلقالجزائرفيالمحلیةالجماعات
لتمكین المجتمع المحلي ،العام للتدخل الذكي للناسفتح المجالیساعد على،فضاء تشاركيفي ووضعه

. من مسؤولیته

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدیة (3:وضحت كاألتي13أما المادة 
مثل جمعیة محلیة معتمدة قانونیا، الذین من أن یستعین بصفة استشاریة بكل شخصیة محلیة، وكل خبیر أو كل م

لقراءة هذه المادة . )، أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو طبیعة نشاطاتهمجلسمالشأنهم تقدیم أي مساهمة مفیدة إلشغال 
نجد أن المشرع منح دورا كبیرا ومهما ألهل االختصاص، والخبراء والعاملین في المیدان الجمعوي، ولم 

البلدیة باستشارتهم، بل ترك سلطة التقدیر لرئیس المجلس وجعله حرا في دعوة أحد یلزم رؤساء المجالس

.8،مرجع سابق، ص10-11من القانون رقم 11المادة انظر - 1
. 8، صالمرجع نفسه، 12انظر المادة -2
.8ص، مرجع سابق، 10- 11من القانون رقم 12انظر المادة -3
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الخبراء أو الجمعیات لالستفادة من خبراتهم هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى على أرض الواقع المسئولین 
الحل، وذلك لعدة بالشكل المنشود لهذه اآللیة، التي وفرت لهم إمكانیة االستعانة بأهلاالمحلیین لم یتفاعلو

.التي الزمت التسییر التقلیدي لعقود،أسباب واعتبارات قد تكون للجهل بها أو للحفاظ على السریة

یمكن لكل شخص االطالع على مداوالت ومستخرجات المجلس الشعبي البلدي (1:بأنه14ونصت المادة 
على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته مع مراعاة وكذا القرارات البلدیة، ویمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول 

والتعدیل القانوني یدل على مدى إدراك ،، إذن مما الشك فیه أن هذا االستحداث)....56أحكام المادة 
المشرع بأهمیة، ودور المواطن في تسییر أموره بنفسه، وهذا لتجنب عدم  الرضا وتحقیق ما عجزت عنه 

. ، وعجزها عن اإلدراك الحقیقي لحاجات المجتمع المحلي2الجماعات المحلیةاآللیات السابقة لتسییر 

:على مستوى الوالیة/ب

هي محتشمة جدا سواء من الناحیة القانونیة ،التشاركیة على المستوى الوالیةَّفإن،مقارنة بالبلدیة
أنها اقل عددا من البلدیات، وبذلك أو من ناحیة الممارسة، وهذا راجع إلى طبیعة نظام تسییرها باإلضافة 

لم تكن هناك نصوص واضحة، وصریحة مثلما هي اقل احتكاكا بالمواطن لتسییر أموره، انطالقا من هذا
من 26، لكن ما هو جدیر بالمالحظة هو أن المادة 2011أشار إلى ذلك المشرع في قانون البلدیة عام 

مما قد ،3المجلس الشعبي ألوالئيأعمال عن علنیة ، تحدثت2012الصادر عام 12/07قانون الوالیة 
من القانون المتضمن قانون 12یرخص بإمكانیة حضور المواطنین أثناء هذه الجلسات، كما نصت المادة 

للوالیة مجلس منتخب عن طریق االقتراع العام، ویدعى المجلس الشعبي الوالئي، وهو هیئة مداولة :" الوالیة على انه

التي تجسد مشاركة الشعب ،ومن خالل هذا النص یتبین أن المجلس الشعبي الوالئي هو األداة،"في الوالیة
في تسییر الشؤون المحلیة، خاصة وأن المشرع قد تبنى أسلوب االنتخاب في تشكیل المجلس الشعبي 

.8، ص، مرجع سابق10- 11من القانون رقم 12انظر المادة -1
، أعمال الملتقى الدولي "كریس مبدآ التشاركیة في الجزائر وتطبیقاتها في قانون البلدیة ت" لعجال محمد األمین، محرز مبروكة، -2

، الجزء 2015الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ، الجزائر، جامعة الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دیسمبر 
.23الثاني،ص 

.11ع سابق، ص ، مرج07-12من القانون 26انظر المادة -3
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من خالل ألوالئي تأكیدا منه على ضرورة تكریس احد أهم آلیات الحكم الراشد، أال وهو مبدأ المشاركة 
1.إسهام المواطنین في صنع القرار

یتولى رئیس الجلسة ضبط المناقشات، ویمكنه طرد أي : (من القانون على انه27كما نصت المادة 

، ویقصد بمصطلح شخص غیر عضو 2)شخص غیر عضو بالمجلس یخل بحسن سیرة هذه المناقشات بعد إنذاره
ي الوالئي مفتوحة، وبإمكان المواطنین حضورها مما ینم عن ، أي أن جلسات المجلس الشعب)المواطن(

جاء فیه مبدأ التشاركیة 2016لسنة ، أما في التعدیل الدستوري 3في تعزیز مبدأ المشاركةعرغبة المشر
، حیث خصص المؤسس الدستوري المادة 17، 16، 15لیكرس صراحة في التنصیص القانوني في المواد 

لدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات والعدالة االجتماعیة، المجلس أن تقوم ا( :لتنص على15
المنتخب هو اإلطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویراقب عمل السلطات العمومیة، تشجع الدولة الدیمقراطیة 

یدة في هذه المادة، والتي أبرز هذه الفقرة األخیرة هي اإلضافة الجد4،)التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة
.من خاللها المؤسس الدستوري مشاركة المواطنین في التسییر المحلي منها الوالیة

والمقصود هنا الشكل الذي تتم به عملیة التسییر ألتشاركي للمواطن في إدارة شؤونه، مع السلطات 
زیة على المستوى المحلي، وهو ما عبر عنه العمومیة ممثلة في شخص والي الوالیة كممثل لإلدارة المرك

یمثل المجلس المنتخب قاعدة :(، والذي جاء فیها كاألتي17تقریبا المشرع الدستوري في نص المادة 

ّالالمركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة ّ.(5

إحداثتضمنوالذي ،15/1406هذا وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم إلىباإلضافة
المشروع الجدید، جاء هذا بهاالخاصة المرتبطةالقواعدوتحدید،الوالیاتبعضإداریة داخلمقاطعات

حتى تصبح اإلدارة،العاموتقریب اإلدارة من المواطن لتحسین المرفق ،أساسا إلى مكافحة البیروقراطیة
التي باشرهالإلصالحاتولة ضمن البرنامج الوطني التزام الدوقریبة منه، هو فعال في خدمة المواطن

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "07-12الشفافیة والمشاركة على ضوء أحكام القانون المتضمن قانون الوالیة"سعاد عمیر،-1
.21، ص07،2013، العددتبسةالجزائر، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

.11، ص مرجع سابق، 12/07من القانون 27انظر المادة -2
.21سابق، ص سعاد عمیر، مرجع -3
.8، ص ، مرجع سابق01-16رقم القانونمن 15المادة -4
.8ص ،نفس المرجع- -5
، 29العدد،المتضمن إحداث مقاطعات إداریة، الجریدة الرسمیة،2015-05-27المؤرخ في 140-15المرسوم الرئاسي رقم -6

.31/05/2015الصادرة بتاریخ 



الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي نحو تفعيل :    الفصل األول-الباب الثاني

121

، فإحداث مثل هذه یسمح بدفع التنمیة المحلیةمما والهضاب العلیا،بتنمیة مناطق الجنوبالدولةرئیس
، وثقافیة ةالمقاطعات حتما هو إفراز جماعات أو أقالیم محلیة جدیدة، هذا اإلجراء ذو أبعاد اجتماعی

ثر بكیفیة أساسیة في مصیر هذه المقاطعات، وبما أن الخریطة اإلداریة الحالیة واقتصادیة من شأنه أن یؤ
بناء َّفإنإدراك الحاجات المحلیة، كما یهدف إلى مرافقة السكان المحلیین باألساس، نصیغت انطالقا م

اة یحمل على التفكیر في إعادة ترتیب الجماعات المحلیة لجعلها أد،مشروع تنموي أساسه الالمركزیة
َّفإنمشروعة للتنمیة، وما دامت الجماعات المحلیة تمثل الحلقة العلیا في العالقة بین السكان والدولة، 

تأسیسها وفق معاییر تضمن لها االنسجام، والتطور المستقل یعتبر أساس الدیمقراطیة التشاركیة وركیزة 
.التنمیة

أرضیة التوصیات لرئیسخرى، جاءت وانطالقا من هذا الجانب باإلضافة إلى جوانب أ
التنمیة إذ نعكف الیوم خصیصا على:( الخصوصمجلس مصغر، وقال في هذاخالل وأدرجت ،الجمهوریة

هذه المنطقة من وطننا نؤكد تجند الدولة على الصعید السیاسي، واألمني واالقتصادي لصالحناَّفإنفي والیات الجنوب 

الحكومة بإشراك كما أمر1.)بلدناة ال استقرار خطیر بما في ذلك على أمنالتي یشهد جوارها مع األسف وضعی
والمتعاملین ،لصالح المواطنینوالحد من البیروقراطیة،"المجتمع المدني في تحسین نوعیة الحكامة

مشاركة أفضل للمجتمع المدني من أجل،قصد ترقیة المركزیة قائمة على دیمقراطیة تشاركیةاالقتصادیین
لیس فقط من خالل تجنید ،أمر بتعزیز هذه الدیمقراطیة التشاركیةإضافة إلى هذا.التسییر المحليفي

ّإذن إن إضافة ، بل أیضا بإیجاد اآللیات الكفیلة بتطبیق التنظیم المعمول به،المجتمع المدنيمساهمة
ة مصغرة تعني أن إرادة مثل هذه المقاطعات، والتي تعمل تحت سلطة الوالیة هي بشكل من األشكال والی
الجماعات على مستوىالمشرع تصب في إضفاء المركزیة واسعة، ومنها إلى تحقیق دیمقراطیة تشاركیة 

.  المحلیة ممثلة في الوالیة
إجماال ومما الشك فیه أن تجربة المشاركة السیاسیة في الجماعات المحلیة في الجزائر، من 

جهة، والممارسة الفعلیة لذلك من جهة أخرى على المستوى المحلي تعد ناحیة التنصیص القانوني من 
ٍتجربة حدیثة، وعلیه فهي مازالت في حاجة ماسة لعامل الزمن، حتى نستطیع أن نقیم ونقوم هذه ُ التجربة ُ

أو بالسلب، ولكن هذا األمر قد ال یحیدنا عن محاولة التعرف عن واقع بالحكم علیها باإلیجاومن ثم

، تم االطالع "28/01/2015مجلس مصغر مخصص للتنمیة في والیات الجنوب والهضاب العلیا بتاریخ "األولى،زارة بوابة الو-1
h22على الساعة:03/01/2018في 

lhtm.46-30-09-05-10-2015/activites/ministre-premier/ar/dz.gov.ministre-premier.www://http
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حال الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، العملیة التي من خاللها أن تساهم في تحسین ولسان
تساهم في تحقیق هاضوء أناإلطار المعیشي للمواطن، من خالل أحد عناصرها أال وهي البیئة على

عایة شؤونسببها كما أن رتوالحد من اآلثار السلبیة التي ها،رفاهیة المجتمع عن طریق تحسین ظروف
سیخلق عنده الثقة من هذه الزاویة،وتحقیق الرفاهیة االجتماعیة له واالستقرار النفسيالمجتمع المحلي،

:، وهو ما سنحاول التطرق إلیه  في العنصر المواليوحس االنتماء

.من خالل الدیمقراطیة التشاركیةالمشاركة المجتمعیة البیئیة على المستوى المحلي : ثانیا

المشاركة المجتمعیة هي العملیة التي بمقتضاها یلعب فیها الفرد دورا في الحیاة السیاسیة 
واالجتماعیة لمجتمعه، وتكون لدیه الفرصة ألن یشارك في وضع األهداف العامة، وكذلك أفضل الوسائل 

1.لتحقیق وانجاز هذه األهداف

البیئة، فالقوانین والتشریعات ال تكفي وحدها لغرض إن اإلدراك البیئي له أهمیة بالغة في حمایة 
احترام البیئة، فالحق في المشاركة واالنتماء الحر للجمعیات صورة من صور تدعیم الدیمقراطیة، لذلك 
تحرص الكثیر من الحكومات على بلوغها، شریطة أن یكون االنتماء حر وغیر مقید، ولقد نصت المادة 

أنه لكل شخص الحق في حریة االشتراك في االجتماعات ،1948عام من إعالن حقوق اإلنسان ل20
1990دیسمبر 31فقد أكدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في الجانبفي هذا ، 2ةوالجمعیات السلمی

كما اعتبر المیثاق اإلفریقي لحقوق ،"الحق في العیش في بیئة مالئمة لصحتهم ورفاهیتهم"على أن لألفراد
هذا التنامي لحق اإلنسان في العیش 3".حق الشعوب في بیئة مرضیة"على1981شعوب لسنة والاإلنسان

الدستور، ومنها إلى تخصیص مكانة هامة لهذا الحق ضمن أحكامبالمشرع الجزائري في بیئة نظیفة، دفع 
ة لكل شخص الحق في العیش في إطار بیئة متوازنعلى أنإلى القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة 

.وقادرة على ضمان صحته

سات الهیئات المحلیة في قطاع غزة، یاسر عبد طه الشرفا، وسلیم اسماعیل الهابیل، دور المشاركة المجتمعیة في رسم خطط وسیا-1
).دراسة حالة غزة(
ص 2003جامعة تلمسان،،مجلة العلوم القانونیة واإلداریةباسم محمد شهاب، المشاركة الجماهیریة في حل المشاكل البیئیة ، -2

148.
مجلة مخبر القانون العقاري ، "التشاركیةالدیمقراطیةخاللمنالمعیشياإلطاروتحسینالبیئةعلىالحفاظ"عمار عباس،-3

. 16، ص 2013، جوان ، جامعة مستغانموالبیئي



الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي نحو تفعيل :    الفصل األول-الباب الثاني

123

. بین التشریع والواقعوتحسین اإلطار المعیشيالعمل الجمعوي للدفاع والحفاظ عن البیئة 

والحفاظ على مكوناتها منوط ،الجمعیات في حمایة البیئةدور الذي یمكن أن تلعبهالأهمیة إن
لهایعد الحق في المشاركة واالنتماء ، لذلك ابدرجة الحریة الممنوحة لهذه الجمعیات في إنشائها ونشاطه

على ضمانها ومنها الجزائر، تحرص الكثیر من الحكوماتالتشاركیةصورة من صور تدعیم الدیمقراطیة
ففي التشریع الجزائري عرف القانون الجدید للجمعیات د، ولذلك شریطة أن یكون االنتماء حر وغیر مقی

اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها ویجتمع في إطارها أشخاص :" أنهامنه الجمعیة ب2في المادة 12/06
طبیعیون أو معنیون على أساس تعاقدي، ولغرض غیر مربح یشتركون في تسخیر بمعارفهم ووسائلهم 
لمدة محددة أو غیر محددة، من أجل ترقیة األنشطة ذات الطابع المهني، االجتماعي العلمي والدیني 

1."البیئي، والخیري واإلنسانيالتربوي، الریاضي،

مطالبة بتحسین اإلطار المعیشي للمواطنین، بواسطة ما المحلیةالمنتخبةإذا كانت المجالس
إدراكهم من المواطنین أنفسهم، من خالل ومشاركة هذا ال یتحقق إال بمساهمةَّفإنتمتلكه من صالحیات، 

في غیاب مشاركتهم الفعلیة، حیث أن جهود علیه والمحافظة وعیهم باستحالة تحسین هذا المحیط و
فالجزائر على غرار بقیة دول ،المجالس المحلیة تبقى دون جدوى إذ لم ترافق بجهد المواطنین أنفسهم

لحمایة البیئة البد من تضافر الجهود من قبل المؤسسات الحكومیة من جهة، ومؤسسات َّالعالم، أیقنت أن
، وهذا بتسخیر كل طاقاتهم العلمیة والتكنولوجیة، وكذا التشریعیة لمكافحة المدني من جهة أخرىعالمجتم

مظاهر التلوث والحفاظ على البیئة خاصة، مع ما شهده العالم من ثورة بیئیة كبیرة شنتها كبریات 
، وما 1975األلمانیة والتي تأسست سنة (D H U)كمنظمة الجمعیات الدولیة المعروفة في هذا المجال

ا من دور كبیر وفعال في مشاركة إعالم وتنظیم وكذا توعیة الجماهیر والرأي العام، وتجنیده كان له
.بغرض مكافحة التلوث والمحافظة على الوسط الطبیعي وتحسین محیط اإلنسان

والتي والجزائر لیست بمعزل عنها، وعقب موجة الحراك التي عرفتها كثیر من الدول مؤخرا 
على غرار وت عمیقة لدساتیرها، لم یتوانى المؤسس الدستوري في إدراج الحق في البیئة، أعقبتها تعدیال

الحصول المواطن فيعلى حقعندما نص،2016في التعدیل األخیر لسنة الجزائريالمشرعذهب هذا

الصادر ،02العدد ،، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة2012ینایر 12المؤرخ في 06.12القانون رقم من02انظر المادة -1
.34، ص2012ینایر 15بتاریخ 
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ن التلوث وحمایتها م،مع التزام الدولة بصون البیئة1"وتنمیة مستدامة،على الماء والعیش في بیئة سلیمة
.وعدم اإلضرار بها والحفاظ على حقوق األجیال

جمعیة محلیة 2505ات التي تهتم بالبیئة في الجزائر، والتي یصل عددها إلى بالرجوع إلى الجمعی
وهذا حسب إحصائیات وزارة الداخلیة، وبالنسبة للجمعیات الوطنیة لها مكاتب محلیة تنشط أیضا على 
مستواها، وتهدف هذه الجمعیات للتعریف بمشكلة تلوث البیئة، ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لتجنب 

ٕب تلوث البیئة، واقامة نشاطات وندوات ومؤتمرات علمیة تعمل على التحسیس بالمشاكل الخاصة بها أسبا
تعریف األشخاص بحقهم في العیش بفي سبیل تحسیس المواطن أیضاكما تقوم ، 2و نشر الوعي البیئي

یات المهتمة الجمعَّفإنٕقام واحصائیات وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وحسب أر. في بیئة سلیمة
:بشؤون البیئیة في الجزائر توزع في الوالیات وفق الجدول التالي

بشؤون البیئیة في الجزائرالجمعیات المهتمة): 3(جدول رقم 
عدد الجمعیات البیئیةالوالیةعدد الجمعیات البیئیةالوالیة

33قسنطینة612ادرار

43المدیة22الشلف

17مستغانم51االغواط

58المسیلة28ام البواقي

30معسكر46باتنة

90ورقلة84بجایة

78وهران25بسكرة

32البیض131بشار

18الیزي39البلیدة

.14صابق،مرجع س،01-16القانون من 68انظر المادة -1
.222، صمرجع سابقنیة قوي، حبو-2
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27برج بوعریریج19البویرة

25بومرداس21تمنراست

18الطارف19تبسة

02تندوف52تلمسان

16تیسمسیلت32تیارت

36واد سوف94تیزي وزو

13خنشلة265الجزائر

37سوق اهراس44الجلفة

23تیبازة45جیجل

11میلة40سطیف

23عین الدفلى32سعیدة

15النعامة59سكیكدة

35عین تیموشنت02سیدي بلعباس

25غردایة12عنابة

03غلیزان23قالمة

08/01/2018: تاریخ الزیارة: ابط التالي موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، على الر:المصدر

pdf.ar-listeassossaciation/pdf/images/dz.gov.interieur.www://http

لمجال البیئي، قلیل جدا فالمالحظ من خالل الجدول أن عدد الجمعیات المحلیة المعتمدة في ا
جمعیة محلیة، مقارنة بالعدد الكلي اإلجمالي للجمعیات الناشطة في المجاالت 2505حیث قدرت بـ

02.30بنسبة ) جمعیة108940الخ والمقدرة ...مهنیة، ریاضیة، ثقافیة، علمیة، لجان األحیاء (األخرى، 

لبیئة لم تبلغ درجة المستوى المطلوب، إما من بالمائة، وهذا یرجع إلى أن الحركة الجمعویة المهتمة با
حیث العدد القلیل للجمعیات المتواجدة عبر التراب الوطني، أو من حیث نوعیة العمل الذي تقدمه هذه 
الجمعیات، وهذا یرجع إلى أسباب متعددة إما لعدم توفر الوعي بأهمیة البیئة بالنسبة للجمعیات بما هو 
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و لقلة الوسائل المادیة أو عدم التنسیق فیما بینها أو نقص التكوین مطلوب منها في هذا الشأن، أ
1.والتخصص في المجال المعني

الواقع َّفإنبالرغم من هذا التحول والتطور التشریعي، والذي یطال الجمعیات البیئیة في الجزائر، 
ت البیئة النشطة في مجال حمایة والتأثیر المیداني لها، ال یتناسب تماما وذلك إذ لم تصل أغلب الجمعیا

یمكن إجمالها وفقا للوضع ،البیئة إلى تبوأ هاته المكانة، والدور المنوط بها العتبارات وأسباب متعددة
كعدم المعرفة الجماهیریة الواسعة ،هو متعلق بهاته الجمعیات في حد ذاتهاالعام للعمل الجمعوي، منها ما

جال حمایة البیئة، وانعدام التكوین اإلداري والقیادي لدى مؤطریها بالوسائل القانونیة المتاحة في م
ومؤسسیها وضعف تنظیم اإلدارة الجمعویة، ومنها ما هو متعلق باإلطار العام الذي تنشط فیه هذه 
التنظیمات، كغیاب مبدأ الدیمقراطیة، والشفافیة، والمشاركة في عمل السلطات اإلداریة داخل المجتمع ككل 

2.هیئات اإلداریة الفعلیة في إشراك هذه التنظیمات والتعاون معهاوعزوف ال

والذي ینص على حق إشراك المواطن في إعداد السیاسات البیئیة ،بالنظر إلى التنصیص القانوني
نه على ارض الواقع نادرا ما یحدث ذلك مع العلم أن المجتمع اقل أعلى المستوى الوطني والمحلي، إال 

التي لم تكن محل مناقشة مسبقة منه، وهذا هو السبب لفشل العدید من ،لسیاسات والتشریعاتتقبال ل
السیاسات البیئیة نتیجة عدم تطبیقها، إضافة إلى أن اإلدارة المعنیة غیر ملزمة عند اتخاذ القرار النهائي 

یؤدي إلى شح المعلومات هذا ما. بمالحظات وانتقادات ورغبات الجمهور، مما یعني التفرد واحتكار القرار
غالبا ما تكون السلطة حریصة على السریة في هذا المجال ،المتعلقة بالبیئة والتي یطلبها المواطن

تستعمل كوسیلة لنقد ومعارضة ْوبالتالي قد تكون المعلومات إن وجدت غیر حقیقیة، نتیجة تخوف من أن
) منافسة للسلطة( إلیها من قبل السلطة بحذر السلطة، لذا غالبا ما ینظر لجمعیات الدفاع عن البیئة

( وبالتالي فهي مقیدة بشروط تحد من فعالیتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى غیاب ثقافة المشاركة 
).وحتى العقوبات التي تصلهم إن تسببوا في تدهورها،الجهل بوجود قوانین تحمي البیئة

.129ص ، 2000،الجزائر، ، مطبعة النجاح الرهانات البیئیة في الجزائراحمد ملحة، -1
جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق : اطروحة دكتوراه غیر منشورة، الجزائر(، "مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة"كریم بركات،-2

.114، ص 2013/2014، )اسیةوالعلوم السی
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مقراطیة التشاركیة وضمان أساسي لتفعیلها على الرقابة الشعبیة كوجه أخر للدی: المطلب الثاني
.المستوى المحلي

فيتمثلعلیها أي نظام في أي منظمة، والتيیعتمدالتياألساسیةوالدعائمإن المقومات
تنظم العمل على أساس الرقابة الوصائیة السلیمة، والتي یفترض أنها تكون التي،القوائممجملها مجموعة

، وهذا ما ینطبق كفوءةبطریقةأو الهیئة ألعمالهاالمنظمةأداءلرقابةموضوعیةأسس ومعاییرعلىمبنیة
بدورتقومالدولة، كمافيهامامكاناتحتل،باعتبارها منظمات وهیئات محلیةالجماعات المحلیةعلى 
وحدهافهيعلیهوالشعب،من صمیمنابعةمن المواطنینبأنها قریبةتتمیزومصالحها،لتحقیقفعال
الساكنةتواجهالتي،والصعوباتالمحلي باالهتمام بالمشاكلالرأي العامعلىالتأكیدیمكن لهاالتي

ٕوادراك حاجاتهم واشراكهم بغیةالمحلیة، الجماعاتروحهيالشعبیةلها، فالمساهمةإلى حلولالتوصلٕ
تلعبأنالجماعات المحلیةعلىأنهمؤكدةاألمور المنأصبحفقد،علیهترتكزالذيوالمحورالمحلیة

الدوربهذاوتقوم،الفعالیةبهذهالمواطنین، وحتى تكون الهیئات المحلیةمصالحتحقیقفيأساسیادورا
.الشعبیة علیهاالرقابةفياآللیةهذهوتتمثل،وتحدد وظائفها واختصاصاتهاتقیدهاآلیاتمنلهاالبد

وتطور المستوى المحلي،علىالعملیة الدیمقراطیةفيالمؤثرودورهااألخیرةهذهألهمیةونظرا
علیه بالشكل التقلیدي القضاءومحاولةمعالجة االنحراف،منانتقلتحیثالتاریخ،مرعلىمفهومها

االنحرافات على كشفتقتصرالفي الحاضروالسرعة، فأصبحتوالمالئمة،الفاعلیة،والمتمثل في تحقیق
ولن تجنب وقوعها من خالل تجسید مبدأ التشاركیة في العملیة التسییریة،إلىذلكتعدتبلاألخطاء،و

سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى دور األساس وعلى هذا یتأتى ذلك إال عن طریق الرقابة الشعبیة،
.محلیة لتصویب أدائهاعمل الجماعات العلىي التشریع الجزائري فالرقابة الشعبیة، والیاتها ومصدرها 

.الجماعات المحلیةعملفي تصویبدور الرقابة الشعبیة :أوال
تتمتع باالستقاللیة  سلطة محلیةأيوعنالمحلیة،الجماعاتعلىالرقابةفكرةمن الطبیعي إن

ني أنها هذا ال یع،غیرها في ممارسة مهامهامنأكثراختصاصهاممارسةفيوأوسعأكبر،سلطاتولها
قد تنجح في تحقیق أهدافها، وتتجنب االنحرافات التي قد تحدث عند انجازها، فربما أن الرقابة الوصائیة 

، والتي ترافق أداء الجماعات المحلیة كانت دوما في إطار ما مدى تطابق األعمال مع التي الزمتها طویال
َّفإنالصحیح وفقا لهذا المبدأ، وبالتالي لكن هذا ال یعني أن األداء كان دوما في الطریق ،القوانین؟

صاحبه أهمیة ودور الرقابة الشعبیة على أداء ،االنتقال من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة
. الجماعات المحلیة لتجسید مبدأ التشاركیة
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:مفهوم الرقابة الشعبیة على الجماعات المحلیة:أ
َّفإنممارسة مهامها،فيالمحلیةالجماعاتاستقاللمدىعلىیتوقفالمركزیةالتكریسكانإذا

منحة لیساالستقاللإذن.المحليبالعملالمركزیةالسلطاتتدخلمدىلمعرفةهو طریقاالستقاللهذا
ها تمارس اختصاصاتالمحلیةالهیئاتالقانون وألنمصدرهأصیلاستقاللهو ٕوانماالمركزیة،السلطةمن

أو الوصائیة، أما الرقابة التي نقصدها 1اإلداریةعنه بالرقابةیعبرماوهو،المركزیةاإلدارةإشرافتحت
وهي من جانب المجتمع المحلي، والتي أصبحت ضرورة ملحة لتجنب االختالالت وسوء التقدیرات وعدم 

وباألساس،التشریع الجزائريفيجدهاهذه الرقابة التي نقصدها نالشعبیةهي الرقابةالوقوع في االنحرافات 
تضطلع :"بأنه2016الدستوري لسنةمن التعدیل178المادةفيوردحیثشعبي،مدلولذاتالدستورفي

.2"الشعبيمدلولهافيالرقابةبوظیفةالمنتخبةالمجالس
هذا ظلریخي، وفيفي السیاق التاالشعبیةالرقابةمصطلحأنه وبالرجوع إلىاألمرحقیقةفي

الرقابة لممارسةخاصجهازعینعندما،1965سنةفياستقرإلى أنتدریجیااستعمالهالنظام تطور
سهلة مهمةلیستالشعبیةللرقابةدقیقمفهومعنالبحث، إن3سابقاالسوفیاتيفي اإلتحادالشعبیة

الرقابةبأنعوابديعماریرى. لخصوصیتهومانعوجامع،شامل، ودقیق،ویصعب إعطاء تعریف
واالقتصادیة السیاسیةاألجهزةتقوم بهاالتيالرقابة:هيالعامةاإلدارةالسیاسیة والشعبیة على أعمال

المنعمعبدسعید، ویرى4الدولةفيللنشاط اإلداريوالمالئمةواالجتماعیة لحمایة وضمان المشروعیة،
والهیئةواألحزابوالصحافة،الرأي العامطریقعنالشعبالتي یمارسهاتلك:هيالرقابة الشعبیةبأن

الرقابةمننوع:هيالشعبیةالرقابةبأنتكالولیلىدرویش،في تعریف عبدالكریم، وقد ورد5التشریعیة
أو هیئات ممثلةمنتخبشخصیتوالهاوقدبالحكومة،یتصلونالجماهیر وأفراد الشعب الذینتمارسها
األمةأفرادمتابعة:هيالشعبیةواسطة األفراد مباشرة، ومن منظور إسالمي الرقابةأو تمارس بللشعب

بسكرة، ، جامعة06العددق،. إ. مالجزائر،فيالمحلیةالجماعاتعلىاإلداریةالرقابةنظامالحلیم،عبدمشريبن-1
h22على الساعة:12/04/2017في اإلطالعتم،102، ص2010أفریل
174/123456789/handle/xmlui/8080:dz.univbiskra.dspace://http

.31، صمرجع سابق، 01- 16من القانون رقم 178انظر المادة - 2
3 - Gybraibant, Nicole Questiaux,Celine wiener, Le control de l’administration et la protection
des citoyens , Edition cujas, Paris,1973, p169

.09 ص،1994الجزائر،،جمد،3ط،الجزائريالنظامفيالعامةاإلدارةأعمالعلىالقضائیةالرقابةعملیةعوابدي،عمار-4
ص،1967، مصر،العربيالفكردار،المعاصرةوالنظماإلسالمیةالشریعةفياإلدارةأعمالعلىالرقابةالمنعم،عسعید- 5
.162
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فيوأعمالهماألمورالحكام، ووالةالمكون منالسلطة التنفیذیة المتمثلة بالجهاز الحكوميلنشاطات
األخطاءلمعالجةالمنكرعنبالمعروف، والنهيلها ومناصحتهم عن طریق األمركالحیاةمجاالت

إیجابیةبأسالیبنفسهاعنتعبرأنیمكنالشعبیةوالرقابة1منهم والقضاء علیها،الواقعةوالمخالفات
2.أو شكاوى وعرائضأو مقاومة،تعاون وتضامن،شكلتظهر في،وسلبیة

مجموع السلطات المحددة، والتي :إذن مما سبق تعرف الرقابة الشعبیة بشكل عام على أنها
بقصد تحقیق ،لمجتمع لجهة معینة على أشخاص أو یقوم بها بنفسه على أعمال الهیئات المحلیةیخولها ا

المصلحة العامة، وضمان حقوق المواطنین من التعسف، وهي رقابة تؤدي إلى التوفیق بین استقاللیة 
التي تحقق الجماعات المحلیة، واالعتبارات الخاصة بالمجتمع المحلي، والتي تتوافق والمصلحة العامة 

أهداف سیاسة، إداریة، ومالیة، وتجدر اإلشارة إلى أن األمم المتحدة قد أعدت تقریرا حول إصالح الحكم 
:3المحلي أوضحت فیه األهداف المتوخاة من الرقابة بشكل عام

تحقیق مستوى معین من األداء من قبل وحدات الحكم المحلي.

ل في إدارة عملیات، وأنشطة وحدات الحكم المحلي التحقق من إتباع وتطبیق انسب وأحسن الوسائ
.أو بالنسبة للعالقة مع األجهزة والمؤسسات األخرى،سواء بالنسبة لإلدارة الداخلیة

تحقیق أقصى قدر من التكامل في إدارة برامج التنمیة المحلیة والوطنیة.

حمایة المواطنین من تعسف السلطة اإلداریة على المستوى المحلي.
انطالقا من هذا المنظور تمارس الرقابة الشعبیة وفق أشكال، والیات متعددة وبموجب وسائل 
متنوعة أبرزها حركات الضغط، ومؤسسات الرقابة الشعبیة من خالل منتسبیها من أعضاء، ومن خالل 

أت تأخذ تدریجیا إذن وسیلة الرقابة الشعبیة بد. الجمعیات الخاصة المحلیة، واإلعالم بكل آلیاته وأنواعه
مكانها نظرا التصال المواطن بها بشكل مباشر، وتظهر أهم صور الرقابة الشعبیة على الهیئات المحلیة 

:في ما یلي 

.2001، لبنان،دار النفائس. دارسة مقارنة بین النظم اإلسالمیة والوضعیة الحدیثة: اإلدارة اإلسالمیةفوزي كمال أدهم،- 1
.500 ص،1974، مصر،األنكلوالمصریةمكتبة،العامةاإلدارةأصولتكال،ولیلىدرویشالكریمعبد-2
-2012، مصر،اإلسكندریة لإلعالم المحلي والنشرحليللمجتمعات المحلیة، مإسالم محمد أبو المجد، الرقابة الشعبیة كضمانة -3

22hعلى الساعة:14/08/2018فيتم االطالع. 25، ص2013
save=action_from?42443651-ss/iabouelmagd/net.slideshare.fr://https
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مراقبة هیئة المنتخبین بدءا من اختیار أعضاء المجالس المنتخبة المحلیة بواسطة السكان المحلیین.

 األفراد ضد األخطاء وانحرافات الهیئات المحلیةمن طرف ىالشكاووتقدیم االلتماسات والتظلمات .

مثل ،التي تصدرها الجماعات المحلیة قبل وضعها حیز التنفیذ،حق الموافقة على بعض القرارات
، كما یمكن أن تأخذ شكل محاسبة 1ماهو الحال في فرنسا واالستفتاء في بعض المسائل مثل ایطالیا

.م إلى هیئة المنتخبین وصوال إلى العزلالمنتخبین المحلیین في كشف حساب عمله
.الشعبیة في التشریع الجزائريالرقابة مصادر :ب

بعد ما تطرقنا إلى مفهوم الرقابة في مدلولها االصطالحي من مختلف وجهات النظر، وأیضا من 
لخصوص على منظور تاریخي تجدر بنا اإلشارة في تناول هذا العنصر التطرق إلى مصادرها، وسنركز با

حیث أصبح النظام یتطلع إلى مزید من الشفافیة وصوال إلى الحكامة . مصدرها في التشریع الجزائري
التي بدأت الجزائر تعد نفسها تدریجیا للوصول إلیها بتأني، وعقالنیة تراعي الظروف الصعبة ،الرشیدة

ذلك إال من خالل مناخ یساعد ولن یتأتى ،التي تعیشها الجماعات المحلیة خاصة والدولة بصفة عامة
. على ذلك لمحاربة الفساد بشتى أنواعه، وجوهر هذا المناخ القوانین التي تضفي الشرعیة على ذلك

انطالقا من تبني الدولة الجزائریة المعاصرة لنظام الدیمقراطیة الشعبیة في مواثیق الدولة لسنوات 
- 1963ئریة لسنوات لبلدیة في دساتیر الجمهوریة الجزاوقانون الوالیة، وقانون ا1984.1976.1964

، فقد ترسخت فكرة نظام الرقابة الشعبیة على أعمال اإلدارة العامة والحكومة في 1996- 1989- 1976
حیث تنص هذه الوثائق السیاسیة والدستوریة على ،الجزائر بصورة نهائیة، ومستمرة والجماعات المحلیة

یة المحلیة، والوطنیة بالرقابة على أعمال اإلدارة العامة والحكومة، من وجوب اضطالع المجالس الشعب
اجل ضمان شفافیة ومشروعیة أعمال الحكومة، ولتوضیح ما سبق ذكره ستتطرق في هذا العنصر إلى 

من ،ٕجهود إصالح الجماعات المحلیة بصورة عامة، واصالح دور عملیة الرقابة الشعبیة بصورة خاصة
.عیلها لتحقیق أهداف الصالح العاماجل ترسیخها وتف

تجسدت الرقابة الشعبیة من خالل إصالحات دور المجالس الشعبیة المحلیة في عملیة الرقابة 
على اإلدارة العامة في الجزائر، بعدما تم تأسیس عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال اإلدارة العامة في 

وریة سابقة الذكر، جاءت عدة نصوص قانونیة لتنظیم وتفعیل الجزائر بموجب النصوص السیاسیة والدست
المتضمن للقانون البلدي ،1967ینایر 18الصادر  بتاریخ 24-67هذه الرقابة، فبموجب األمر رقم 

.25سابق، صمرجع،إسالم محمد أبو المجد-1
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تنظم البلدیات، ومجالسها الشعبیة من حیث هیكلتها، وصالحیتها، وعالقتها العضویة، والوظیفیة داخلیا 
وقد تم بموجب . وضبط دورها في الرقابة الشعبیة على أعمال اإلدارة العامة،عامةوخارجیا وذلك بصورة 

المتعلق بالبلدیة، تطویر نظام البلدیة بصورة عامة وتفعیل 1990ابریل 07المؤرخ في 08- 90القانون 
ظل وتطویر دور المجالس الشعبیة البلدیة في عملیة الرقابة الشعبیة، على أعمال اإلدارة العامة في

الدیمقراطیة الشعبیة، والسیاسة التعدیة وألول مرة في الدولة الجزائریة المعاصرة بصورة خاصة، أما 
وبصورة عامة إصالح وتطویر ،بخصوص اإلصالحات لنظام الوالیة في اإلدارة العامة الجزائریة

مراحل تاریخیة صالحیاتها وصالحیات دور المجالس الشعبیة الوالئیة بصورة خاصة، تم ذلك عبر ثالث
:أساسیة وهي

، والمتضمن 1969ماي 23المؤرخ في 38-69بموجب میثاق الوالیة واألمر رقم 1969إصالح -1
قانون الوالیة، لینظم قانونیا نظام الوالیة في اإلدارة العامة المحلیة الجزائریة بصورة عامة، ولیقنن دور 

صالحیاتها في عملیة الرقابة الشعبیة على أعمال اإلدارة المجالس الشعبیة البلدیة في التنمیة المحلیة، و
.العامة بصورة خاصة

1990ابریل 07المؤرخ في 09-90وذلك بموجب القانون رقم ،لنظام الوالیة1990إصالح جاءثم -2

إلصالح وتطویر نظام الوالیة في الجزائر، وذلك في إطار اإلصالحات السیاسیة التي انطلقت بعد دستور 
نحو نظام التعددیة السیاسیة، واالقتصاد الحر هذا بصورة عامة، ولكن هذا اإلصالح دعم 1989

الدیمقراطیة الشعبیة على مستوى الوالیة بصورة خاصة، حیث توسعت صالحیات المجالس الشعبیة 
أعمال بما فیها صالحیاتها في عملیة الرقابة الشعبیة على،الوالئیة المنتخبة في ظل التعددیة السیاسیة

كان له األثر الكبیر في مدى ،اإلدارة العامة، غیر أن عدم االستقرار السیاسي واألمني لهاته الفترة
.   تجسیدها والعمل بها

أما في الجیل الثاني من اإلصالحات السیاسیة التي باشرها الدولة، وفي إطار التعددیة السیاسیة جاء - 3
لتدعیم وتجسید ،ق، لفتح المجال أكثر أمام الرقابة الشعبیةلیتمم نقائص القانون الساب07-12قانون 

.الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي
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:الجماعات المحلیة في ظل معاییر الدیمقراطیة التشاركیةواقع الرقابة الشعبیة على مستوى: ثانیا

سها صاحب السیادة على أعمال لما تكتسیه عملیة الرقابة الشعبیة من أهمیة لكون یمارنظرا
تبنت هذه اآللیة في مراجعة التسییر للشأن العام ،كل الدساتیر التي عرفتها الجزائرَّفإن، 1اإلدارة العامة

2016مارس 6المؤرخ في 01-16ومن بینها التعدیل األخیر، الصادر بموجب القانون الرئاسي رقم 

ادق علیه من طرف غرفتي البرلمان مجتمعین معا، إذ المص،المتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري
الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة، والدیمقراطیة ویعتزم أن یبني :( تضمن في دیباجته على أن

جزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، والقدرة على وبهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري 

2).دالة االجتماعیة، والمساواة، وضمان الحریة لكل فرد في إطار دولة دیمقراطیة وجمهوریةتحقیق الع

مفادها أن الشعب هو مصدر تبنى الفكرة التي،من خالل هذه الفقرة یتبین أن المشرع الدستوري
المؤسسات الدستوریة من خالل ،مشاركته أساسیة في تسییر الشؤون العمومیةَّوأن،ومالك السیادةالسلطة

على ًوبناء. یستطیع التعبیر عن إرادتهالمنبر الذي من خالله :السیما المنتخبة منها، على أساس أنها
، حیث نصت على أن السلطة 11إلى المادة7الدستور أقر فصال كامال للشعب من المادة َّفإنذلك 

مؤسسات الدستوریة التي یختارها، وعن طریق التأسیسیة ملك للشعب والسیادة الوطنیة، یمارسها بواسطة ال
المجلس المنتخب هو الذي یعبر فیه الشعب عن :( على أن15، كما تنص المادة 3االستفتاء وبواسطة ممثلیه

ومن خالل هذه المادة یتضح جلیا أن الدستور خول للشعب حق 4،)إرادته ویراقب عمل السلطات العمومیة
، وتفادیا ألي غموض وضحت هذه المادة أن المجلس ةمجالس المنتخبمراقبة عمل اإلدارة من خالل ال

المنتخب یمثل قاعدة الالمركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، وعلى هذا 
التي یضطلع بها ،األساس خول للشعب الحق في تسییر الشؤون العمومیة، باإلضافة إلى عملیة الرقابة

على 178تعرض المشرع للرقابة في الباب الثالث الفصل األول، إذ نص في المادة ولمزید من التوضیح
تفصیل عما كان أي، دون إعطاء )تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي: ( ما یلي

بین رقابة ه لمن البدیهي یمكن التفریقَّفإنوبتحلیل المادة تحلیال دقیقا، . 1976علیه الحال في دستور 

.6، مرجع سابق، ص 01-16من القانون 6انظر المادة -1
.5صمرجع سابق، ،)يدستورالتعدیل الدیباجة (01- 16القانون من  9انظر الفقرة -2
.7، مرجع سابق، ص01-16من القانون 11إلى المادة 7انظر من المادة -3
.8، ص، مرجع سابق01- 16الفقرة الثانیة من القانون 15انظر المادة -4
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التعدیل الدستوري و،1996و1989ورقابة البرلمان في ظل دستور،1976البرلمان في ظل دستور 
.2016لسنة

هي رقابة شعبیة، على أساس أن الرقابة السیاسیة 1976إن الرقابة التي كانت في ظل دستور 
بالرغم من يوهو النظام االشتراككانت مخولة ألجهزة الحزب طبقا للنهج الذي كانت تتبعه الجزائر،

استعمال البرلمان لنفس أدوات الرقابة التي یستعملها البرلمان، فیظل نظام دیمقراطي یتسم بالتعددیة 
األمر یختلف عما والتعدیل األخیر1996و1989أما دستور . السیاسیة الذي تعتبر رقابته رقابة سیاسیة

بالرقابة السیاسیة، في حین أن المجالس المحلیة المنتخبة فأصبح البرلمان یضطلع،كان علیه الحال
ه وبالرغم من عدم إشارة المشرع إلى الرقابة َّفإنوعلى هذا األساس ،الزالت تقوم بعملیة الرقابة الشعبیة

ه ال یمكن الخلط بین َّفإني مدلولها الشعبي لكل المجالس الشعبیة، فوخول مهمة الرقابة ،السیاسیة
.خاصة التي تقوم على مبدأ التعددیة السیاسیة،انطالقا من خصائص األنظمة الدستوریةنالرقابیتی

الزالت ،یتضح أن عملیة الرقابة الشعبیة على عمل الجماعات المحلیة،ومن خالل ما تقدم
ضیحات على الرغم من عدم تقدیم تو،تحظى بنفس األهمیة التي كانت تولى لها في ظل الدساتیر السابقة

ه في الجزائر تجدر اإلشارة إلى اقتداء النظامَّفإنوالعملیاتیة، أما من الناحیة الممارستیة . كبیرة لها
بموجب المنصب في الجزائرهذاأنشأفرنسا،فيالمعمول بهاالجمهوریةبتجربة وسیطالجزائري
مناإلدارةتقریبفكرةجسیدتهيلهالمخولةاألولىالمهمةوكانت،96/1113الرئاسي رقمالمرسوم
منحالةتعیشالجزائركانتالزمنمنالفترةهذهَّاعتبار أنعلىلتحسین الخدمة العمومیة،المواطن

اإلدارةَّفإنبالتاليووالسیاسیة،واالجتماعیة،األمنیة، واالقتصادیة،جمیع المجاالت،فياالستقرارعدم
مستقلجهازخلقلزاماكانومنهالعامة،المصلحةة تحقیقفكرعن تجسیدالبعدكلبعیدةأصبحت

فالمادة.خاصةبصفةالمحلیةواإلدارةعامة،بصفةیخص أعمال اإلدارةفیماقربعنالرقابةلهتوكل
علىنصتالجمهوریةوسیطتأسیسوالمتضمنالذكر،سالف113/96رقم الرئاسيالمرسوممنالثالثة

عالقات اإلدارة حسنبتقدیرلهتسمحالتي،العامةوالرقابةالمتابعةصالحیاتلجمهوریةوسیط ایخول:( ما یلي

في خللوقع ضحیة بسببأنهویرىالطعن،طرقكلاستنفذطبیعي،شخصأيیمكناإلطارهذابالمواطنین، وفي

، 20العدد ،الجمهوریة، الجریدة الرسمیةوسیطبمنصبالمتعلق1996مارس 23في المؤرخ113-96رقم الرئاسيالمرسوم-1
.1996- 03-31الصادر بتاریخ 
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منصب وسیط إلغاءلیتم،تعمر طویاللمالتجربةهذهَّأنإال1.)الجمهوریةوسیطیخطرأنعموميمرفقتسییر
لم لوسیط الجمهوریةموكلةكانتالتيالمهامأن، ورغم99/2170الرئاسي رقم المرسومبموجبالجمهوریة

دورا فعاال في عمل الجماعات یلعبباإلمكان أنكانلكن یمكننا القول أنهالمطلوب،بالمستوىتكن
تجنب أوتعسف،كللكبح وذلك ،المحلیةعلى هاته الوحدات الرقابةمجالفيخاصةالمحلیة،
حقوقتضیعوتجاوزات بإمكانها أن تلغيعنهتجینالذي،السلطةاستخدامفيانحرافأي وتصحح

.القانوندولةمفهومتكریسوبالتاليوحریاتهم،المواطنین

دیة، والتي وخاصة قوانین الجماعات المحلیة التي صدرت في إطار التعد،أما من ناحیة أخرى
- 09ٕاجماال ما یمكن التطرق إلیه في ما یخص الرقابة الشعبیة ابتداء من قانوني و،1989اقرها دستور 

الرقابةتحقیقاستحالةفعالتأكدوالمتعلقین بكل من البلدیة والوالیة على التوالي، وبعد ما،09- 90و08
الشعبیةالمجالسوحل،الطوارئحالةنإعالبعدخاصةالبلدیةالشعبیةالمجالسمستوىعلىالشعبیة
تحقیقفيسیئأثر،التنفیذیةاتالمندوبیبنظامالتي تم حلهاالمجالسهذهتعویضكانلقدالبلدیة،
تمیزتوعلیهولیس انتخابهم،تعیینهمیتمورئیسهاالتنفیذیةالمندوباتأعضاءوأنخاصة،الشعبیةالرقابة
طرفمنتؤدىالمنتخبةالمجالسصالحیاتكلوأصبحت،الشعبیةالرقابةلعملیةكليبغیابفترةهذه ال

یمكنوال،الوصایةآللیاتمجموعهافيتخضعوكانت،الشعبممثليمراقبةدونفقطالمعینةاألجهزة
الذيالالمركزیةمفهومعلىالتنظیمهذاأثرولقد.الوصایةلجهةالمسبقةالموافقةدونعملأيینفذأن
اجتماعيمعنىعلىبالضرورةینطويالذيالمفهوموهذا، المحلیةعاتاللجماألساسیةالسمةبریعت

وبعد نهایة هاته الفتره ،المحلیةأمورهمتدبیرفيالشعبمشاركةحتمایقتضيكذلكهووسیاسي،
- 11ینونقانإصالح الأصبحت هاته القوانین غیر قادرة على تفكیك التوترات كما جاء في بیان أسباب 

المتعلقان بالجماعات المحلیة، كجیل ثاني من اإلصالحات التي باشرتها في إطار ،07-12و قانون 10
عن تحقیق أهداف الجماعات المحلیة، والتي لمسنا فیها ىبعدما عجزت األول،التعددیة التي تبنتها الدولة

. عناصر الرقابة الشعبیة ما تطرقنا إلیه سلفا

.4، مرجع سابق، ص 113-96من المرسوم 3المادة -1
العدد ،الجریدة الرسمیةالجمهوریة،وسیطمؤسسةبإلغاءالمتضمن1999أوت 02في المؤرخ170-99رقم الرئاسيلمرسوما-2

.1999أوت 04بتاریخ الصادرة، 52
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.یات الرقابة الشعبیة على الجماعات المحلیة ودورها في تصویب العمل المحليآل: ثالثا
فیما یخص آلیات الرقابة الشعبیة لتخلیق الشأن المحلي، التي في الغالب تتمثل في دور كل من 

رق باإلضافة إلى كل من األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني، التي سنتط،الرأي العام والصحافة
.  إلیها الحقا في هذه العناصر

:الرأي العام كآلیة في الرقابة الشعبیة على عمل الجماعات المحلیة-1
یتردد على ألسنة اًالرأي العام لیس له مفهوم واحد یتفق علیه الباحثون، فالرأي العام اصطالح

إال أنهم ،تعریف الرأي العامالناس في أحادیثهم، وموضوعاتهم وعلى الرغم من اختالف الباحثین في
هذه اآلراء َّنٕایتفقون على عناصر محددة لهذا المفهوم، فالرأي العام یمثل مجموعة من أراء األفراد و

كما یمكن أن تمارس كتأثیر على سلوك ،هدف للصالح العامتتتصل بالمسائل المختلف علیها، والتي 
فقد عرفه البعض بأنه مجموعة ،فات لمفهوم الرأي العاموقد تعددت التعری. األفراد والجماعات السیاسیة

إسرار الدولة وسعیها إلسعاد الناس في وجوب أن تعمل َّإن .أراء الناس، ووجهة نظر في الحیاة العامة
ها الفرد ها ویعاني منبتأثر یالدولة أو الجماعات القومیة في عالج شتى المسائل، والمشكالت التي 

ة أو خاصة التعبیر عن أراء منظمة حول موضوعات عام:یعرفه آخرون بأنه، والجماعة على حد سواء
. 1وعلى القرارات التي یتخذها الحاكمون،على الحكومةولهذه اآلراء تأثیر 

:دور الرأي العام في الرقابة الشعبیة على المستوى المحلي بین المسعى العام والواقع
الشعبیة، بل في توجیه الحیاة السیاسیة داخل الدولة بصفة عامة للرأي العام دور هام في الرقابة 

َّفإنوعلى المستوى المحلي بصفة خاصة، باعتبارها األداة الفعالة للتعبیر عن حریات الشعوب، ومن ثم 
معظم الدول تسعى إلى استقطاب الرأي العام، وتوجیهه بغیة تأیید هذا األخیر لسیاسة الحكومة، ویزداد قوة 

للتعبیر عن وهو الوسیلة الوحیدة،2حكم الدیمقراطي، والذي یركز على حریة الفكر والتعبیرفي ال
.الدیمقراطیة المحلیة الفعلیة

وال باالنتخاباتال ًمبالیاالباتالجزائريالمواطنأنالمالحظةأكدت،أما على ارض الواقع
المشاركةجدوىعدمقناعةًمكرسایعیشه،الذياسيالسیاالغتراببسببَّبرمتها،السیاسیةبالمشاركة

تقییمحول2014لسنةالعربيالمؤشریترجمهماوهذا.السیاسيالمشهدعلىأحادیةحزبیةسیطرةأمام
علىالسیاسیةبالشؤوناهتمامهعدمعنالعامالرأيثلثمنأكثرأفادحیثوالمدنیة،السیاسیةالمشاركة

.96، ص 1968عالم الكتب، : لقاهرة، اسیكولوجیة الرأي العام ورسالته الدیمقراطیةمحمد أبو زید، - 1
.534، ص 1984مصر، ، ، دار الهناالقانون الدستوريس،  محمد الشافعي أبو را-2
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عنصرفي) ًمثال(سیاسيأو،مدنيمحتوىذاتنشاطاتفياالنخراطؤشرمیشیركمااإلطالق،
مجتمعیةقضیةأجلمنالحشدأوالدعمأو،للضغطناشطةمجموعاتإلىاالنضمامفيالمشاركة

االفتراضيالمجالفيالتفاعلأما.بالمئة89بنسبةًسلبیاكانحیثانخفاضه،إلىعامةأومحلیة
ةبالمائ52أنإلىوبالنظروالمدني،السیاسيالنشاطعلىالتضییقظلفيًالبدیأصبحباعتباره
أنهمصرحوافقد،ةبالمائ69)بوكالفیس(االجتماعيالتواصلشبكاتوبخاصة،اإلنترنتیستخدم

لهكانالنسبةهذهوارتفاع،ةبالمائ65السیاسیةالقضایامعوالتفاعل، المشاركةأجلمنذلكیستخدمون
ظاهرةغیرفرصمنالشبكاتهذهتتیحهماإلىًنظراكذلكوالعربي،الربیعبثوراتمرتبطخارجيسبب
1.الظاهرةالنشاطاتعكسعلىالسیاسيالتقییمتشجع،مستعارةأسماءتحت

: الدور الرقابي للمجتمع المدني في الجماعات المحلیة-2
دور كبیرا، نحو التحول االیجابي لألفراد في القیام بدور یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب 

المراقب لنشاط المرفق العام، من خالل عدة خطوات بدایة من تعریف المجتمع المدني بمزایا الدور 
الرقابي لألفراد على المرافق العامة، والدفاع عن حق األفراد في المراقبة، والتثقیف بشأن القواعد الحاكمة 

ٕقابیة، والتعریف بمزایا وأهمیة سیادة القانون واقامة دولة المؤسسات، والتعریف بمبادئ حقوق للممارسة الر
اإلنسان وضرورة احترامها، والدفاع عنها ونشر الثقافة القانونیة واإلداریة، ونشر ثقافة الحوار البناء 

ونشر ثقافة الوحدة الذي نختلف معه في الرأي ،والتفاوض لحل النزاعات ونشر ثقافة القبول باألخر
الوطنیة تحت رایة الوالء للوطن، وفضح كل الممارسات الخاطئة في المرافق العامة بما فیها الفساد 

.التي تحققت والعمل على تصحیح األخطاء،اإلداري، والمالي والتعریف بأهمیة المكتسبات
: المستوى المحليالعمل الرقابي للمجتمع المدني بین الواقع ألممارساتي واإلشكاالت على 

ید من دلقد كان صدور العدید من القوانین المؤسسة لمجتمع مدني تعددي، فرصة لبروز الع
التي تشكل المجتمع المدني الدیمقراطي، فقد ظهرت على ،التنظیمات السیاسیة، واالجتماعیة والثقافیة

ْتعالساحة اآلالف من الجمعیات التي  والنشاطات ،والترفیه،والصحة،المرأةو،ى باهتمامات الشبابَنُ
لتضامن لوأخرى ،وجمعیات لقطاع المهن المختلفة،والثورة التحریریة،والتراث،والتكوین والتعلیم،الریاضیة

وحقوق المرأة وحمایة ،الوطني والعمل الخیري، كما برزت جمعیات مطلبیة خاصة بحقوق اإلنسان
جمعیة 78323إلى أن بلغ عددها "الجمعوياالنفجار"ستمر هذا ا.المستهلك ومكافحة الرشوة والفساد

.171- 136ص ، ص2013-2012المؤشر العربي، : مشروع قیاس الرأي العام  العربي-1
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هذا رغم . 1جمعیة وطنیة بحسب آخر إحصائیات وزارة الداخلیة الجزائریة962و،محلیة77361منها 
استقرار السیاسي واألمني سنوات التسعینات، والذي الكسوف الذي عرفته الحركة الجمعویة خالل فترة الال

.1992ٕواعالن حالة الطوارئ سنة ،االنتخابيأعقب وقف المسار
في الجزائر هي الجمعويأهم إشكالیات العمل یروا بأن ،ولكن الكثیر من الباحثین والمختصین

أن یلحظ تغییرا سلبیا ملموسا ،حیث یستطیع المراقب لعمل المجتمع المدني في الجزائر،القوانین المنظمة
ن حق تكوین الجمعیات والنقابات العمالیة التي تحكمها مبادئ یلمواطنلَّيِطْحیث أع،من أجهزة الدولة

التيّتجربة التعددیةمنفي إطار احترام حقوق اإلنسان وحریة التعبیر، وبالرغم،وأحكام القانون المدني
فسح،2016لسنةيدستورالتعدیل الو، 1996ودستور، 1989لسنةدستورهامنبدایةالجزائرانتهجتها
الرقابة تخدمالشكلیةكانتالتجربةهذهأنإال،والجمعیاتاألحزابٕوانشاءللحریات والمعارضة،المجال
دون أي وسطحیةفوقیةكانت إجراءات،ّفعالمدنيمجتمعإلحداثاتخذتالتياإلجراءات، أما الشعبیة
منكلنصوصفي،الحزبیةةاألحادیمرحلةفيالمدنيالمجتمعمكانةأن، وما یمكن قوله2دراسة
دونورقعلىحبربقیتأيفعلیة،منهاأكثرقانونیةصفةذاتمكانةهي 1976و1963 دستور
فيالجمهوریة الجزائریةعلىانطبقماوهذاالواقع،أرضعلىالمدنيللمجتمعالفعليالدورتجسید
خاللمن،الحزبیةالتعددیةمرحلةفيجزائریةجمهوریةبعدهامنلتبدأالحزبیة،األحادیةمرحلة
جاء كسابقه في هاته ، 2016لسنة دستور األخیر التعدیل األخیر لل، أما 1996ودستور 1989دستور

ّحریات(" 48إلى 42رقم المادة فقط من في ر یالنقطة تغی واالجتماعّالجمعیاتٕوانشاء،)ّالتعبیرّ
التغییر في هذا الدستور هو التشجیع على الدیمقراطیة هذا نه ما یالحظ في أغیر ،3"للمواطنمضمونة

.التشاركیة كما ذكرناه سابقا

، تم االطالع في "األموالّألف جمعیة بالجزائر تتعرض التهامات باالنتهازیة لنهب 78"، جریدة االتحاد اإلماراتیةموقع -1
20hلساعةعلى ا:14/06/2017

https://www.alittihad.ae/article/18025/2011/78-أ
العلوم السیاسیة،فيماجستیرمذكرة(، "1992-1988الدیمقراطیة في الجزائر والتجربةالسیاسیةالتنمیةمسألة" طاشمة،بومدین-2

.186، ص2001-2000، )الجزائرجامعة
.11، صمرجع سابق، ال01- 16من القانون رقم 48انظر المادة -3
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مساهمة وسائل اإلعالم واالتصال في الرقابة الشعبیة على المستوى المحلي بین التنصیص -3
:القانوني والملموس

تتجه ،وسیولوجیة والسیاسیةالدراسات اإلعالمیة المعاصرة في منظوراتها السَّیرى بعض الدارسین أن 
أضحى ینظر إلیها على حیث ،باعتبارها أداة تواصلیةاألدوار المتنامیة للوسیلة اإلعالمیةإلى مقاربة

- شبكات التواصل"، بین األدوات االتصالیة الحدیثةأساس ما تقدمه من تأثیرات ترتبط بالعالقة التشابكیة
حتمت النظر في ضرورة ،هذه العالقةلواألدوار االجتماعیة ،..."المدونات- مصادر المعلومات المفتوحة

وما تشمله من رغبة في ،لنقل التأثیر السوسیولوجي السیاسي من المجال الخاصإیجاد برادیغم جدید
وما یتعلق به من الحاجة إلى الممارسة السیاسیة، ودفع ،تحقیق سلم الحاجات الفردیة إلى المجال العام

لفعل السیاسي في عملیة التغییر الدیمقراطي ومسار لزیادة اإلسهام الجماعي لطریق كالحراك السیاسي 
التي صنفت الوسائل إلى ،إن هذا التطور المطرد أعاد النظر في المقوالت القدیمة. البناء السیاسي للدولة
و ،)ماكلوهاننسبة إلى عالم االجتماعي الكندي مارشال(،وفق الرؤیة الماكلوهانیةأدوات باردة وساخنة
1.لمواكبة هذا التطورتطلب إیجاد أدوات عملیة وتقنیة متجددة،أحدث إرباكا حقیقیا

الجیل صدور صدور القانون العضوي لإلعالم، والذي تزامن مع َّإن،أما من ناحیة الملموس
ا مؤسسیا لدعم ًیضفي إطاروجاء لیعطي ،والمتعلق باإلعالم05- 12الثاني من اإلصالحات تحت رقم 

ویسمحاإلعالم،فيالحقممارسةتحكمالتي،والمبادئالقواعدتحدیدإلىصبو ویالمكتسبات الدیمقراطیة، 
عبرواآلراء،األفكارعنالدیمقراطيلتعبیرلالتي یكفلها الدستور،الحرةالممارسةالوقتنفسفي

.المكتوبةوالصحافةالبصریةالسمعیةاإلعالمیةالمؤسسات
دورعدیلمأنهالقولیمكن،التنمیةاإلعالم فيلدورتطوریةوبنظرةوبالرجوع إلى الوراء قلیال 

كان كماأو القوميالعلمي،لطابعاتذاوالموضوعات،القضایاة معالجعلىًراصقااإلعالموسائل
مام باإلعالم التنموي، والمتخصص في من القرن العشرین بدأ االهتالثمانینیاتبدایةومعولكنًقدیما،

بنصیب التلیفزیونیةوالقنواتواإلذاعاتوالمجالت،العلمیة والتطبیقیة، وحظیت الصحفشتى المجاالت 

-ة، فهي الوسائل الساخنمعها، أماللمشاركة والمعایشة واالندماجًتلك التي تتطلب من المستقبل جهدا إیجابیاالباردةبالوسائلویقصد
واإلذاعة أو المعایشة، فالكتابة والهاتفًالجاهزة ومحددة األبعاد نهائیا، وهي ال تحتاج من المشاهد أو المستمع إلى أي جهد یبذله للمشاركةالوسائل

على الرابط التالي )اكلوهاننظریة مارشال م( تم االطالع من. المرئیة هي وسائل باردة، أما الطباعة واإلذاعة المسموعة والسینما فهي وسائل ساخنة
h21html.post-blog/11/2014/com.blogspot.bukharimailru://httpعلى الساعة22/02/2018یوم 

:19/08/2017، تم االطالع في جیدور حاج بشیر، اإلعالم الحدیث والدیمقراطیة التشاركیة بقلم بوحنیة قوي : موقع األستاذ-1
net.djidour.www://http/
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واهتمامات مماثلة من منظمات المجتمع  ،والدوليعلى المستوى القومياالهتماماتهذهكبیر من
هدف مخاطبة األفراد الذین یعیشون في المجتمعات الصغیرة المدني والهیئات، والمؤسسات الدولیة، وذلك ب

حتى أصبح ،ذات السمات والخصائص الممیزة، والتي تعاني من مشكالت قد تختلف عن المجتمع كله
لهذه النوعیة من وسائل اإلعالم دور مهم، وأساسي في مراحل التنمیة المختلفة، وخاصة في البلدان التي 

كان لزاما أن تتكیف ،والجزائر ومع االنفتاح السیاسي. 1المستدامة على أرضهاتتجه نحو تحقیق التنمیة 
والكبیرة على حد سواء، ولمرافقة أهداف الجماعات المحلیة عات الصغیرةمع التطور الحاصل في المجتم

سارت نحو المرافقة اإلعالمیة لهاته الوحدات المحلیة، إلعطاء دینامیكیة اكبر لتحریك عجلة التنمیة
انشغاالت مواطني كل بلدیة على إنشاء إذاعة في كل والیة ترافق وتنقل المحلیة بكل أبعادها، ولعل أهمها

.   األثیر كأهم وسیلة إلیصال المعلومات، ومشاركة المواطنین فیها بحیث أنها من الطرق المتاحة للجمیع
:مرافقة وسائل اإلعالم للعمل المحلي في الجزائر

قوله عن وسائل اإلعالم التي اندمجت، ورافقت العمل المحلي في بادئ األمر مع مكنیلكن ما 
اقتصرت بشكل ملموس على اإلذاعة المحلیة، والتي بدأت تنشأ هنا وهناك في كل والیات ،مرحلة التعددیة

ي الوطن، من هذا المنطلق ما یمكن الحدیث عنه حول دور اإلعالم في المشاركة على المستوى المحل
لم تفي بما ینتظر منها لتنفرد اإلذاعة المحلیة ،مجموع وسائل اإلعالم واالتصالَّتجدر اإلشارة أن

الجزائریة عن قریناتها بمجموعة من الصفات، حیث صاحبت اإلذاعة المحلیة أو الجهویة في الجزائر 
اء هذا بعد صدور قانون ، وحاولت أن تكون قریبة من انشغاالت المواطنین المحلیین، ج2التنمیة المحلیة

، الذي سمح بتحریر الموجات وبإطالق المشاریع الخاصة، فاإلذاعات الجهویة بالجزائر 1990اإلعالم لعام
قطاع عمومي، وهي امتداد للمؤسسة الوطنیة لإلذاعة كأي مشروع من المشاریع التوسیعیة لإلذاعة 

النشأة، فكان إنشاء مدیریة تنمیة اإلذاعات الوطنیة، وقد سبقتها في ذلك الهیاكل المدیرة لها من حیث
كان كل هذا . 1993المحلیة ومهمتها تسییر هذه المحطات، وتنسیق مهامها وتوجیه برامجها في سبتمبر 

بمثابة للتعبیر عن مسایرة الوضع العام أكثر منه عن الحاجة إلى اإلذاعة المحلیة، حتى أن بعض 
طي أكثر من والیة مما یجعلها جهویة أكثر منها محلیة، وعموما لتغ،اإلذاعات تتجاوز الحدود المحلیة

تزامن مع تغیرات جذریة في الكثیر من الجوانب ،إطالق المحطات اإلذاعیة المحلیةَّیمكن القول أن

اإلعالم،كلیةاإلعالم،لبحوثالمصریةالمجلةالریفیة، التوعیةاإلذاعةاستخدامالحدیثةالعالمیةاالتجاهاتصابر،عسران-1
.275م، ص2000القاهرة،جامعة

.145146، ص ص 2008، الجزائر،، دار الخلدونیةریة في الجزائرالصحافة المكتوبة والسمعیة البصنورالدین تواتي، -2
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لم تعرف له الجزائر مثیال منذ ثالث عقود من الزمن، لذا ،والظروف السیاسیة، واالقتصادیة والثقافیة
. كل هذه الظروف صاحبت میالد اإلذاعات الجهویة في بالدنا وأعطتها طابعا متمیزایمكن القول أن

لتلعب دورا هاما في مرافقة أهم محطات التنمیة على المستوى المحلي، وفي نفس الوقت نقل المعلومة 
1.ٕوایصالها إلى المواطن

والمقصود ،ظیم السلطات التقلیدیةإذن لم یتوقف السعي لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة عند حدود تن
بل أصبح . هنا الدور التقلیدي للجماعات المحلیة، والذي الزمها طویال ولم یحقق ما كان منتظرا منها

ٕیبحث عن سلطات جدیدة تتمثل في وسائل االتصال واإلعالم من صحافة واذاعة وغیرها، حیث ظهرت 
أهمیة الدور الرقابي ْصِخَّلُالرأي العام، ومن هنا نأهمیة وسائل االتصال بالجماهیر بحكم تأثیرها في 

:فیما یليلوسائل اإلعالم واالتصال على المستوى المحلي
حمایة المصلحة العامة وهو محور الرقابة الشعبیة، وذلك بمراقبة نشاط المرفق وتتبع سیر العمل به -أ

. وفق خططه، وبرامجه في شكل تكاملي یحدد األهداف المرجوة
توجیه صانع القرار أو السلطة المسؤولة على رأس المرفق العام إلى التدخل السریع لحمایة المصلحة -ب

. العامة، واتخاذ ما یلزم من قرارات مناسبة لتصحیح األخطاء وتحقیق األهداف
أسهمت في منع االنحراف، وتقلیل ،ما یحتمل أن تكتشف عن عملیة الرقابة من عناصر وظیفیة- ج

.وهذا ما یؤدي إلى تحفیز العناصر مادیا ومعنویا،األخطاء
تقوم وسائل اإلعالم واالتصال بتوجیه الرأي العام، وتزویده بالمعلومات ومن ثم تكون معبرة عن آمال -د

تلعب دورا ال یمكن إنكاره في تكوین الرأي ،الساكنة وتطلعاتها، ومن المؤكد أن وسائل اإلعالم واالتصال
2.، وهي أیضا عنصر أساسي في الرقابة الشعبیة من جهة أخرىالعام هذا من جهة

: ألحزاب السیاسیةاالرقابة الشعبیة على عمل الجماعات المحلیة من خالل -4
سیاسيمشروعفيمتحدینوأموال،شعبيتنظیمأوأشخاصتجمعأنهعلىالسیاسيالحزبیعرف

للفردتسمحأداةوهومشروعة،ووسائلبطرقالسلطةإلىصولالویهدفالعامالرأيیستقطب،إیدیولوجيو
تعتمدالناجحةالدیمقراطیةأنهنتغتونیرى، كما 3القرارصنعفيوالمشاركةالسیاسیةالحیاةفيبالمشاركة

اللیبرالیةالدیمقراطیةبقیمیؤمنوناألفرادمنكبیرعددوجودمنأكثرفعالة،مؤسساتوجودعلى

.145146السابق، ص ص نفس المرجع-1
.145146نورالدین تواتي، مرجع سابق، ص ص -2
.181، ص 2005 ، الجزائر، للكتاب، دار النجاح5ط السیاسیة، النظموالدستوريالقانونفيمباحث–دیدانمولود-3
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تعد األحزاب ، إذن 1فعالةكمؤسساتالسیاسیةاألحزابویسجل، الدیمقراطیةالمشاركةعنویبحثون
السیاسیة احد أركان المشهد السیاسي في الدول الدیمقراطیة، فبدون أحزاب سیاسیة حقیقیة فال حدیث عن 

ور رقابي الدیمقراطیة، وال تداول للسلطة وال غیرها من صور للمشاركة السیاسیة، وال حدیث أیضا عن د
هام في ًافاألحزاب السیاسیة تلعب دور. فعال ألحزاب ضعیفة وهامشیة لیس لها تأثیر على الحزب الحاكم

الرقابة على أنشطة المرافق العامة، وتقوم األحزاب السیاسیة وخاصة األحزاب المعارضة بدور فعال في 
العام كما تظهر كذلك الخلل أو الرقابة على مرافق الدولة، فتكشف عن السلبیات التي تشوب المرفق

، وتستخدم األحزاب المستقلة المعارضة في ممارستها لتلك الرقابة 2االنحراف في تنفیذ المشروعات العامة
وسائل متعددة، إما عن طریق ممثلي تلك األحزاب في المجالس الشعبیة أو ما ینشر في الصحف التي 

. تصدرها
- 12الصادر بتاریخ 04- 12لقد سمح تعدیل القانون العضوي رقم ،من ناحیة التنصیص القانوني

وتأطیر العمل السیاسي والنشاط الحزبي، وزیادة التعدد ،، المتعلق بتأسیس األحزاب السیاسیة01-2012
، والذي بمقتضاه تشددت 09- 97الذي طبع قانون األحزاب السیاسیة السابق رقم ،الحزبي في رفع التشدد

االعتماد للتشكیالت الحزبیة الجدیدة، فبعد هذا التعدیل تم اعتماد الكثیر من األحزاب الوزارة في منح
السیاسیة في فترة قصیرة، ویعد هذا القانون أكثر انفتاحا من سابقه الصادر في فترة انتقالیة، فدینامیكیة 

.الحیاة السیاسیة قد تحولت بعد التغیرات على كافة األصعدة مما اوجب التكیف معها

لكن ما یمكن قوله أن مساهمة األحزاب على المستوى المحلي، في مسألة الرقابة الشعبیة یبقى 
على مستوى التمثیل، سواء كان ذلك لما تكون هذه األحزاب في القیادة أو الحكم، والحرص بااللتزام 

لتي الزمت التسییر التقلیدي بالقوانین، لكن یبقى هذا محدود جدا نظرا لتعود الكثیر منها على السریة، ا
وهذا الدور كان عائقا أمام تجسید الدیمقراطیة التشاركیة في وجهها الرقابي هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

لكن من ،ّلما تكون األحزاب في شكلها المعارض عندما ال تكون في التسییر، فهنا تكون أكثر فاعلیة
الجانب الممارساتي ما یالحظ علیها عدم الجدوى ألنها تمثل األقلیة في المجلس المنتخب، وبذلك یبقى 

.   هامش مناوراتها یدور في خلق الكثیر من التوترات على مستوى أعمال المجلس فقط ال غیر

.16-15، ص ص2004، مصر،مدبولي، مكتبةالدیمقراطيالتحولوالسیاسیةاألحزابمنصور، أحمدبلقیس-1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة (،"في الجمهوریة الیمنیةاإلداریةالرقابة "، الهام محمد عبد المالك المتوكل-2

.86، ص2001، )الحقوق، جامعة القاهرة
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بلوسالدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي بین المعوقات : المبحث الثاني
.تجاوزها

ة األخیرالعقود الثالثةخالل،الجزائرفيالسیاسیةعملیةالممارسة للمیز والزمالذيالنقصّإن
التمثیلیةالدیمقراطیةنموذجّإن،بهاألخذتمالذيالدیمقراطيالنموذجطبیعةخاللمنلهتفسیرایجد
القصورهذامنمهماجزءایتحمل،والشأن المحليئرالجزافيالعامالشأنتسییرفينعتمدهالزلناالذي
منكبیربقدرتتمیزمجتمعاتضمنوالسیاسیة،القانونیةنجاعتهشروطكلاستوفىقدالنموذجفهذا

والتدخل والتمثیلوالتداول،التنافسأسسعلىمبنیةسیاسیةثقافةوتحكمهاالسیاسي،واالستقرارالتالحم،
المجتمعيباالنقسامتتمیزالتيوالناشئة،النامیةالمجتمعاتحالةإلىوبالرجوعحینفيالذكي للناس،
التوترات، واالنسداد بحاالتالمصحوبالسیاسياالستقراروصعوبةوالسیاسیة،،العرقیةواالختالفات

میهنسأنیمكنبدیلنموذجفيالتفكیریتمأنالمنطقيمنیكونهّفإن،االجتماعيوالتمردالعنفو
، من خالل تبني وخلق آلیات جدیدة أثبتت نجاعتها في كل أشكال األنظمة 1شاركیةتالبالدیمقراطیة

السیاسیة الموجودة في العالم، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث، للبحث على آلیات تفعیل 
.الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، والمعوقات التي تحول دون ذلك

.وزیادة فعالیتهاكآلیة لتطویر أدائها وعصرنتها حوكمة الجماعات المحلیة :األولالمطلب 

ومن خالل اآللیات التي تقوم علیها كالشفافیة والمساءلة، وحكم القانون ،المحلیةإن الحوكمة
محلیة، یمكن أن تكون والمشاركة ومن خالل تنوع فواعلها كالقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والهیئات ال

آلیة فعالة في مكافحة الفساد على المستوى المحلي، فضال عن إسهامها في تحقیق التنمیة المحلیة بأقل 
.تكالیف وأقصر وقت ممكن

.لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیةكآلیة للتسییرالحكم الراشداعتماد مقاربة : أوال

تفاق الباحثین حول تعریف محدد أو ترجمة للمصطلح تشیر إلى عدم االدراساتالكثیر من 
corporate gouvernance،والذي ترجم إلى الفرنسیةgouvernement d’entreprise، حیث یرى

ویرى آخرون ،ویرى البعض اآلخر تسمیتها اإلدارة الرشیدة أو اإلدارة الحكیمة،البعض تسمیتها حوكمة

، مجلة المفكربسكر، الجزائر، جامعةفيالمشاركاتیةالدیمقراطیةٕالفساد وارساءلمكافحةالجمعويالعملزیاني، تفعیلحصال-1
.59، ص2009العدد الرابع، 
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بأنها الممارسات ) j.wolfenson(ها رئیس البنك الدولي السابق عرفكما .1تسمیتها اإلجراءات الحاكمة
.2التي تدور حول العدالة والشفافیة ومحاسبة المسئولین

في عام مفهوم الحكم الراشدبرز): الحوكمة المحلیة( المحلیة للجماعاتالحكم الراشد مصطلح
ر الحكومة من ادوالذي حدث في طبیعة ا،البنك الدولي في إطار التغییرأدبیات، خاصة في 1989

لي لم تعد الدولة هي الفاعل الرئیسي في مفعلى المستوى الع،3من جانب أخروجانب، وتطور علم اإلدارة
المؤسسات الدولیة وصنع وتنفیذ السیاسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات، 

الجانب األكادیمي ظهرت محاوالت االستفادة منیه فوعل. والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني
التمكین والتركیز على ( من أسالیب إدارة األعمال واإلدارة العامة، كما حلت مجموعة من القیم الجدیدة 

4).والتدرج الوظیفي قدمیةاأل( محل مجموعة من القیم القدیمة ،)النتائج 

اهتمامات الباحثینقلببها الجماعات المحلیة فيونقصد،ریةاإلداالهیئاتبناءعملیةلذلك تقع
المناخ السیكولوجيالثقافة السیاسیةفیها، وتشكلالزاویةوتشكل حجرالتنمیة السیاسیة،من علماء

السیاسیة تفترض إضفاءفالتنمیة،تغییرهاالثقافة إلمكانیةهذهوتخضعواألبنیة،المؤسساتالمحیط بتلك
واألداءلمستویات الكفاءةدراسةبذلكوهياإلداریة،العملیةالفاعلین وأطرافالمؤسسات،لىالفاعلیة ع

.5القائمةوالتنظیماتاإلداریةاألجهزةفي مختلف 
االنتقالفیهحدث،تسیطر فیه المجالس المحلیة المنتخبةالذيمحليالنظام فال،ما سبقلونتیجة 
ى الحوكمة، انطالقا من هذا تسعالقطاع الخاصمنظمات المجتمع المدني وشارك فیه ت،إلى نظام محلي

األنظمة الكفیلة بتخفیف أو تقلیل، ووضعالهیئاتمن خالل المسعى العام إلى تحقیق رفع كفاءة أداء 
ع، ووضالهیئاتللرقابة على أداء تلك غیر المقبولة، ووضع أنظمةالالغش وتضارب المصالح والتصرفات 

1-Marois, B et Bompoint, gouvernement d’entreprise et Communication Financière, économica,
Paris, 2004 , p105.

، 2008الفلسطیني،االقتصادیةالسیاساتأبحاثمعهد:، القدسفلسطینفيالشركاتحوكمةتعزیز،وآخرونقباجةعدنان-2
.31ص
.29ص،2010، جوان 26العدد ،مجلة التواصل،"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلیة في الجزائر"طاشمة بومدین، -3
.نفس المرجع السابق-4
فيالفعالالتسییرحولالدوليالملتقىفيمداخلة،"التسییرتفعیلأجلمنالرشادةمنظورفيالقیادةإشكالیة"دخان،نورالدین-5

.ماي04- 03المسیلة،جامعةالتسییر،وعلومالتجاریةوالعلوماالقتصادیةالعلومكلیةاالقتصادیة،المؤسسة 2005 -
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واإلجراءات والمخططات المتعلقة بسیرهیكل یحدد توزیع كافة الحقوق، والمسؤولیات وتحدید القواعد
:1م الحوكمة بما یأتيانتیجة تطبیق نظویمكن إجمال األهداف التي یمكن تحقیقهاالهیئة،العمل داخل 

معنیةومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسات للجهات ال،تحقیق الشفافیة والعدالة.

مع مؤسسات الدولة المختلفة،تحقیق الحمایة الالزمة للملكیة العامة مع مراعاة مصالح المتعاملین
.والحد من استغالل السلطة في تفضیل السلطة العامة

تكون لها مهام واختصاصات،تحقیق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفیذیة
.لة ومستقلةلتحقیق رقابة فعا،وصالحیات

وتحقیق معدالت نمو،زیادة الثقة في إدارة االقتصاد القومي مما یساهم في رفع معدالت االستثمار
.2مرتفعة في الدخل القومي

:بالتعاقد مع الغیرالتوجه نحو زیادة المشاركة على المستوى المحليآلیة : ثانیا
مصطلح التسعینات بدایةى الصعید الدولي في علظهرحین ،لقد ازدادت أهمیة المجالس المنتخبة

وبعث وتعزیز أطر النظامالتسییر أو الحكم،وما تستوجبه من آلیات منها آلیة المشاركة في ، الحوكمة
ونتیجة. وغیرها من اآللیات كثیر،واالستجابة،والشرعیة،والمساءلة،والشفافیة،وآلیة الفعالیة، الدیمقراطي

تكریسا لمقتضیات ،المحلیةالمنظومة القانونیة للجماعاتإلى تعدیل ،ن الدولالعدید ملذلك سارعت
كما ،على صعید شكل المجلس المنتخب، أو على صعید مالئمة االختصاصات المنوط بهاْالحوكمة إن
بمختلف محتویاتها ،)الجماعات المحلیة(الحوكمة ثورة في مجال نظریة اإلدارة المحلیةأحدثت فكرة

.3إال لمواكبة التشریع الوطني لمقتضیات التحوالت الدولیةها ال لشيءوأبعاد
أداة من، وشكل من أشكال تكریس المشاركةContracting outویعتبر مثال التعاقد مع الغیر 

التوجیهدور الحكومة هوَّالقطاع الخاص، وتقلیص وظائف الحكومة، انطالقا من أنأدوات التحول إلى
Steering ولیس التجدیف ،Rowing،التي ،تمتد جذور حركة التعاقد مع الغیر إلى نظریة االختیار العام

تقدمها الخدمات التيَّفإنتؤكد أن الهیئات الحكومیة تعمل تقلیدیا كمحتكرة في تقدیم الخدمات، ومن ثم 

العربیةالمنظمةالرشوة،أعمالمكافحةعمل، ورشةاإلداریةوالمالیةالمخالفاتمواجهةمتطلباتالسن،العزیزعبدعادل-1
.25- 24، ص ص 2006للتنمیة اإلداریة، 

.26سابق، صالمرجع النفس-2
.146عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
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العامة والهیئات،اصةنه بالسماح للشركات الخأولذلك یرى باحثو االختیار العام . تتسم بعدم الكفاءة
ومن ثم تكالیف الوحدة من إنتاج السلعة أو الخدمة سوف تتناقصَّفإنللمنافسة من اجل عقود الخدمات، 

. العامكما یرون أن التعاقد مع الغیر أكثر كفاءة في تقدیم الخدمات العامة من اإلمداد. تتحسن الكفاءة
للخدمات الخدمة للخصخصة، إذ یجب أن تكونومن العوامل األساسیة في خصخصة الخدمات قابلیة

1.والمنتجات قیمة تجاریة حتى تكون جذابة للقطاع الخاص

إلى أن هناك تزاید في عدد الوحدات المحلیة ،وتشیر اتجاهات اإلسناد إلى الغیر في الدول المختلفة
لى القطاع الخاص والمنظمات تلجا إلى هذا األسلوب، وكذلك في عدد الخدمات التي یتم إسنادها إالتي
:في الحاالت التالیة واللجوء إلى التعاقد الخارجي یكون أكثر احتماال، الحكومیةغیر
االرتفاع النسبي للتكلفة عند التقدیم المباشر للخدمات، بالمقارنة باستخدام الموردین أو المتعاقدین

.الخارجیین
عة للموظفینالتي تدفع أجورا مرتف،المدن الكبرى والصغیرة.
الحكومات التي تخدم سكانا قلیلین، ولكنها تقع في مناطق متروبولیةلدیها نزعة اكبر للتعاقد

.الخارجي فهذه الحكومات لدیها صعوبة في تحقیق اقتصادیات الحجم
 المدن التي تقدم نطاقا كبیرا من الخدمات، فالحكومات المحلیة في هذه الحالة لدیها قدرة أفضل على

.رنة التكلفة بین البرامجمقا
ففي والیة،وقد أصبح التعاقد مع الغیر ممارسة منتشرة اآلن على نطاق واسع في كثیر من الدول

أن یبرم عقود تمثل على األقل نصف میزانیته السنویة، من،فیكتوریا في استرالیا على كل مجلس محلي
. الجتماعیةخالل عطاءات تنافسیة، ویشمل ذلك خدمات الرعایة ا

بتقدیم الخدمات لمختلفمها تقوَّفإناني للمشاركة فیتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، ثأما المثال ال
فئات المجتمع مع مراعاة الجانب اإلنساني، فهي تحرص على تقدیم مستوى مناسب من الخدمات المحلیة

أنها تستطیع التأثیر على السیاسات العامةكما. الخ...لفئات معینة من المواطنین كالفقراء واألقلیات
هذه المؤسسات تلعب دورا مهما وال غنى عنه في عملیة التنمیةَّفإنللحكومة أو الوحدة المحلیة، وبالتالي 

.38ص،2009،للحكومةالجدیدةاألدوارظلفيوالمحلیاتالبلدیاتالمؤتمرات،أعمالاإلداریةللتنمیةالعربیةالمنظمة-1
-متروبولیة منطقةMetropolitan Areaمتروبولیة، وتمتد إلى أبعد من الحدود المحیطة منطقة كبیرة تسیطر علیها اقتصادیا وثقافیا مدینة

مأخوذ.یوجد في نطاقها عادة مدن صغیرة ومناطق ریفیةومنطقة نائیةمتروبولیةوتنقسم المنطقة المتروبولیـة غالبا إلى مدینة. بضواحي هذه المدینة
20hعلى الساعة:17/03/2017بتاریخ الموسوعة العربیة المجلد الثانيمن 

ElDwAAQBAJ9H=id?books/dz.google.books://https
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أو تقدیم التمویل ،وذلك من خالل مساعدة الحكومة المحلیة عن طریق العمل المباشر معها،المحلیة
1.خدمات لفئات معینة من المواطنینالمالي أو تقدیم أفضل من ال

فالمجتمع المدني في الوالیات المتحدة األمریكیة یشارك في كل األنشطة في الدولة، فهناك
جمعیات أهلیة تقوم بهدف إقامة الحفالت أو إنشاء المعاهد الدینیة والكنائس، ونشر الكتب، وبناء

ات تعمل على المستویین الفدرالي والمحلي على حد وهذه الجمعی. والسجون،والمدارس،المستشفیات
حیث تقوم الجمعیات لمختلف األغراض واألنشطة، فالنمط األمریكي یقوم على إنشاء الجمعیات سواء،

.علیها النجاز اصغر المشروعات والخدماتواالعتماد
.وعصرنة الجماعات المحلیةلتفعیل الدیمقراطیة التشاركیةةجدیدكمقاربةالدیمقراطیة االلكترونیة :ثالثا

اإلعالموسائلفيوالمتمثللدیمقراطیة االلكترونیة أو الرقمیة،لاالفتراضيالعامالحیزإن
یتمیزوبكونهالتقلیدي،السیاسيالمجالبذلك نافیاحقیقیاعامابوصفه مجاالیتقدمأصبحالتفاعلیة،

منظومةتأسیسنحوتنزعمعینة،سیاسیةقیم ورموزعلىإجماعحالةإنتاجعلىقادرةشدیدةبفاعلیة
ْفَرَعُت، حدودبالاالفتراضي الرقميالمجالتوظفالتيالتشارك،دیمقراطیةقوامهاجدیدةسیاسیة

إما التكنولوجیة،األدواتتوظیفخاللهامنیتمالتيالعملیة:بأنهاأو الرقمیةااللكترونیةالدیمقراطیة
منخلفیةعلىأوفعلها،ومجالفضائهاتوسیعبجهةأوالدیمقراطیة،الممارسةمونمضتجدیدبغرض
2واالتصالوالمعلوماتاإلعالمبتكنولوجیاترتبطیجعلهاماعلیها،القائمةالقواعدإعادة تشكیلضرورة

البریدباستخدام،والحاسوبالمعلوماتشبكةطریقعناالقتراعفيالمشاركة:أنهاأیضاْفَرَعُتو
للمواطنینرِسَیُیماموااللكترونیة،الرقمیةواألدواتالوسائطمنوغیرها،القصیرةاإللكتروني والرسائل

.3السیاسیةحقوقهمیعززمماوطرح انشغاالتعبر االنترنیت،التعبیر عن أصواتهمفيالمشاركة

ظهور تكنولوجیا المعلومات في منذ،من التطوراتالكثیرفضاء الجماعات المحلیة یعرف َّإن
التي تعدل شروط االندماج ،مجال سیاسات االتصاالت، وهیاكل الوساطة وفي أشكال الحكم المحلي

هاته التقنیات الجدیدة ،المحلي للجدید من خالل تقنیات االتصال، واستخدامها الدیمقراطي المباشر

.44صسابق،مرجعالمؤتمرات،أعمالاإلداریةللتنمیةالعربیةالمنظمة-1
.45 ص،2012، القاهرة،العربيالعالمدار،السیاسیةوالمشاركةاإللكترونیةالمدوناتلفتاح،اعبدالزهراءفاطمة-2
مركز الدراساتینایر،25 ثورةعلىبالتطبیقالتشاوریةبالدیمقراطیةوعالقتهاالرقمیةالدیمقراطیةالحمید،عبدمحمدنشوى-3

23hعلى الساعة:11/03/2018فيوتم االطالع 24/07/2011یومنشرالعربي،بالعالمالعلمانیةواألبحاث
268570=aid?asp.art.show/ar/org.ssrcaw.www://http
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مما ال یدع مجاال للشك في اعتماد هاته اآللیة ،العمل المحليإطار تنشیط االتجاه المقدم في بإمكانها
بالطریقة والكیفیة المطلوبة لتحقیق ما عجز عنه التسییر ،الفعالة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة

. آلیات جدیدة للتعبیر عن الرأي أو إیصال مطالبال یكون ذلك إال بانتهاج،الكالسیكي لهاته الجماعات
ا الجماعات المحلیة َهْتَفِلأالطریقة التي فيوتحوالتغیرا ،المتالحقوالتكنولوجييالعلمیفرض التطورلذلك 

.التي تعد سبیل جید للتواصل والتفاعل والتشاور،عن طریق الدیمقراطیة االلكترونیةبالجزائر

یة في الجزائر إن واقع الجزائر یبین تخلفها في المجاالت التقنیة مما ال یخدم مسیرتها، فالفجوة الرقم
لیس فقط عن الدول المتقدمة، بل وحتى عن بعض الدول العربیة المجاورة مثل تونس، اإلمارات تبعدها
كما أن التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال في الجزائر هي حبیسة قطاعات . المتحدة ومصرالعربیة

.)1(ت العمومیة بشكل فعالوهذا غیر كاف لضمان عصرنة الخدما،ونسبة أشخاص محدودةقلیلة

ال یمكننا التأكید أن تكنولوجیات المعلومات ،وبعیدا عن أي جدل وعن أي تباین في المفاهیم
، فالدیمقراطیة االلكترونیة )حكومات ومؤسسات اجتماعیة( واالتصال تستطیع تغییر المجتمعات بالكامل

وتدعم الوصول إلى ،االجتماعیة والسیاسیةبوجه عام یمكن أن تسهل مشاركة المواطن في الحیاة 
من المشاركة، لكن یجب االمعلومات العامة واقتراح منتدیات للمناقشة العامة، وجذب أولئك الذین استثنو

التأكد أن هذا لن یتحقق إال إذا تمكنا من إعداد مواطنین أكفاء، یملكون المعرفة بأنظمة الحكومة 
. ن أن تكون مكتفیة ذاتیااآللة ال یمكَّااللكترونیة الن

لیصبح االفتراضیة،الفضاءاتإلىالسیاسةانتقلتالواسع،هاواستخدامالرقمیةالتكنولوجیاظهورمع
تزكي التيالمعطیاتمنالعدیدإتاحةعلىقادرةافتراضیة،وسیاسیةحزبیةقوىعنالحدیث ممكنا

والهامة الكاشفةواإلحصاءاتاالستطالعاتٕواجراءالرأيعنالحوار والتعبیرمثلالتشلركیة،الدیمقراطیة
واالتصال اإلعالمتكنولوجیاأنشأتهاالتيالرقمیة،یعرف بالدیمقراطیةماإلىالمواطنیناهتمامفتحول

والمنتدیات ،اإللكترونیةوالمواقع،االجتماعيشبكات التواصلتشملالتيالمتنوعة،الرقمیةوالمجتمعات
.2ناتوالمدو

.131،130. ، ص ص)2007(05دد ع،مجلة الباحث،"واقع االقتصاد الجدید في العالم العربي والجزائر" عمار عماري وآخرون، - 1
16،العدد دفاتر السیاسة والقانون، )حالة الجزائر(آلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة عبد المجید رمضان، الدیمقراطیة الرقمیة ك.د-2

.2017جانفي 
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أصبح أكثر من ضرورة لتحقیق،َّما یمكن قوله إن انتقال الجماعات المحلیة إلى العالم االفتراضي
ما عجزت عنه الدیمقراطیة الكالسیكیة، لذلك یري الكثیر من األكادیمیین التوجه نحو عصـرنة الجماعات

الیب تسـییر حدیثـة، ونمـط ثقافـة تنظیمیةمـن خـالل تبـني وسـائل وأسـ،المحلیة بالتكیـف مـع التحـوالت
جدیدة قائمة على إدخال التكنولوجیا، وتحویل المعرفة إلى خدمات لمجـاراة التطـور الحاصـل في البیئتـین

عشــریة، لتحقیــق رضــا المــواطن وبلــوغ جــودة الخدمــة والمنتــوج، ولقــد أدت أثــار أزمــة1الداخلیـة والخارجیــة
السوق التســعینات بالسلطات العمومیة مع المجتمع معا إلى إدراك خطورة هذه الهوة، وتحت  تأثیر انفتاح

شهدنا بدایة الـوعي بضـرورة اكتسـاب المعرفـة، والعلـوم عـن طریـق التوجـه نحـو إدمـاج التكنولوجیـات
حتى ولو كانت النتائج دون،ة االنترنتمـن خـالل اإلعـالم اآللي ثم شبك،الجدیـدة في إدارة المؤسسـات

الحاجات المتنامیة، ومن جهة أخرى فقد مست هذه الصحوة العدید من القطاعات والجماعات المحلیة
واحدة منها، وبـــذلك بـــدأت تكنولوجیـــات اإلعـــالم واالتصـــال، والشـــبكات الداخلیـــة بالمؤسســـات، والشـــبكات

.2لمترابطة، تتجسد جزئیا على أرض الواقعالمتخصصـــة وا

لتحیقیق الدیمقراطیة التشاركیة ماالعمجالهاوتحسین،الجماعات المحلیةعصرنةسیاسةاعتمادَّإن
أو المطالبة،خیارات أو بدائل لدى جمهور المرتفقین لتغییر الوضع القائمیسمح بتوفرالمرفق العام،في

یسمح له بالحصول على خدمات عمومیة ذات نوعیةما على نحو ،لقطاع العامبارتقاء أداء منظمات ا
وجوداألولىبالدرجةیتطلب، غیر أن هذا ومستجیبة للتطور الحاصل على مستوى احتیاجاته،حسنة

.السیاسةذههلتنفیذالطریقخریطةترسمالتي، الالزمةالقانونیةالنصوص
نه إدراك الحاجات للمجتمع أمن ش،ة بفتح قنوات أخرى للتواصلالجماعات المحلیتطویرَّإن
ترقیةمیدانفيالمحلیة السیاسةتنفیذأعمالوتقییم،والنقائصاإلختالالتعلىوالقضاءالمحلي،

والذي،2013سنةااللكترونیةالجزائرمشروعإطالقلكن هذا ال یمنعنا للحدیث عن،الدیمقراطیة
اإلعالمتكنولوجیاتاستخداموتعزیز،إدخالهسیحدثبماالرئیسیةمحاورهمتتها،اًحورم13تضمن

النظریعیدبشكلالحكومیةواألعمال،التنظیمیةاألسالیبفيتحولمنالعمومیةاإلداراتفيواالتصال
كومةللحاهتحولفيالجزائرترميْإذ،للمواطنینالمقدمةالخدمةوتكییفوالتنظیم،التسییركیفیةفي

تسییرمركزیةفكضرورةیوجبماوهو،واالتصالاإلعالملتكنولوجیااألولویةإعطاءإلىااللكترونیة

مجلة فرطاس فتیحة، عصرنة االدراة في الجزائر من خالل تطبیق االدارة االلكترونیة ودورها في تحسین خدمة المواطنین، - 1
.313، ص 02/2016جلد ، الم15، جامعة خمیس ملیانة، العدد االقتصاد الجدید

.313، ص نفس المرجع السابق- 2
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تطبیقتسریعالجزائرمحاولةَّأنإلىهالتنبیویجدر،القرارصنععملیةنوعیةتحسیندفهبالمعلومات
1.األولىها مراحلیعرفالعمومیةاإلدارةفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجیا

عند مشاركة كل أفراد في كل مجاالت الحیاة إن الدیمقراطیة الحقیقیة قابلة لالنجاز فقط
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، ومن ثم فمفهوم المشاركة مفهوم محوري في الحكم الدیمقراطي، هذه 

بسرعة والتقنیات الجدیدة تخترق المشاركة لن تتحقق بدورها بدون إعالم جماهیري، وبینما العالم یتحول
هذا اإلعالم لن یتحقق هو َّفإنكل مجاالت حیاتنا، حیث أصبح لدى الناس فرصا جدیدة لالتصال، 

بدون تطویر ثقافة االستعمال التقنیات الجدیدة بالتركیز على االستعمال الالربحي لموقع الویب خراآل
.كوسیلة لالرتباط المدني

والتسییر والتشاور في الجماعات المحلیة، الذي برز ،مثل هذا النمط من التفاعللكن یبقى تجسید 
في الكثیر من الدول، من خالل اعتماد الدیمقراطیة االلكترونیة لتجسید الدیمقراطیة التشاركیة، تعتریها 

نولوجیا ضعیفة انتشار األمیة التكنولوجیة بالمجتمع الجزائري، ونسبة امتالك التكالكثیر من المشاكل منها 
أو جعله حكرا على الفئة المثقفة دون بقیة نقص التأهیل فیما یخص تكنولوجیا اإلعالم واالتصال،بسبب
.المواطن ال یلجأ الستخدام هذه التكنولوجیا إال في حالة الضرورة الحتمیةالمجتمع، مما یجعلفئات

ت الحدیثة، فالمجتمع الجزائري غیر مستعد الذهنیات التي لم تتجاوب بعد مع التكنولوجیاباإلضافة إلى 
لعدم الوعي بأهمیته، أو عدم التكیف على مستوى الجماعات المحلیةاإللكتروني العصريللتعامل

لغیاب التحضیر النفسي واإلعالمي الفعال من طرف السلطات ، وذلك نتیجة2واالستجابة لبعض الطرائق
المواطنین مشروع العصرنة، كمشروع یساهم في القضاء جمهورالوصیة بالرغم من أهمیته، لكي یتقبل

3.عامل من عوامل القضاء على البیروقراطیةهو ، ووتجنب االحتجاجاتعلى المشاكل االجتماعیة

لنیلمذكرة(،"والجزائراألمریكیةالمتحدةالوالیاتفيالعمومیةالخدمةترشیدفيااللكترونیةاإلدارةدور"الكریم،عبدعشور-1
.40، ص)2010-2009الجزائر قسنطینة،جامعةالسیاسیة،العلومفيماجستیرالادة هش
23ورقة بحث قدمت في المؤتمر " (خطوة نحو إرساء مجتمع المعرفة: مشروع الحكومة اإللكترونیة بالجزائر" ة مقناني،صبرین2

20- 18، قطر، "الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفیة العربیة: " لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول
.12-10. ، ص ص)2012نوفمبر 

دراسة وصفیة تحلیلیة لتطبیقات تكنولوجیات - "حالة الجزائر"واقع الحكومة اإللكترونیة في الدول العربیة " شریف بسام، أحمد - 3
، )2011مذكرة ماجستیر في مجتمع المعلومات، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، " (-المعلومات واالتصاالت

.199.ص
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ما الذي یمكن أن تتعلمه الجماعات المحلیة في الجزائر من تجربة بورتو الیقري: الثانيالمطلب 
)(Porto Alegre.

یات في الجماعات المحلیة إلى أهمیة تطویر، و تعظیم القدرات اإلبداعیة و التطویریة تشیر األدب
ویتطلب حكم المجتمع من السلطات المحلیة أن تنظر . للسلطات المحلیة ، والتركیز على إرضاء المواطن

هذه الخدمات إلى خارجها، فالعبرة لم تعد بالخبرة ذاتها، ولكن في قیمتها كما یراها المواطن، سواء كانت
وحتى نبین ما ألهمیة تطویر وتعظیم القدرات اإلبداعیة . 1تقدم مباشرة أو من خالل هیئات أخرى

والتطویریة للجماعات المحلیة، وأهمیتها في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، بل حتى في إحداث ثورة في 
إلى بعض التجارب األجنبیة نلجألیة، تغییر المفاهیم واألسالیب السابقة في تسییر دوالیب الجماعات المح

خاصة في میدان الدیمقراطیة التشاركیة، ومنها تجربة ،في میدان تطویر القدرات اإلبداعیة والتطویریة
َربماَفل،مدینة بورتو الیغري بالبرازیل َّ محاكاة واألخذ بتجربة الغیر في تكریس المؤسسات البحثیة والعلمیة الُ

2.االسترشاد بها مستقبالبنیر لنا الطریق ویسمح لنا قد ی،في خدمة التنمیة

.المیزانیة التشاركیة كفكرة جدیدة للتوجه الحدیث للتسییر المحلي: أوال

والذي أطلقته مجموعة ،مفهوم الحكم الرشیدبظهور مفهوم المیزانیة التشاركیة بروزصادفلقد 
ّفي ظل حرصها على إحكام التصرف في ،قرن الماضيمن المانحین الدولیین في أواسط الثمانینات لل

.3االعتمادات والمساعدات التنمویة

االختالفات الموجودة في التعریفات من وتأتي هذه،التعریفات للمیزانیة التشاركیةمن الكثیروجد ی
ساهم من خاللها اآللیة التي ی:ّوعموما تعرف المیزانیة التشاركیة على أنها.تطبیقهااختالف بیئة

المیزانیة المتاحة لعملیة المشاركة وهي أو كل،المتعلق بكیفیة صرف جزءفي مسار أخذ القرارنیالمواطن
األصیل للدیمقراطیة المباشرة، حیث تتاح للسكان من خاللها أن یقرروا مآل األموال ضفاءاإلبذلك 

.4.من طرفهمإقرارهبتنفیذ ما تم تخبةمع التزام الهیئات المن،المرصودة وفق حاجاتهم وتطلعاتهم

.57، ص 2010، عنابة،، منشورات جامعة باجي مختارللمجالس المحلیة في اطار الحوكمةالدور التنمويعبدالنور ناجي، -1
.58، ص سابقالمرجع نفس ال-2
فيمجاالت التطبیق ببلدان الوطن العربي تم االطالع : احمد قیدارة، المیزانیة التشاركیة كتكریس للدیمقراطیة المباشرة-3

h2297594/2/Files/com.almanhal.platform://httpsعلى الساعة:15/01/2018
.نفس المرجع السابق-4
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الفكرة والتجسید

بمدینة وتحدیدا في البرازیل، كان 1989عام كان التشاركیة ألول مرة ةتجربة المیزانیَّإن ظهور
ًبورتو ألیغري بوالیة ریو جراندي دي سول، وهي تعد من المدن الغنیة نسبیا في البرازیل، حین نجح حزب َ ُ

ّالعمال في انتخابات عمدة المدینة آنذاك، وتعهد بتفعیل المشاركة الدیمقراطیة وقلب أولویات اإلنفاق التي ،ُ
َوتجاهلت الفقراء في مدینة عرفت بفسادها،طالما اهتمت باألحیاء الغنیة والمتوسطةل وغیاب النظام لدى ،ُ

جیع قاطني المدینة على المساهمة في إدارة وتش،مؤسساتها، لتبدأ محاوالت مختلفة لحل األزمات المالیة
.1المدینة، وهي تجربة تمخضت عنها فكرة المیزانیة التشاركیة

.المیزانیة التشاركیة كآلیة للخروج من أخطاء التخطیط: ثانیا

بتقنیةالبعدهذاربطاآلن وفي إطار التحول واالنتقال إلى التسییر بالمشاركة، المناسبمنیبدو
البرازیلیةالمدینةقبلمنلتنفیذهر،لكثیلالتمكینمنالخاصالشكللهذاالدعایةتدین. التشاركیةمیزانیةال

المیزانیةتسمحًنجاحاأشكالهاأكثرفيف،AlegrePorto2ألیغريبورتوللعولمةالمناهضةاألسطوریة
بشأن،المحلیةاتالسلطمعوراتوالمشاالمناقشاتبعدبأنفسهمیقرروابأن،للمواطنینالتشاركیة
أخرىمرةهناالمستهدفینالمحلیین السكانتمكینوبهذا یكون ،مثالالبلدیةمیزانیةمنجزءتخصیص

التوجیهیةالمبادئتحدیدفيفعاالدوراواأخذیلللمشاركینیتیح،المنهجهذامثلأنبمعنى،العملإلى
كانإذا. 3محلیةمنظمةسیاساتتكون بهذا الشكل وبالتالي،یهم، واختیار المشاریع األنسب إلللمیزانیة

َفبإمكان،بالجزائرالمحلیةالجماعاتعنًبعیداألیغريبورتومثال ْ ومن خالل المحاكاة لهاته التجربة َِِ
رازیلیة عرض التجربة البَّفإنخذ منها ما یتالءم مع بیئتنا وثقافتنا، أالتعلم منها و،الناجحة والخاصة بالغیر

لم یكن الهدف منها استیراد الحلول الجاهزة، وتطبیقها على الجماعات المحلیة الجزائریة دون األخذ بعین 
االعتبار خصوصیاتها الثقافیة، الحضاریة، والتاریخیة، والقیمیة، بقدر ما هو تبیان ما تلعبه المؤسسات 

ًستنادا على خبرات وتجارب الغیر فإ. عاماألجنبیة من دور في تطویر الجماعات المحلیة والمجتمع بشكل
لبحث في حال الجماعات هذا لیقودنا، والتطویریة للعمل المحلي في بالدنا، اإلبداعیةفي تعظیم القدرات 

المحلیة الجزائریة، وكذا البحث في حدود وقیود ومعوقات بناء قدرات هاته الجماعات، لالستفادة من 

20hالساعةعلى :15/02/2018فيثورة دیمقراطیة جدیدة تم االطالع : نون بوست، المیزانیة التشاركیة-1
https://www.noonpost.org/content/5855
2 - Jean-Nicolas Birck, Ibid, 2010,p75.
3 - Ibid, p75.
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هاز اإلداري مادام  یعد المحك األول لعالقة المواطن بالدولة لتجسید مثل لترشید أداء الج،الفرص المتاحة
في عمل الجماعات المحلیة تصبحالتشاركیةالمیزانیةباعتمادولذلك . هكذا آلیات للعمل الفعال والناجح

اتلجماعاعملمجابروضعفيالمواطنینإشراكیتمحیث،التشاركيللتخطیطفعالةأداة
، للخروج من مشكل التواصل واالنتقال إلى اإلدراك الحقیقي لحاجات )للتنمیةالجماعيططالمخ(المحلیة

.المجتمع المحلي

.الجماعات المحلیةتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة فيمعوقات : الثالثالمطلب 

ومهما ، لن یكون بالسهولة المرجوة،إن تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في عمل الجماعات المحلیة
ترقیة الدیمقراطیة التشاركیة و،التي تقف أمام تطوروالموانعالمشكالت والمعوقات وشدتها، أمرَّفإن،یكن

عنأولهاوینتجالكثیر من العقبات والمعیقات، عترضهها وتجسیدها تإرساءَّفإنعلى المستوى المحلي،
لممارسةالمحلیةللسلطات،المتوفرةةالبشریأوالمالیةبالموارداألمرتعلقسواءالمواردضعف

تشكلأنالمحلیةللجماعاتالتنظیمیةللثقافةأیضاویمكن، الالمركزیةسیاساتإطارفياختصاصاتها
وقرارات ،وسلطویةمركزیةإداریةثقافةاستمرارمعیصعبإذبجانب القوانین المسیرة لها، آخرعائقا
الفاعلیندورلذلكتبعایؤخذفالجال المفتوح أمام تدخل الناس،للمالجدیداإلطارعلىالتعودفوقیة

1.محدودبشكلإالالمحليالعموميالنشاطفياالجتماعیین

كوسیلة،المحلیةالتشاركیةالدیمقراطیةإلىالقائمون على السیاسةینظرماغالبا،زیادة على هذا
باستغاللالتندیدیتمماغالباهَّفإنوبالفعل،فیهاتوظسوءخطریطرحالذياألمرمشروعیتهملدعم

اإلجراءاتأحیاناالمنتخبونالمسؤولونیعتبرإذ. المحلیةالعمومیةالسلطةقبلمنالتشاركیةاآللیات
یصلوقد.خدماتهمعلىالشرعیةٕواضفاءوالرقابةوالتعبئة،االتصاللعملیاتّیطوعونهاأداةالتشاركیة

المدنيالمجتمعمنالناشطینبعضالستبعاد،التشاركیةاآللیاتعلىَالمنتخبینبعضرةسیطإلىاألمر
.المحلیةالسلطةتستهدفقدالتياالحتجاجاتمنتخوفا،)السیاسیةمجموعاتالوكجمعیات(

منشرعیینلممثلینالسیاسییناختیارفيةالمتمثلاألخرى،السلبیةاآلثارأحدرصدتموقد
الهیئات بینكوسطاء،)َالمنتخبینقبلمن( ضمنیابهماالعترافویتمهؤالءویتصرف،المدنيالمجتمع
التشاركیةاآللیاتالتشاركیةمحترفوالمواطنینهؤالءیصادرأناحتمالمع،المدنيوالمجتمعالمحلیة

أقلآخرتمثیلنظامإلیهلیضاف،الكالسیكيالتمثیلنظامفیهایتضاعفوضعیةإلىیؤديمما

.13للتقریر عن الدیمقراطیة، تقرىر على الدیمقرلطیة التشاركیة على المستوى المحلي، صالدولیةالمنظمة-1
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تواجدأحیاناناهیك.التسییرحیثومنالتعیینطریقةحیثمنسابقهمندیمقراطیةوأقل،بكثیروضوحا
المحاورمركزعلىللحصولالمدني،المجتمعمنظماتبینأياالجتماعیین،الفاعلینبینمنافسة

التعبئةتعزیزمنّالحدذلكعنالناجمالمدنيلمجتمعاتشتتشأنمنبحیث،المحلیةللسلطاتالشرعي
.1التشاركیةاآللیاتإطارفيالجماعیة
.شاركةتلأمام تجسید الدیمقراطیة االفعلیةالعوائق

لها َّالتي تناولت موضوع الدیمقراطیة التشاركیة إلى أن،تشیر العدید من الدراسات األكادیمیة
یعني تلك العوائق التي ،یدها على ارض الواقع بالكیفیة المطلوبةالكثیر من العقبات، التي تحول عن تجس

على المستوى المحلي، والتي تأثر سلبا مشاركة واسعة النطاق من جانب المواطنینتقف دون تحقیق 
2:علیها ومنها

.السیاسیةالعوائق: أوال

قلة المشاركة السیاسیة یعتبر احد العوامل األساسیة في عر،ضعف المؤسسات السیاسیةَّإن
هي التعبیر العملي الذي یتیح ٕوانمافقط، فالمشاركة السیاسیة ال تنحصر في عملیة اإلدالء باألصوات 

وعلى درایة بالمحیط االجتماعي الذي یعیش فیه، من خالل معرفة ،اتخاذ القرارالمشارکة فيللفرد
3.والمساهمة في البحث عن حلول،ومشكالتههقضایا

، وتظل عامال هاما من أرقى تعبیرات الدیمقراطیةتمثلالمشاركة السیاسیة َّعلى الرغم من أن
أغلبیة أفراد المجتمع تتخذ موقف الالمباالة أو َّعوامل تحقیق المصلحة العامة في المجتمع، إال أن

السیاسي، فیعتبره باألحرى العزوف السیاسي، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الوعي بأهمیة النشاط
وأنه قد یؤثر على المكانة االجتماعیة من خالل عالقته بمحیطه، وبالتالي ،تهدیدا لبعض جوانب حیاته

.الالمباالة السیاسیة أكثر مالئمة لحیاتهَّتتعدد الضغوط فیرى أن

وقف السلبي نحو أهم العوامل التي ساهمت بشكل كبیر في المَّباإلضافة إلى هذا وبالتحدیدـ، إن
المشاركة الجدیة في العمل السیاسي، والوطني في المجتمع الجزائري كلها عوائق تقف حائال أمام 

:المشاركة الواسعة للمواطنین، والتي یمكن اختصارها فیما یلي

.13، صمرجع سابقللتقریر عن الدیمقراطیة، الدولیةلمنظمةا-1
.105، ص مرجع سابق،نبیلدریس - 2
.105، ص سابقالمرجع النفس-3
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 اختالل الموازین بین مفهوم الحق والواجب، لقد اصرف المواطن في المطالبة بالحق وقصر في أداء
.التوازن بین مفهوم األخذ والعطاءختاللابوهذا یرتبط بدوره ،مما أدى إلى اتساع الهوة بینهماالواجب 

فتجمیع القوانین واستیعابها أصبح امرأ عسیرا ،اهتزاز هیبة القانون من خالل تراجع الشعور باالنتماء
.من األحیانباإلضافة إلى التراخي في تطبیق القانون في الكثیر ،حتى المختصین بالقانون

كالوعود الكثیرة التي تجد الحاكمة نفسها ال ،ضعف الثقة بین الفرد والسلطة یرجع إلى عدة عوامل
.تستطیع الوفاء بها، وعدم الصراحة بین المواطن والحقائق التي تعرفها السلطة

1واالغتراب واالتكال على الدولة،الالمباالة والشك في الحراك االجتماعي.

بالالمباالة السیاسیة الفردقد یساعد على شعور،غیاب الدافع أو الحافز للنشاط السیاسيَّإن
یتیح له إشباعا، ویكون ذلك ال النشاط السیاسي َّنوبالتالي یتخلى عن أي نشاط یتصل بالسیاسة، ذلك أل

نحو المشاركة وتتحد اتجاهات المواطن. 2عن ساحة العمل السیاسيیبتعد لكي هسببا كافیا ومقنعا ل
درجة الوضوح في َّأنعلىالسیاسیة بالسلب أو اإلیجاب وفقا لمعاییر مختلفة، أهمها اإلشباع فضال 

والمرتبطة بأهداف واحتیاجات اكبر عدد من األفراد ،التي تتطلب مشاركة المواطن،األهداف السیاسیة
العزوف عن المشاركة السیاسیة الذین یتكون منهم النسق السیاسي، ویرجع احد المختصین أن أسباب

:3تتمثل فیما یتوقعه البعض من نتائج المشاركة السیاسیة ومنها

كما أن المشاركة السیاسیة قد تؤثر على عالقته ،المشاركة تهدد حیاته الخاصةَّنأاعتقاد البعض ب- 1
. یفي أو المهنيوالجیران، ومنهم من یرى أن المشاركة السیاسیة تؤثر على المركز الوظءباألصدقا

.البعض یري أن نتائج العمل السیاسي غیر مضمونة، وأن هناك ثغرة بین القول والفعل في المجتمع- 2

ودورها في المجتمع والحیاة السیاسیة وطبیعة ،غیاب المنبهات السیاسیة والتي ترتبط بوسائل اإلعالم- 3
.التنشئة السیاسیة في المجتمع

.110عبد النور ناجي، مرجع سابق، ص -1
.212.213، ص ص 1981، االسكندریة،إسماعیل علي سعد، قضایا علم االجتماع السیاسي، دار المعرفة الجامعیة- 2
.99-98، ص ص 1987، القاهرة،مكتبة الطلیعة: عیة،دراسات في التنمیة االجتماعبد الهادي الجوهري، -3
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والمؤسسات القائمة، والدستور وطبیعة النظام الحزبي في تبط ذلك بالتنظیماالمناخ السیاسي العام یرت- 4
.المجتمع

االجتماعیة والنفسیةالعوائق: ثانیا

یرى بعض علماء االجتماع، انه هناك عوامل أخرى تشكل حاجزا أمام المشاركة السیاسیة كنظام 
حقیقیة إال إذا أنفتح هذا النظام، ویرتبط ذلك السلطة المغلقة، فمشاركة المواطنین ال یمكن أن تصبح

.1بشكل الحكم السائد في المجتمع

انه توجد ثقافة معینة لدى الفقراء من مشاعر البؤس إلى قلة ،یرى العدید من الباحثین والمفكرین
تحقیق النجاح في الوعي واإلدراك، وعدم قدرتهم على تجاوز األحوال السیئة التي یعیشونها، وعدم إمكانیة 

من خالل األجیال ،ها تمیل إلى االستمرار واالنتقالَّفإنٕظل المعاییر وقیم المجتمع، واذا نشأت هذه الثقافة 
جنس، والمتغیر فالتعرف بدقة على بعض المتغیرات االجتماعیة كالتعلیم، والمهنة، والسن، والدخل، وال

ال ْنتخابي، وفي إطار المتغیرات االجتماعیة یجب أناالاألفرادكفیل بالتنبؤ بسلوك الریفي والحضري
نغفل بعض المتغیرات االجتماعیة النفسیة، التي تمتد بجذورها حتى مستوى التنشئة االجتماعیة، التي 

. 2تلعب هي األخرى دور في إعاقة قیام رأي عام حقیقي

القانونیةالعوائق: ثالثا

لناخبین في االنتخابات والنظام االنتخابي، والتحالفات االنتخابیة إن العوائق القانونیة تناقش ثقة ا
ات االنتخابیة، فمناخ الثقة في االنتخابات روالصفة الحزبیة للمرشحین عقب فوزهم وحال الجداول والمقر

یجعل الناخبون یقبلون على المشاركة في العملیة االنتخابیة، بغض النظر عن أنهم یصلوا إلى صنادیق 
فاإلشراف القضائي الكامل على عملیة االقتراع، ووجود مناخ أفضل ،اع، واإلدالء بأصواتهم أم الاالقتر

من حریة التعبیر في وسائل اإلعالم، وكذا وجود بعض مظاهر الحیاد لدى اإلدارة المحلیة، كل هذه 
لمشاركة في العملیة األمور تؤدي إلى سیادة مناخ من الثقة لدى الناخبین، وتشجیع على زیادة الرغبة في ا

.3السیاسیة

.107، مرجع سابق، ص نبیلدریس - 1
.107سابق، ص المرجع النفس- 2
.109سابق، ص دریس، مرجع ال-3
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ما َّلُومحوریا في درجة مشاركة المواطنین في االنتخابات، فك،كذلك النظام الحزبي یلعب دورا كبیرا
ما كان َّلُوك،كلما كانت المشاركة في الترشیح تتم من خالل هیاكل الحزب وحده،كان النظام القائم أحادیا

َّإن العوائق القانونیة التي تناقش عدم كفایة التنصیص القانوني، وفي 1.مشاركةتعددیا كلما أدى إلى دعم ال
وما یكتنفها من غموض ،مجال التشریع الخاص بالجماعات المحلیة، والذي تطرقنا إلیه في المبحث األول

ستشارةاالآللیتيامیةزاإللالصبغةیضفلمالجزائريالمشرعّأنیرى،هاقوانینا لنمالمالحظّنجد أن 
أغفلقدالمشاركة والتشاور اررإقمسألة فيوفي قانوني البلدیة والوالیة،التشریعيالتطورّأنّإالوالتشاور

الحصولالشخصخاللهامنیتمكنالتي،واآللیاتاءاتراإلجتحدیدكعدمبه،المتعلقةاألحكاممنالعدید
الحصولطلبعلىبالرداإلدارةلموقفبالنسبةلككذوالتنظیمات،للوائحاألمرتركبل،المعلوماتعلى
علىالحصوللطلبرفضهاحالةفيملزمةتكونالقانونیةالناحیةفمنعدمه،منالمعلوماتعلى

وسائلمختلفلمقدمهّیبینوالرفض،أسبابیتضمنمسببارربقكتابةبذلكالمعنيإبالغالمعلومات
الطلباتهذهلرفضومبهمة،واضحةغیراترمبراإلدارةتتخذالعملیةالناحیةمنلكن،لهالممكنةالطعن

علىالحصولطلبلرفضّكحجةاإلدارةتشهرهماعادةالذي،اإلداريالسرّمبررباألخصمنها
َّنقوله في هذا المجال أیضا أن النظام االنتخابي في الجزائر   أن، وما یمكن 2تحوزهاالتيالمعلومات

10-16المختلفة التى مر بها، لم یرقى إلى المستوى المطلوب وخیر دلیل على ذلك قانون خالل الفترات

في آخر انتخابات نیابیة أو % 4الحصول على نسبة الذي أقصى شریحة كبیرة من المجتمع، فشرط 
مثابة اعتبر هذا األمر ب، جعله یتلقى الكثیر من االنتقادات، فمحلیة جرت في البالد لدخول السباق مجددا

.إلغاء حق المواطن في التمتع بمبدأ تكافؤ الفرص وحرمانه من المشاركة

، هي التشریعیةالنصوصفيّالمجسدالمشاركةمبدأیعتريّالذيالغموضَّأن،إذن ما یمكن قوله
ثابة أهم أ، وآلیات تفعیله على أرض الواقع، إذن هو بمالمبدهذالمعالمائريجزالالمشرعتوضیحعدمبسبب

.عائق یمكن مناقشته في المستقبل للتجسید الفعلي للدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي

.163، ص 2001مطبوعات مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، ،2000انتخابات مجلس الشعب هالة مصطفى، -1
للبحثاألكادیمیةالمجلة،"البیئةحمایةفيالفردلمساهمةأساسیةوسیلةالبیئیةالمعلومةعلىالحصولحق" ریم،كبركات-2

.45- 41.صص،2011بجایة،میرة،ّالرحمانعبدجامعة،01عدد،القانوني



:الثانيالفصل -الباب الثاني

الدیمقراطیة التشاركیة : الفصل الثاني 
الواقع : على مستوى والیة المسیلة

دراسة میدانیة- واآلفاق

تقدیم الوالیة محل الدراسة: المبحث األول
راسة الحالةمراحل د: المبحث الثاني

عرض وتحلیل نتائج دراسة الحالة: المبحث الثالث
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:توطئة
تلك المتعلقةانطالقا من،اإلصالحاتالكثیر منالسیاسي الصعیدعلىالجزائرشهدتلقد

لميالمجتمع الجزائرَّفإناالجتماعي، الصعیدعلىاَّوأماسترجاع األمن وصوال إلى االستقرار السیاسي،ب
واالقتصادیة، بطبیعة الحال المجتمع الجزائري یتسماالجتماعیةأحوالهعنله درجة الرضا والقبولتتحقق

سیاسيكنظامالدولةمعظل یتعاملقد،االجتماعينسقهعلى مستوىهأنإالبالتعدد والتباین السیاسي،
كسلوك ورثه المجتمع من التسلط،اركيوعدم االنخراط في العمل السیاسي التشوالتردد،الهیبةمنبنوع

تناولناْأنإذن بعد. الجزائریةالتعددیةالتجربةبدایةفيتجلىكماكفعل عنفوانيأو،الذي الزمه طویال
بالدیمقراطیة التشاركیة، وكذا الواقع ألممارساتي لها على مستوىالمفاهیم المتعلقةالسابقةالفصولفي

المیدانیة للدراسةالفصلهذاسنخصصالتطبیقي،الجانبفيسنستفید منهاوالتي،الجماعات المحلیة
االستبیانمحاورتحلیلعلىباالعتمادهذاالمسیلة،والیةركیة فياالدیمقراطیة التشواقععلىلنتعرف

:التالیةالمباحثإلىالفصلهذاتقسیمتماألساسهذاوعلىاألسالیب اإلحصائیة المناسبة،واستخدام

تقدیم الوالیة محل الدراسة: المبحث األول
مراحل دراسة الحالة: المبحث الثاني
عرض وتحلیل نتائج دراسة الحالة: المبحث الثالث
تقدیم الوالیة محل الدراسة: المبحث األول
موقع والیة المسیلة: المطلب األول
عبید بنمحمدالقاسمأبوفطرمن،م927 لسنةالموافقه315 سنةالمسیلةمدینةتأسست

التي ،ماسیلیابقبیلةالمسیلةتسمیةربطمنوهناكيبزاباسمعرفتكماالمحمدیة،اسموأطلق علیهااهللا
كمابالمسیلةالمدینةاسمبقيالقبیلةهذهوبزوال،نومیدیابإقلیمقدیمایعرفماشملحتىتوسع نفوذها

البربرأو، العربطرفمنأطلقتكانتسواءالمسیلةتسمیةأصلأنیرىمنوهناكتدعى بالحضنة،
منإالكوالیةالمسیلةتظهرولم،وأودیةمائیةمجاريذومنبسطحوضشكلعلىالمدینةَّیعود إلى أن

1.سطیفلوالیةتابعةكانتبحیث1974 لسنةخالل التقسیم اإلداري

منكلالشمالمنیحدهاللجزائر،الشماليالوسطفيالمسیلةوالیةتقع:الوالیةوجغرافیةموقع: أوال
أما،ومن الجنوب الشرقي والیة بسكرةالجلفةوالیةالجنوب الغربيومن،بوعریریجوبرجوالیتي سطیف

.3-2ص ص،2008المسیلة،یةلوالالسیاحةمدیریةونصوص،اساتردالمسیلة،والیةفیارامونوغي، السیاحالدلیل-1
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مساحةتبلغومن الشمال الغربي والیة البویرة،،ومن الغرب والیة المدیة،باتنةوالیةفنجدالشرقمن
قادموكل،للغربالشرقمنقادمكلیمر علیها،نسمة12006991كانها یقربون س،²كم18175المسیلة

إدماجهافيساهمغرب،شرقالسیارمن الطریقوقربهاهذاوالعكس صحیح،الجنوبإلىالشمالمن
ومنطقةمحوریاالوالیةإقلیمویعتبركلم فقط،60 بعنهایبعدإذ،الوطنیةوالمواصالتالطرقبشبكة
تتمیزالوالیةإلقلیمالجغرافیةالتشكیلةأنحیث2والصحراوي،األطلس ألتليالجبلیتینالسلسلتینبینعبور

: ـ ب
.والجنوبالشمالفيالحضنةشطجهتيعلىالجبلیةالمناطق-
.العلیاوالهضابالهضابمنأساساالمتكونةالوسطمنطقة-
الشرقي الجنوبفيالرملیةالكثبانومنطقة،قيالشرالوسطفيالحضنةبشطالممثلةالسبخةمنطقة- 

َّأنإذمناخهاعلىأثرمما،م400 حواليالبحرسطحمستوىعنالمسیلةوالیةارتفاعمعدلویبلغ
بین یتراوحالحرارةفمعدلشتاءا،جافوباردصیفاوحارجافمناخهاجعلالقاريوموقعهاانخفاضها

إلى 33درجة الحرارة القصـوى منو،درجة في فصـــل الشــــتاء6.20إلى60.درجة الحرارة الدنیــــــا من
وهذا ملم في العام،225یتجاوزفالتساقط األمطارمعدلأمادرجة في شهري جویلیة وأوت،37.90

علىتعتمدمابقدر،األمطارعلىكثیراتعتمدالهاَّفإن،سفوح الجبالعلىتقعسهبیةالوالیةعتبارإوب
.األطلس ألتلي والصحراويجبالسلسلتيمناألودیة القادمة

:15/03/2018فيوقع الرسمي لوالیة المسیلة تم االطالع مال-1
menu=type&19=idformunik&formunik=action?php.index/ar/dz.msila-wilaya.www://http

.3 صالعصور،عبرالحضنة:بعنوانمطبوعةقنفود الجمالوي، الثقافة،دارالمسیلة،والیة-2
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=https://www.google.dz/search?qالمسیلة، والیةخرائط:المصدر
.المحليالمجتمععلىالجغرافيالموقعأثر: ثانیا

تعرضت المنطقة إلى جرائم ومجازر وتخریب طال المؤسسات،بالرجوع إلى فترة العشریة السوداء
عن والعزوف،الرعبإلىاثر علیهم سلبا ودفع بأفرادهاالسكان أیضا، مماحقوالهیئات المحلیة وفي

معلكنذلك في النشاط الجمعوي،َرَّثأالسلطة، كما فيالثقةوعدمفیها،وكذا الحدیثالسیاسةالمشاركة
التي عرفتها الدولة الجزائریة ،وفي إطار إعادة بعث التنمیة موازاة مع الطفرة المالیةاألمناستتباب

الحراك السیاسي والجمعوي لبعث العملیة السیاسیة تنمویة، بدأ یظهرلبرامجمعتبرةمالیةمبالغبتخصیص
وترقیة ،واالنخراط في األحزاب والجمعیات،كالمشاركة السیاسیةالمواطنینبشؤونوالتي تعنى،من جدید

.في العمل السیاسي التشاركيوالشباب،كة المرأةحقوق اإلنسان بفتح المجال أمام مشار
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.والیة المسیلة النشأة والتسمیة: المطلب الثاني
وتعدد المجاري بوفرةمرتبطةالتسمیةوهذه، 1السائلةالمیاهبلدیةأوالمسیلكلمةإلىالمسیلةتنسب

القدیمة اآلثاربقایاعن وجودهاتعبروالتي،التاریخمنقدیمةفتراتمنذالمنطقةبهاتتمتعالتي، المائیة
األودیةعلىالموضوعةللسقيواألحواض المخصصة،المیاهوقنواتالسدودفيالمجسدةالرومانیة

.سلمانووادي،ووادي اللحم،لقمانووادي،القصبكوادي،السواقيو
.الحضنةمنطقةعنتاریخیةنبذة: أوال

المتنوعة والمعالم التاریخیة،األثریةالمواقعوفرةحیثمنالهامةمناطقالمنالحضنةمنطقةتعد
العصر إلىالتاریخقبلماعصرمنذ،العربيالمغرببلدانبهامرتالتي،التاریخیةالفتراتباختالف
2.الحدیث

:التاریخقبلماعصر- 1
ونقوشها إلى عصور ما قبل تعود برموزها،شهدت منطقة الحضنة عبر تاریخها أحداث مهمة

والوجود ،والبیزنطیة،والوندالیة،التاریخ، فقد دلت شواهد على تعاقب عدة موجات منها الرومانیة
تزال القرون األولي لهذه المنطقة ماَّشاهدة على تلك الحقبة، إال أنًاأثاركلها تركت ورائها ، 3اإلسالمي

تعرفنا على مراحل ْالتي كانت بإمكانها أن4،والتنقیبلغیاب عملیات البحث،غامضة إلى یومنا هذا
.تطورها تبعا للمراحل التاریخیة التي مرت بها المنطقة

وهذا ما ، 5لقد توفرت منطقة الحضنة على بیئة مالئمة لضمان معیشة اإلنسان في تلك الحقبة
بمغارة ، وأهمها ما اكتشفتوضحه النقوش الجداریة المتواجدة داخل المغارات وعلى جدران الكهوف

والعرایس بمنطقة بن سرور، وكذا الصناعات الحجریة 6كاف العسل بمنطقة حمام الضلعة، والقهرة،

1  - Ferraud (CH), Histoire des villes de la province de Constantine, 'Sétif BBA, M'sila Boussaâda,
in Recueil des Notice de la société archéologique du province de Constantine, Paris, 1872, p334.

والیةعنتصدر،1995مارس،1العدد،الحضنةمجلةوالتاریخیة،األثریةمواقعهاخاللمنالحضنة،محمدلجلط-2
11.-10 ص صالمسیلة،الجزائر،

الماجستیر شهادةنیلمتطلباتضمنمقدمةرسالة( ،"یلة المسوالیةحالةدراسةبالجزائر السیاحیةالسوقتنمیة" صالح بزة، -3
.102-101ص ص ).بالمسیلةبوضیافمحمدالتسییر، جامعةعلوم:تخصص

.102- 01نفس المرجع السابق، ص ص -4
).مداخلة غیر منشورة( ، 07، ص 2009مواقع ما قبل التاریخ في منطقة الحضنة، دفاتر الملتقى، المسیلة، "نادیة بحرة، -5
الیسرى فةجغرافیا  هاما بالضحیزاالعسكري،القهرةمركزیحتلاللیبیةالفترةإلىMulerمولر امؤرخیرجعهقدمعمرانيمركز-6

من وادي الشعیر، وقد تم اكتشاف الهویة العسكریة للقهرة باكتشاف معالم التحصینات الرومانیة بخرائبه من قبل الضباط الفرنسیین 
.70، ص"حوض الحضتة في العهد الروماني" محمد البشیر شنیتي،: أثناء حمالت إخضاع الصحراء قبل احتالل الجزائر ، ینظر
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نتشرة بمنطقة عین غراب جنوب مدینة بوسعادة، وهذا ما یقودنا مالمتمثلة خاصة في الصوان المنحوت، ال
من العصر،أقسامهبكلالتاریخعلى مر بالسكانآهلةالتاریخقبلكانت ماالحضنةمنطقةَّللحدیث أن

الحجريالعصرإلى،القدیم األعلىالحجريوالعصراألوسط،القدیمالحجريوالعصر،الحجري األسفل
.الحدیث

:الرومانيالعصر- 2
والعسكریة ،وصل االحتالل الروماني إلى منطقة الحضنة في وقت مبكر نظرا للحیویة االقتصادیة

البعض َّ، إال أن1وتجلت هذه األهمیة بوضوح خالل القرن الثالث میالدي،تي تتمتع بها منطقة الحضنةال
ر ِثُحسب ما دلت علیه مجموعة من النقود ع،جعون الوجود الروماني إلى فترة اإلمبراطور تراجا نوسْرُی

مكانیات التي كانت تتوفر اإلَّإن.2)م117- 98(في عهد اإلمبراطور تراجانوس ) بشلیقا(علیها بزابي 
ما وراء جبال الحضنة لالستفادة إلىَّالذي امتد،علیها الحضنة جعلت منها مطمعا لالستغالل الروماني

الرومانیة اإلمبراطوریةأخذت،للمیالدالرابعالقرنمنالثانيالنصفمن األراضي الموجودة بها، ومنذ
نفوذ الكنیسة ازدیادبسببوذلكالجرمان،أعداؤهالهاهاسددالتيالضرباتأمامسریعتتعرض النحالل

ووصوله إلى ،في القرن الخامسإفریقیاوعند غزو الوندال لشمال ،االجتماعيوالخللاإلداريوالفساد
العصر نهایةوكانت، 3قضوا على كل التحصینات التي أقامها الرومان،نومیدیا وموریطانیا السطایفیة

.م429 سنةالوندالیةالعناصرأیديعلىالروماني
:البیزنطيالعصر- 3

التي احتلها الرومان من ،افتك البیزنطیون بالد المغرب من الوندال، وكان هدفهم ضم كل المناطق
4العصرأثناءبنيماكلأثناؤههدموا،الزمنمنقرنلم یدم أكثر منللمغربالوندالاحتاللَّإن،قبل

اَّأم.م534البیزنطیین سنةیدعلىالوندالأيعصرهموانتهىقرون،أربعةةطیلفيالروماني
الثوراتجراءوذلك من، األمربدایةفيالمغربمنطقةعلىللسیطرةجمةصعوباتواجهوا البیزنطیون
ة إعادعلىتقومسیاسةللمغرباحتاللهمأثناءفيالبیزنطیوناتبعولقد.البربرقبائلبهاالتي قامت

الرومانیة والتحصیناتالمدنبناءأعادواحیث،اتساعمنعلیهكانتماإلىاإلمبراطوریة الرومانیة

.109، مرجع سابق، ص "بالد الحضنة تاریخ وأثار شاهد على نومیدیا الشرقیة"سعاد سلیماني، -1
)مداخلة غیر منشورة. ( 09، ص 2009خالدیة مضوي، تاریخ مدینة المسیلة إبان االحتالل الروماني، دفاتر الملتقى، المسیلة، -2
.17سعاد سلیماني، مرجع سابق، ص-3
، دفاتر الملتقى، مجلة خاصة بالملتقى الوطني األول حول تاریخ أعالم المسیلة، "زنطیة بمنطقة الحضنةالمنشات الرومانیة والبی" لخضر فاضل،-4

)مداخلة غیر منشورة. (16، ص2009المسیلة 
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األخرى، وقد امتد نفوذ البیزنطیین في السهول الشمالیة الغنیة المدنمنوغیرهاومقرةوتارمونتكبشیلقة
ا عبر مدن في الحضنة كفاقس بالمیاه اآلتیة من السالسل الجبلیة التلیة، كما عملوا على مراقبته

)(vaccisباستقالل انتهىحیث،م565من سنةابتدءاوذلكفشیئاشیئایضمحلالبیزنطيالنفوذ، بدأ
م، وقد شهد النصف الثاني من القرن السابع المیالدي دخول 646 سنةالبیزنطیةاإلمبراطوریةعنالبالد

1.اقي مناطق افریقیة وبالد البربرعلى غرار ب،الجیوش اإلسالمیة إلى بالد الحضنة

:اإلسالميالعصر- 4
في 2في النصف الثاني من القرن السابع میالدي،األمویةعرفت منطقة الخضنة وصول الجیوش 

ى ه ول62على افریقیة والمغرب، حیث یقول ابن عذاري ففي سنة الوالیة الثانیة لعقبة بن نافع الفهري
3وافریقیة كله عقبة بن نافع الفهري، وعند وصول عقبة بن نافع الفهري،د المغربیزید بن معاویة على بال

4"مدینة یقال لها اذنة: لهم فقالوقدرا ل عن أعظم مدینة أوحسب الرقیق القیرواني إلى بالد الزاب، فس

قیةكب، عرفت منطقة الحضنة5من مدن الزاب حسب المقدیسيالمسیلةلزاب تعتبر ا: ومنها الملك وهي
المنطقةلعبتولقد،السابع المیالديالقرنالثاني منالنصفخاللاإلسالمدخولالعربيالمغرببلدان
.العربیة اإلسالمیةالحضارةإرساءفيكبیرادورا

التي بنیت بالقرب من ،ا كان تاریخ تأسیس المدینة الجدیدة للمسیلة أو المحمدیة الفاطمیةًإذ
عندما رسم معالمها ،م927/هـ315یرجعه كثیر من المؤرخین والكتاب إلى سنة ،البربریةالمسیلة القدیمة 

القاهرة تونس إلىمننیبعد انتقال الفاطمی،األمیر الفاطمي أبو القاسم وخطط عمرانها على ابن حمدون
بلكین ابندحماعمهمإلى ابناألوسطالمغرباوتركوافریقیة،إمارةعلىأشیرأمراءالزیریونخلفهم

.16لخضر فاضل، مرجع سابق، ص-1
.110، مرجع سابق، ص "بالد الحضنة تاریخ وأثار شاهد على نومیدیا الشرقیة"سعاد سلیماني، -2
-له معاویة بن ابى سفیان سنة ستة واربعین إلى افریقیة، فاختط مدینة القیروان، وكان من خیار الوالة واألمراء ثم صرف وأعید ثانیة في سنة أرس

دار :، تحقیق حسین مؤنس، القاهرةالحلة السیراءابن االبار، : اثنتین وستین فقتله البربر ومن معه بمقربة من لهودة في سنة ثالث وستین، ینظر
.323المعارف، د س ن، ص

اختلف المؤرخون في إعطاء تحدید دقیق إلقلیم الزاب، الن حدود هذا اإلقلیم تتوسع تارة وتتقلص تارة أخرى، وتغییر عواصمه ومدنه حسب -3
حدها شماال جبال مملكة بجایة، ونجد الوزاني یقول اإلقلیم یقع في وسط مفازات نومیدیا، ویبتدئ غربا من تخوم مسیلة، ویالمستجدات اإلقلیمیة،

الحسن الوزان : ویمتد شرقا إلى بالد الجرید التى توافق مملكة تونس، وجنوبا الى القفار التى تقطعها الطریق المؤدیة من تقرت إلى ورقلة، ینظر
.138د س ن، ص دار الغرب اإلسالمي: محمد حجي ومحمد األخضر، بیروت: ، تروصف افریقیةالفاسي، 

ذكرت في المصادر التاریخیة والجغرافیة بأسماء مختلفة وعدیدة ولعلها تشیر كلها إلى المدینة نفسها، فالبكري یقول مدینة ادنة وهي خالیة اضر -4
والعیون اذنة بلد كثیر األنهار.... بها على بن حمدون المعروف بابن األندلسي في سنة اربع وعشرین وثالثمائة في رجوع میسور الفتى من المغرب

، 2000دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق جمال طلبة، بیروتالمسالك والممالكبینها وبین المسیلة مرحلة وینشر فیها واد مقرة، البكري، ...... العذبة
. 59ص 

.42، ص 1994دار الفرجاني للنشر والتوزیع، : الرقیق القیرواني، تاریخ افریقیة والمغرب، تحقیق، محمد زینهم عزب، لیبیا-5
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بمنطقة توجدكمام،1007سنةمقرا لحكمهالحاليالوقتفيباسمهتعرفالتي،القلعةاتخذالذي
طلیصلة وحصن،إبراهیمسیديأوالدبمنطقةالهالليذیابقلعةمنهانذكروحصونعدة قالعالحضنة
1.مختلفةأخرىومواقعالسلمیةودشرة،فارسبنيمنطقةجنوبوالخروب

:الحدیثلعصرا- 5
ودامت على ذلك مدة أربعة ،م16دخلت المسیلة ضمن اإلمبراطوریة العثمانیة في بدایة القرن 

تلتها باقي المناطق كما یشهد،م1841جوان 11قرون حتى سقوطها على ید االستعمار الفرنسي یوم 
ش الفرنسي عند استیالئه على والنقش الحجري للجی،على ذلك حجر تأسیس قنطرة درمل بجنوب بوسعادة

ننصر الدیمنطقة القامرة جنوب عین الریش، كما شهدت هذه المرحلة میالد زوایة الهامل، وقدوم الفنان 
ونتیجة لرفض األهالي لالستعمار الفرنسي.الذي استقر بمدینة بوسعادة وفضلها عن باریس،2دینیه

ورغم ذلك فقد استمرت المعارك بالمنطقة ،ل الجرفاضطر هذا األخیر إلى بناء عدة معتقالت منها معتق
وثلة من األبطال ،وسي الحواسحیث استشهد العقیدان عمیروش،ومن أشهرها معركة جبل ثامر

3.اآلخرین

تركیبة سكان والیة المسیلة : ثانیا
إضافةةومقر،عین الحجلو،عیسىوسیدي،بوسعادة:أهمهادائرة15 منالمسیلةوالیةتتكون

فيخاصةو،تقریباالمعتمدةالسیاسیةاألحزابكلالوالیةبإقلیمینشط.بلدیة47 منتتكونإلى أنها

22hعلى الساعة :11/01/2018فيالموقع الرسمي لوالیة المسیلة تم االطالع - 1
http://www.wilaya-msila.dz/ar/index.php?action=formunik&type=sous_menu&idformunik=144

1929بردیسم24-1861مارس28(فرنسي ومستشرق رسام :هوAlphonse-Étienne Dinetألفونس إتیان دینیه-2
فرقةمعمرةأولالجزائرإلىسافرالعامهذاففيالظالم؛بعدوالنورالهدایةطریقبدایةهوم1884عامأنیعلمیكنلم،)بباریس

المستشرقینالرسامینرابطةّوأسسم،1885عامالزیارةّكرروالطمأنینةالنفسیةبالراحةّأحسولمابوسعادة،منطقةمنعلماءمن
وناسهاوأزقتها،وبیوتها،سحرته،التيطبیعتهاّفصوروطمأنینته،راحتهفیهاوجدالتيبوسعادةفياستقرم،1887عامینالفرنسی
ویأكللباسهم،یلبساألصلیین،أهلهاسكانوبینبینهتفرقالًبوسعادیاأصبححتىلغتهمّوتعلماآلخرین،وحبهمعیشهم،ببساطة

ألوهیةومعنفسهمعداخليصراعفيكانأنبعدفأسلمضالته،فیهاوجدالتيوأخالقهمعاداتهموبطباعهمویتطبعطعامهم،
:قالبفنهاعترفأنبعدروالنس.دینیه.جكاتبهمإنحتىبالخیانة،یصفونهالغربجعلاسالمه.م1913عامذلكوكانالمسیح،

بعد .»تقبلهأنوالدینیةالعریقةالغربیةلعقلیتنایمكنالأمرفهذاسالمياإلالدیناعتناقهبخصوصوأمانادرة،كفنانمواهبهإن«
م1929دیسمبر24شهر قلیلة فيم سافر الحاج نصرالدین إلى باریس حیث توفي هناك بعد أ1929أبریل 2انتهاء موسم الحج في 

سعوديأكادیمي-مرزوقعليانظر . تي لطالما عشقهافي ضریح لیستریح في المدینة البوسعادةونقل جثمانه بعدها إلى مدینة
نساني.. الحاج ناصر الدین دینیه" :على الرابط التالي11/04/2018تم االطالع یوم ،10,2016ینایر،"ٕحضور عالمي وا

http://www.alfaisalmag.com/?p=317 22على الساعةh
.سابقالمرجع نفس الالموقع الرسمي لوالیة المسیلة، -3
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فياالنتخابیةالهیئةوتتكونمعتمدة،جمعیة2000 منأكثربهاَّأنإلىإضافةالمواعید االنتخابیة،
ملیونمنبأكثرقدر،سكانيتعدادفيانتخابيمكتب1538 و،مسجلناخب609939منالوالیة
.2016سنةفي نسمة) 1.150.000(ألفومائة

47من، 2017لسنةالمحلیةاإلنتخاباتنتائجوفقالمسیلةلوالیةالوالئيالشعبيالمجلسیتكون
الوطني التجمع یلیه حزب،ًاعضو21ـبفیهاألكثریةعلىالوطنيالتحریرجبهةحزبیحوزًعضوا

الوالیةإقلیمكلفيالبلدیةالمجالسأما،اعضاء10ـبالسلممجتمعحركةثم تلیه،ًعضوا16بـالدیمقراطي
یلیه ً،عضوا241ـبالمجالسفيالمقاعدأكثریةعلىالوطنيالتحریرجبهةحزبیحوز،ًاعضو759فیها

،اًعضو60ـ بالسلممجتمعحركةتلیه،ًعضوا230التجمع الوطني الدیمقراطي بـحزب
النسبي التنوعوهذا1

مماوالیة المسیلةفينقول هذا بكل تحفظ على شكل الدیمقراطیة،واالنفتاحنجاح التعددیةمدىعلىیدل
2.مساعدة للمشاركة الشعبیةبیئةخلق

.)الوالیةفيالتنمیةواقع(وتنمویااقتصادیابالمنطقةالتعریف: ثالثا
الوالیة وبلدیة مقرمنكلم60 ببوسعادةالمعذرإقلیمویعتبر،ألولىابالدرجةةفالحیالوالیةتعتبر

الجزائري ككل والقطرالمسیلةبوالیةالفالحیةالمناطقأكبرمن،الوالیةمقرعنكلم45 بـ المعاریف
ومن أهم ،بومدینالراحلالرئیسمنسامیةرعایةوتحت،الزراعیةالثورةأیامكبیرادعماأنه شهدحیث

والرمان، المشمش:الفواكهومن،والقرنبیط،والخس،والبطاطا، واللفت،الجزر:هذا اإلقلیمحاصیلم
أهممنوالشعیرالقمحویعتبرأخرى،أنواعإلىباإلضافةكتجربة جدیدةوالتفاح،والعنب والخوخ

مسیفبمنطقةمشكالمش،الفواكهمنكثیرةأصنافإلىباإلضافة،المسیلةبوالیةالمحاصیل الزراعیة
فيالرائدةتعتبروالتي،المتنوعةالزراعیةمنتوجاتهابوفرةمسیف تشتهرفبلدیة،بمنطقة تارمونتوالرمان

أنواعوكلالقطنإنتاجفيتتخصصالتي،كوسیدارمزرعة لشركةأكبربهاالمیدان حیث توجدهذا
تشتهرحیث،الرعویةبمناطقهاللفالحةإضافةةالمسیلوتمتاز منطقة،الجزائروالفواكه النادرة فيالخضر
أكبروبالوالیة،غنمرأس241.000 منأكثرعلىإذ تتوفربشكل خاص،لألنعام ككل واألغنامبتربیتها
3.للرعيواسعةأراضيیوفرمماسهبیةلكون المنطقةالجزائر هذافيللمواشيالوطنیةاألسواق

:من موقع والیة المسیلة 13/12/2017فيتقسیم المقاعد  تم االطالع 2017نوفمبر 23انتخابات -1
pdf._01_pca1512297253fle/fichiers/bibliotheque/baoff/ar/dz.msila-wilaya.www://http

.نفس المرجع السابق-2
3 - D.P.A.T, la nomenclature des projects des communes de la wilaya de M`sila, 2009.
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ال منهایوجدوماالصناعیة،والمؤسساتالمصانعلنقصالمسیلةةبوالیضعیفیعتبر: الصناعياإلنتاج
أهمهامنولعل، الغذائیةالصناعاتبعضعلىاإلنتاجویقتصرالوالیة،تحتاجهماالغالبفيیكفي

البناءلوازمصناعةإلىإضافةالماشیة،غذاءأواألعالفصناعةوكذاومشتقاته،مصنع الحلیب(
مناألنواعوبعضاألحذیةصناعةإلىإضافةوالتقلیدي،العصريوالخزفإلسمنتیةوالقنوات اكالبالط

لإلسمنتأوراسكوممصنع:منهانذكروطنیةإستراتیجیةصناعیةفروعوحداتوتوجد بالمسیلةالمالبس،
األلمنیومصناعةوحدة، لسونلغازالصیانةوحدة، والكهرباءتولیدمحطة، والخامضخ البترولمحطة

َّأنإلىاإلشارةتجدر،..)الریاضومشتقاتهللحبوبإنتاجیتینوحدتین،تیندالالصناعیةمركب األقمشة
الهیاكلاَّأم،36%بنسبةموصولةالطبیعيالغازوشبكة،%93بلغتبالمسیلةتعمیم الكهرباءنسبة

1985.5و،الوالئیةطرقالمنكلم776.5 و،الوطنیةالطرقمنكلم924.16 فنجد،للوالیةالقاعدیة
الحدیدیةالسكةخطإلىإضافة،اإلنجازطورفيفي مدینة بوسعادة مطاروهناك،البلدیةالطرقمنكلم

1.وبرج بوعریریج والمسیلة،والمسیلةباتنةبینالرابط

:فأهمهاوالحرفالتقلیدیةالصناعةأما
الملقوطالبرنوس،القشابیة،الزرابي،:النسیجصناعة.
السروجمحازمالصیف،ونعالالتقلیدیة،األحذیةصناعة:الجلودصناعة.
والموس النسیجوأدواتوالغربال،التقلیديالمهراسمنهاالخشبیةاألدواتصناعة:الخشبصناعة

.البوسعادي
والخواتمالخلخالالمقاییس،أنواعها،بكلفضیةمجوهرات:الفضةصناعة.
وغیرهاالقلةالطاجین،القصعة،مثلالمطبخيأوانصناعة:الفخارصناعة.

الرتباطها أوالخالبةلمناظرهاأو،لتاریخهاالهامةالسیاحیةالمنطقبعضعلىالوالیةتتوفر:السیاحة
:السیاحیةالمعالمهذهوأهمبمشایخ دینیة،

عام القلعةتأسستحیث،المعاضیدببلدیةوبالضبطكلم28 بالوالیةعنتبعدالتيحمادبنىقلعة-
وأقیمت،الحمادیةللدولةاألولىالعاصمةكانتوالتي،الصنهاجيبلكینبنحمادأسسهاالتي،1007

طرفمنمصنفةوهي،الوالیةشرقشمالوهيعلوامتر(1847) الحضنةجبالعلى سفوح سلسلة
.سنویالمعلمایزورمحليسائح50.000 َّأنإلىاإلحصائیاتمنظمة الیونسكو، وتشیر

1- D.P.A.T, ibid.
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نصرعنهاقالكماالفنانینقبلةتعتبركما،كبیرةیةسیاحمعالمعلىتحتويالسیاحیةبوسعادةمدینة-
بوسعادةلمدینةیأتيسائح10.000 عنیقلالماَّأنإلىتشیررسمیةالواإلحصائیات،الدین دیني

.سنویا
في یلمانبناهاوقدالحسني،اإلدریسيمحمدبننیلمااألولالمؤسسإلىتعودالتيیلمانبنيقصبة-

.الهجريالرابعالقرن
علىمبنیةوهي،سنة3700 أكثرعمرهارومانیةمدینةوهي،یلمانببنيموسىسيكهوفمدینة-

كهوفإلىإضافةرومانیةمدینةوهذه،إسالمیةعمارةتعتبرالقصبةأنغیرتماماقمة جبل كالقصبة
.جداوقدیمةرومانیةمدینةوهي،أیضایلمانببنياألصنامك أمهنا،سي موسى

.جنوباكلم80 بحواليالوالیةعنتبعدوحضاريدیني، فكريإشعاعمركزالهاملزاویة-
منتحتویهلماسیاحیةمنطقةلتكونمؤهلةحالیاتارمونتببلدیةتقع،)آراس(الرومانیةاألثریةالمدینة-

قبلمن1936 سنة، والثانیة1934سنةاألولىفترتینخاللحفریاتعلیهاجریتأآثار رومانیة،
المدینةهذهلمعالماألبحاثهذهعنمتكاملبتقریرالحفریاتهذهبعدقامماصیرا، وقدالمهندس الفرنسي

1.تارمونتلبلدیةالرومانیةلآلثارالثقافیةالجمعیةلدىیوجد التقریر،األثریة

.مراحل دراسة الحالة: انيالمبحث الث
ّتستهدف التعرف والتيعلیها،الحصولالمرادوالمعلوماتّالمیدانیةالدراسةطبیعةمنًانطالقا ّ

دراسة حالة والیة المسیلة،الجماعات المحلیة في الجزائرعلى مستوىتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على
ودواعي ،ركیةامفهوم الدیمقراطیة التشتوضیحخاللمنوّیة،المیدانالمنهجیة للدراسةوفق الخطوات
العالقة من خالل االتجاهات الرئیسیة في تحدید عالقة الجماعات المحلیة وتبیانالبحث عنها،

المساهمة في تطبیق الدیمقراطیة الغیر رسمیینالفواعل دوار أوالمتمثلة في ،الدیمقراطیة التشاركیةب
ودور الجماعات المحلیة في تدعیم الدیمقراطیة ،الجماعات المحلیة من جهةعلى مستوىالتنشاركیة 

وصوال إلى فضاءات الدیمقراطیة التشاركیة بین التقیید والتجسید، والتي نعني ،التشاركیة من جهة أخرى
ماعات الجّفاعلیةمنُّتحدالتي،ّالمعوقاتثم استنتاجوالممارسة على المستوى المحليالقانونبها بین
األساسیین المنهجینالباحثاستخدمفقدالنسق العام لدور الجماعات المحلیة،علىذلكوأثار،المحلیة

: التاليالنحوالمساعدین على

.1صالعصور،عبرالحضنة:بعنوانمطبوعةالثقافة،دارالمسیلة،والیة-1
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: حدود الدراسة: المطلب األول
ات الجماععلى مستوىبإیضاح تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة ،ّالبحثیةّالعلمیةالدراسةهذهّتهتم

هذهتحیط بهامتباینةحدودهناكلذلكّمیدانیة لوالیة المسیلة،دراسةخاللمن،المحلیة في الجزائر
: یليكماوهيالبالغة،وأهمیتهالموضوعهذابسبب طبیعةوذلكالدراسة،

ّة الدیمقراطیة ّالجزائریّالجمهوریةعلىّالدراسةلهذهالجغرافيالمجالیقتصر:والجغرافیةّالمكانیةالحدود- ّ
ّالشعبیة، .، باإلضافة للمجلس الشعبي ألوالئيببعض بلدیات والیة المسیلةّوبالتحدیدّ

مشكلة لمفهوم أساسیةفئاتعلى، ّالعلمیةّالدراسةبهذهالبشريالمجالیقتصر:ّالبشریةالحدود-
اء، وأعضاء المجلس الشعبي رؤساء البلدیات واألعض(المنتخبین: كالتاليوهي،الدیمقراطیة التشاركیة

الفواعل فيّوالمتمثلة،المبحوثةّالعینةتشخیصنحاوللذلكبالمجتمع المدني،نشطاءو، )الوالئي
.في الجماعات المحلیة في الجزائر دراسة حالة والیة المسیلةاألساسیین لمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة

ّالمكتبیة األولیةالبیاناتجمعبدایةلسنواتثالثةمنأكثردامت: ّالزمنیةالحدود- الجانب وتحضیر،ّ
في ّالدراسةثبوت موضوعوعدم،األطروحةموضوعقبولإشعارعلىالحصولمنذأيللدراسة،ّالنظري
)Validation de sujet(ومعاهد الوطن ،جامعاتمستوىعلىبالعناوینالخاصةالبیاناتقاعدة

في البحثمركزمنّاإلداریة الحقوق،العلومّاالجتماع السیاسي،علمة،ّالسیاسیالعلوم:فيالمتخصصة
. م2016أكتوبر10: بتاریخ) CERIST(ّوالتقنيالعلمياإلعالم

أدوات الدراسة المیدانیة: المطلب الثاني
: ّوالمیدانیةّاألولیةالبیانات: أوال

العشوائیة ّالعینةأوالبحثمجتمعمنمرةوألول،مباشرةبجمعهاالباحثقاموالتي
المقابلة ) ّالعلمیةالمشاهدة(المالحظةفيتتمثلالمیداني،البحثفيمعینةمتباینةباستخدام طرق

األدوات لجمع اختیارّتم، حیث)اإلستبانةالعلمياالستفتاء(االستقصاءطریقةوالمنهجیة،ّالعلمیة
: ّالتاليّالنحوعلىّالدراسةهذهفيّالمتبعالمنهجو،ّالدراسةلمشكلةًوفقاالبیانات

:بالمشاركةالمالحظة- 1
والتفاعل ّاالستطالعیةالدراسةخاللمنوذلكّومتمعنة،ّمنهجیةبصفةالمالحظةّتمتلقد

ومنّتمكناحیثالدیمقراطیة التشاركیة،قیاسفي-الباحث- م بهااقالتي،المباشر والمعایشة الیومیة
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1المشاركةبمالحظةالطریقعنعلى آرائهملوقوفبا،خالل مالحظة المنتخبین وأعضاء المجتمع المدني

والمشكلة لمجتمع البحث،من الفئات المختلفةالمبحوثینمنالصادرةالسلوكیةلتصرفاتل
ه الیومیة هي طریقة یشارك بها الباحث في حیات: بقوله" المشاركةبالمالحظة "lapassadeفِرَعُی

L’accroissement desللمجموعة االجتماعیة موضوع البحث، بهدف مضاعفة المعارف 
connaissances ،وتحول الباحث ،لغي المسافة الفاصلة بین الباحث وموضوع البحثُهذه الطریقة ت

لمي فعا قویا للبحث العإلى فاعل ال مجرد متفرج أو عنصر محاید، وقد أعطى هذا التوجه دَّمَمن ث
نطواء االالذي یقتضي تدخال شخصیا من الباحث في إشكالیات المجموعة البشریة المدروسة، و،بالمشاركة

إضافة.یسمح للباحث في الغوص في قلب الواقع المعاش أو الظاهرة المدروسة،في السیاق العام للظاهرة
استعملنالذلكوضوع الدراسة،شرائح المجتمع حیال ممختلفبینمتداولةتعلیقاتالحظناناَّنإلهذا

الجماعات على مستوى واقع الدیمقراطیة التشاركیة حقیقةمعرفةمنّمكنتناالتي، 2بالمشاركةالمالحظة 
. المحلیة في والیة المسیلة

: المقابالت-2
في ّهمیةأمنلهالماوذلكالبیانات،ِعْمَلجالمستعملةّالمنهجیةاألدواتأهممنالمقابلةّإن

وما بها،یمتازونالتيوالخصائصوقیمهمّواتجاهاتهم،األفرادبسلوكّالمتعلقةالبیاناتالحصول على
لشرح الباحثّتدخلخاللمن،المبحوثینطرفمنّالتجاوبعدممشكلةلتجاوزمن تسهیالتّتقدمه

كل أمكنةفيتواجدناطولمعةّالحرالمقابالتهذهّمكنتناكمامعهم،األسئلة وتبسیطها ومناقشتها
كلمقابلةّتموقدّمعنا،وتجاوبهمالمبحوثینثقةزیادةّومواطن النقاش العام والخاص بموضوع بالدراسة،

تأثیرلهمنكلمعمقابالتإلى إجراءباإلضافةالدراسة،هذهموضوعمن المتخصصین والخبراء في
االستفادةأجلمنوذلكالمدني،المجتمعنشطاء وقادةمنتخبین،ال:وعالقة بتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة

. رض الواقع الممارستي والعملیاتيأوآفاق تحقیقها على ،النظاممخرجاتلواقعّالحالیةأكثر من نظرتهم
:االستبانة- 3

ّفي الدراسة ّمتبعةالالتحلیلیةّالعلمیةالمناهجوعلىجمعهایرادالتي،المعلوماتطبیعةعلىًبناء
األكثر األداةَّأنللباحث، وجدناالمتاحةواإلمكاناتّالمیدانیة،ّالدراسةوتنفیذلحدودوالوقت المسموح

1 Lapassade G, L’observation participante. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, & A. Lévy (Eds.),
Vocabulaire de psychosociologie, Eres,Toulouse, 2002, pp. 375-390.

ص - ، ص1997، عمان،مؤسسة زهران، أسالیب البحث العلمي في میدان العلوم اإلداریة، جودة محفوظ و ظاهر الكاللدة-2
95 -96.
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بالموضوع المرتبطةّاألساسیةلمعلوماتلنظراوذلك،"اإلستبانة" :هيّالدراسةهذهأهدافمالئمة لتحقیق
بعض فياألخرىاألدواتطریقعنبة الحصول علیهاصعوإلىإضافةخاصة،المنشورةكالبیانات
أقسام بمختلفّمحكمینأساتذةعلىوعرضناها،أولیةبتصمیم إستبانةقمناسبقماّكلوبعداألحیان،

من جامعة المسیلة األساتذةوأیضا بعض الحقوق،قسمّالسیاسیة،العلومقسم:وهيجامعة تیزي وزو،
لعینة الدراسة لجمع البیانات، أما المقیاس الذي تم اعتماده من طرف ّموجهةّنهائیةاستبانهفيلنصوغها

حول الظاهرة المدروسة وهو من ،درجة التقارب والتباعد في اآلراءلیكرت الثنائي لقیاسسلمالباحث هو 
تبیان تتكلم بنود االسَّنوالمستوى الذي یناسب دراستنا، أل،بین المقاییس األكثر شیوعا في البحوث العلمیة

.عن مواقف في الزمن الحالي والماضي
:الدراسةأداةوصف 

، فقد يالتحلیلالوصفيالمنهجراسة اتبعتالدَّأنوبماأسئلتهاعنّالدراسة واإلجابةأهدافلتحقیق
وحقائق ،معلوماتعلىللحصولمالئمةأداةاالستبیانعتبریإذالبیانات،لجمعأداةاالستبیانتم اختیار

تفعیل الدیمقراطیة ّإمكانیةمدىعنرأي المبحوثیناستطالعخاللمنوذلكمعین،بواقعمرتبطة
:اعتبارات منهالعدةوذلكالتشاركیة في الجماعات المحلیة بوالیة المسیلة،

وتجسیده ،مصطلح الدیمقراطیة التشاركیةمنالمستجوبینوكذلك،الباحثقبلمنالتحیزعنالبعد
.ي العمل المحليف
الجماعات المحلیةخصوصیةعلىذلكوانعكاسات،ّالدراسةلموضوعاالستبیانمالئمة.
الحالیةّالدراسةفيالمستخدم) ّالتحلیليالوصفيالمنهج( الدراسةلمنهجاالستبیانمالئمة.
الدیمقراطیة تفعیل وتقویمربمعاییقائمةإعداد، )االستبیان(ّالدراسةأداةاستهدفت: الدراسةأداةبناء-

واستطالعّالنسق االجتماعي والسیاسي للساكنة على المستوى المحلي،علىوانعكاسات ذلك،التشاركیة
علىذلكتأثیرومدىجهة،منالدیمقراطیة التشاركیةّعملیةوتفعیل،عن مدى تحقیقآراء المبحوثین

الهدفهذاوضعوقدجهة أخرى،منالمسیلة أنموذجاعمل وفعالیة الجماعات المحلیة في الجزائر والیة
: ّالشروط التالیةّالدراسةأمام

وأسسها الموضوعة والصادرة من ونوع الدیمقراطیة التشاركیة،طبیعةالمقترحةالمعاییرتنعكسأنیجب- 
.) سیاساتقوانین، قرارات،( ّالجزائریةقبل الحكومة

وتأثر الجماعات المحلیة بتجسید مبدأ التشاركیة في العمل ،یرتأثجوانبالمعاییرتعكسأنیجب- 
. المحلي لتحقیق أهدافها
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:-الشروط العلمیة- الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة: ثانیا
:الثبات -أ Reliabilityلثبات معناه ثبات نتائج القیاس خالل فترات متعاقبة لتطبیق أداة الدراسة ا

ٕنذكر منها طریقة التطبیق واعادة ،، ولقیاس الثبات توجد عدة طرق إحصائیةعلى نفس أفراد العینة
.  التطبیق طریق الصور المتكافئة، طریقة التجزئة النصفیة، طریقة االتساق الداخلي

طریق عنالبیاناتجمعأنحیثالدراسة،متغیرالفقرات لقیاسمناسبةمنالتثبتویعني
أن یالحظوقدبالبیانات،یتصلفیماوشكأمنعدممشاعرولدیهالباحثتركیأنیحتمل،االستبیان

من أدواتهفيیضعالجیدوالباحثتقدیرها،یقتضياألمرَّوأنجمعتالتيالبیاناتفيأخطاءهناك
.1معلوماتمنجمعماصحةمنالتأكدمنیمكنهماالعناصر

من أفرادتجریبیةعینةعلىتوزیعهوتمأولي،استبیانصمیمتالدراسةهذهفيتمالسیاقهذافي
یتمحتىالمبحوث،لدىالغامضةالعباراتمعرفة واكتشافقصدمن المنتخبین،فئةوهم،الدراسةالعینة
.المبحوثمتناولفيلتكونأكثروتبسیطها،توضیحهاطریقعنتعدیلهامنالتمكن

Validity:الصدق - ب
فعالیقیسأي،لقیاسهما وضعتأو االختباراإلستبانةأسئلةتقیسأنالصدقیعنياطة ببس

2.قیاسهأجلمنأعدالذيیقیس الجانبالذيهوالصادقفاالختباریقیسها،أنهیفترضالتيالوظیفة

وذلك،لالستبانة) السطحي ( عن طرق حساب الصدق الظاهري ،وفي دراستنا هذه تم حساب األداة
بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمین من ذوي الخبرة والكفاءة العلمیة والمیدانیة، حیث تم الموافقة 

.على البناء األولي ألداة الدراسة، وهذا ما یعطینا إمكانیة تطبیق أداة الدراسة على العینة األساسیة
:االستبیانمنالنهائیةالنسخةتصمیم: ثالثا

األساتذة المحكمین طرفمنالمقدمةوالمالحظاتلالستبیان،التجریبیةالدراسةنتائجلىعبناء
حیث قمنا بإجراء التعدیالت ،الذین ابدوا مالحظاتهم وتدخالتهموعلم االجتماع،من العلوم السیاسیة

ألجل3،هائیةالنصیغتهفياالستبیانتصمیمالالزمة وتم الوصول إلى الحالة النهائیة لالستبیان، تم
:التالیةالمحاورإلىاالستبیانتقسیمتمهذاوبعدالمعتمدة،الدراسةعینةعلىتوزیعه

.90، ص2010، فلسطین،، مطبعة أبناء الجراح2، طالقواعد المنهجیة لبناء االستبیانوي، زیاد بن علي بن محمود الجرجا-1
.105ص،سابقمرجع ، زیاد بن علي بن محمود الجرجاوي-2
.حقانظر المال-3
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.أسئلة6خصص للبیانات االجتماعیة للمبحوثین واحتوى على : المحور األول
وعالقتها بالجماعات المحلیة خصص للفرضیة،ویتعلق بمحددات الدیمقراطیة التشاركیة: المحور الثاني

.أسئلة8األولى واحتوى على 
ویتعلق بالبیئة السیاسیة للدیمقراطیة التشاركیة، وتغیر ادوار الجماعات المحلیة بین تعدد : المحور الثالث

.أسئلة8ٕواشكاالت الممارسة خصص للفرضیة الثانیة واحتوى على ،الفواعل
الل المنظومة القانونیة للجهود من خ،واالجتماعيویتعلق بمحددات السلوك السیاسي: المحور الرابع

خصص المحور للفرضیة الثالثة  ،الجزائریة في تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي
.أسئلة9واحتوى على 

هذا المحور األخیر بالدراسة المیدانیة للدیمقراطیة التشاركیة على المستوى یتعلق: المحور الخامس
ذجا لمعرفة درجة الوعي، والمحددات المختلفة للسلوك السیاسي واالجتماعي المحلي والیة المسیلة أنمو

.أسئلة9خصص المحور للفرضیة الرابعة واحتوى على ،للمبحوثین، والتي تؤثر على الظاهرة المدروسة
وهي القیام بتدقیق تلك ،عملیة توزیع االستبیان واسترجاعه تقتضي خطوة أساسیة موالیةَّإن

الذي ،SPSSوتحلیل هذه االستبیانات تم استعمال برنامج ، إخضاعها للتحلیل اإلحصائيبات قبلاإلجا
statistical"الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة"یعتبر اختصارا لألحرف الالتینیة األولى من اسم 

package for social sciences،كاملة إلدخال البیانات وتستخدم وهي عبارة عن حزم حاسوبیة مت
1.التي تحتوي على العدید من البیانات الرقمیة،عادة في البحوث العلمیة

عرض وتحلیل نتائج دراسة الحالة: المبحث الثالث
.البیانات األولیة: المحور األول

:  الجنس-1
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس) 4(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالجنس

6178,2ذكر

1721,8أنثى

.123ص،2004دار الفكر،: ، عمانSPSSتحلیل البیانات باستخدام برنامج رضا عبد اهللا أبو السریع، - 1
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100,0%78المجموع

ا ًفرد) 78(من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة والبالغ حجمهم إجماال
أنثى بنسبة قدرت) 17(، أما اإلناث فقد بلغ عددهن 78.2%ذكر بنسبة مئویة بلغت ) 61(َّنالحظ أن

:كما هو موضح من خالل الشكل التالي21.8%بـ 

یوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس) 4(الشكل رقم 

: السن- 2

یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن) 5(الجدول رقم 
النسبة المئویةالتكراراتالسن

56,4سنة30إلى 20من 

1721,8سنة40إلى 31من 

4760,3سنة50إلى 41من 

911,5سنة فما فوق51من 

100%78المجموع
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ا ًفرد) 78(والبالغ حجمهم إجماال ،من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة
31(ن مأما من تتراوح أعمارهم، %6,4بنسبة بلغت ) سنة30إلىسنة 20من(أفراد ) 5(َّنالحظ أن

إلى 41من (، في حین تمثل فئة %21,8فرد بنسبة قدرت بـ) 17(فقد بلغ عددهم )سنة40إلىسنة 
أفراد بـ ) 9) (سنة51أكثر من (، في حین تمثل فئة)%60,3(فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 47) (سنة50

:، أما، وهذا ما یوضحه الشكل التالي%11.5بنسبة قدرت بـ 

وضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السنی) 5(الشكل رقم 

: الحالة االجتماعیة- 3
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة) 6(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالحالة العائلیة

6583,3متزوج

1215,4أعزب

11,3مطلق

100%78المجموع
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اًفرد) 78(والبالغ حجمهم إجماال ،دول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسةمن خالل الج
الغیر متزوجین األفرادفي حین بلغ عدد ،83,3%فردا متزوج بنسبة مئویة قدرت بـ) 65(َّنالحظ أن

وهذا ،%1,3بنسبة مئویة قدرت بـ ) 1(، أما عدد المطلقین فقد بلغ 15.4%فرد بنسبة مئویة بلغت ) 12(
:كما هو موضح من خالل الشكل التالي

الحالة االجتماعیةیوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر) 6(الشكل رقم 

: نوعیة القیادة المحلیة- 4
المحلیةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر القیادة ) 7(الجدول رقم 

النسبة المئویةتالتكرارا:نوعیة القیادة المحلیة

67,7منتخب مسؤول

79رئیس جمعیة

2734,6عضو بالمجلس البلدي

3544,9عضو بالمجلس الوالئي

33,8رئیس حي
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100%78المجموع

ا ًفرد) 78(والبالغ حجمهم إجماال،من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة
أفراد ) 7(فقد بلغ عددهم ،)رئیس جمعیة(ا َّأم، %7,7بنسبة بلغت ) منتخب مسؤول(أفراد ) 6(َّنالحظ أن

بنسبة مئویة قدرت بـ اًفرد) 27) (عضو بالمجلس الشعبي البلدي(، في حین بلغ عدد %9بنسبة قدرت بـ 
، أما %44.9بـ بنسبة قدرت بـاًفرد) 35) (عضو بالمجلس الشعبي الوالئي(، في حین بلغ عدد)34,6%(
:، وهذا ما یوضحه الشكل التالي%)3,8(أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 3(فقد بلغ عددهم ،)رئیس حي(

المحلیةیوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب القیادة ) 7(الشكل رقم 

: األقدمیة في القیادة- 5
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر األقدمیة) 8(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتمیة في القیادةاألقد

4355,1سنوات5إلى 1من 

2025,6سنوات10إلى 6من 

810,3سنة15إلى 11من 

79سنة فما فوق15

100%78المجموع
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ا ُفرد) 78(والبالغ حجمهم إجماال،من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة
أما من لدیهم خبرة تتراوح ،%55,1بنسبة بلغت ) سنوات5إلى1من (فرد لدیهم خبرة ) 43(َّنالحظ أن

، في حین تمثل  فئة من 25.6%فرد بنسبة قدرت بـ) 20(فقد بلغ عددهم )سنوات10سنة الى 6من (
ئة من ، في حین تمثل  ف)%10,3(أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 8) (سنة15الى 11من (لدیهم خبرة 
:، وهذا ما یوضحه الشكل التالي%9أفراد  ب بنسبة  قدرت بـ) 7(سنوات 15اكثر من  لدیهم خبرة 

قدمیةاألیوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر) 8(الشكل رقم 

: المستوى التعلیمي- 6
يیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیم) 9(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالمستوى التعلیمي

45,1ابتدائي

79متوسط

1924,4ثانوي

4253,8جامعي

67,7ما بعد التدرج
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100%78المجموع

) 78(والبالغ حجمهم إجماال ،من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة
لدیهم من ا َّ، أم5.1%بنسبة مئویة بلغت ) 4(یهم مستوى ابتدائي بلغ عدد الذین لدَّأنا، نالحظ ًفرد

بنسبة مئویة ) 19(لدیهم مستوى ثانوي بلغ عددهممن أما . 9%بنسبة مئویة بلغت) 7(مستوى متوسط فبلغ
، في حین 53.8%بنسبة مئویة بلغت ) 42(أما عدد الذین لدیهم مستوى جامعي بلغ .24.4%بلغت 

:كما هو موضح من خالل الشكل التالي7.7%بنسبة مئویة بلغت ) 6(مستوى جامعيبلغ عدد من لدیهم 

المستوى التعلیميیوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر) 9(الشكل رقم 

والجماعات المحلیةالدیمقراطیة التشاركیة: المحور الثاني

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى ؟االنتخابات كفیلة بتحقیق التمثیل الحقیقي للمواطنینهل -1
:النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)1(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 10(الجدول رقم 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5064,139,011,0نعم
16,205a,0130

دال عند 
مستوى 
0.05
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ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةَّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 1(، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد %64.1ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 50(وقد بلغ عددهم،"نعم"بالبدیل
% 35.9ـبنسبة مئویة قدرت ب) 28(والبالغ عددهم،"ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل

حیث ) ²كا(والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات
وهي قیمة دالة إحصائیا عند 6,205aقدرت بـ ) 1(نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

لصالح ) ال/ نعم(حصائیا بین البدیلین هناك فرق دال إَّفإن، وبالتالي )α=0.05(مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال الوقوع في % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو)نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 

بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأن االنتخابات كفیلة بتحقیق التمثیل %. 5الخطأ بنسبة 
.الحقیقي للمواطنین

وبعد المعالجة ؟الجزائر تتیح للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القراراتالالمركزیة بهل-2
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)2(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 11(الجدول رقم 

ا قد ًفرد)78(بالغ عددهم إجماال وال،إجابات أفراد عینة الدراسةَّأنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 
) 2(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

11,0-2835,939,0ال

/////%78100اإلجمالي

مستوى 
0.05

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

4152,639,02,0نعم

2,0-3747,439,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
,205a,6510

غیر دال 
إحصائیا
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، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد %52.6ا بنسبة مئویة بلغتًفرد)41(وقد بلغ عددهم ، "نعم" بالبدیل 
47.4ا بنسبة مئویة قدرت بـًفرد) 37(والبالغ عددهم ،"ال"سؤال بالبدیل الذین كانت إجابتهم على هذا ال

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة غیر دالة 205a0,قدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(ئیا عند مستوى الداللة ألفا إحصا
مجموعة ترى بأن الالمركزیة بالجزائر ،بمعنى أن أفراد عینة الدراسة انقسموا إلى مجموعتین). ال/ نعم(

ركزیة بالجزائر ال تتیح بأن الالمومجموعة ترى ،تتیح للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القرارات
.للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القرارات

تم التوصل ،وبعد المعالجة اإلحصائیة؟تساهم الرقابة الشعبیة في ترشید قرارات الجماعات المحلیةهل -3
:إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)3(على السؤال رقم یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة ) 12(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةَّأنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 
) 3(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل األفراد َّ، أم%67.9لغت ا بنسبة مئویة بًفرد) 53(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل 
% 32.1بنسبة مئویة قدرت بـ) 25(والبالغ عددهم ،"ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب
وهي قیمة دالة إحصائیا 10,051aقدرت بـ) 1(عاله أن قیمتها عند درجة الحریة نالحظ من الجدول أ

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(عند مستوى الداللة ألفا 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5367,93914,0نعم

14,0-2532,139ال

/////%78100اإلجمالي

1
10,051a0,002

دال عند 
مستوى 
0.01
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ع في مع احتمال الوقو% 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 
الرقابة الشعبیة تساهم في ترشید قرارات أغلبیة أفراد عینة الدراسة ترى بأن َّأنبمعنى %. 1الخطأ بنسبة 

.الجماعات المحلیة

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى ؟تعمل المشاركة السیاسیة على تحقیق جودة القراراتهل -4
:النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)4(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 13(م الجدول رق

ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةَّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 4(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل األفراد َّ، أم%66.7ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 52(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل
% 33.3بنسبة مئویة قدرت بـ) 26(والبالغ عددهم ،"ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(الداللة اإلحصائیة والنسب تم اللجوء إلى اختبار،وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات
وهي قیمة دالة إحصائیا عند 8,667aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة َّنالحظ من الجدول أعاله أن

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّ، وبالتالي فإن)α=0.01(مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال الوقوع في % 99سبة التأكد من هذه النتیجة هو ، ون)نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 

المشاركة السیاسیة تعمل على تحقیق َّأنبمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة ترى ب%. 1الخطأ بنسبة 
.جودة القرارات

لى وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إ؟تعمل الرقابة اإلداریة الشدیدة على إعاقة روح المبادرةهل -5
:النتیجة الموضحة في الجدول التالي

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5266,739,013,0نعم

13,0-2633,339,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
8,667a,0030

دال عند 
مستوى 
0.01
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)5(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 14(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 5(ین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذ

ا المجموعة الثانیة فتمثل األفراد َّ، أم%71.8ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 56(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل 
% 28.2بنسبة مئویة قدرت بـ) 22(والبالغ عددهم ،"ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،فروق في التكرارات والنسبوللتأكد من داللة هذه ال
وهي قیمة دالة إحصائیا 14,821aقدرت بـ) 1(نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال الوقوع في % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 

الرقابة اإلداریة الشدیدة تعمل على إعاقة َّأنبمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة ترى ب%. 1الخطأ بنسبة 
.روح المبادرة

وبعد المعالجة ؟في تصویب مجمل القراراتاعد لیسحقق أسلوب الحوار أثناء االجتماعات تیهل-6
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)6(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 15(الجدول رقم 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5671,839,017,0نعم

17,0-2228,239,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
14,821a,000

دال عند 
مستوى 
0.01

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
اهد والمتوقعالمش

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6076,939,021,0نعم
122,615a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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قد ا ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ًمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 6(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل األفراد َّ، أم%76.9ا بنسبة مئویة بلغت  ًفرد) 60(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل
% 23.1بنسبة مئویة قدرت بـ) 3(عددهم والبالغ " ،ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ،)²كا(وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 
وهي قیمة دالة إحصائیا 22,615aقدرت بـ) 1(نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإنوبالتالي ، )α=0.01(عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال الوقوع في % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 

بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تؤكد بأن أسلوب الحوار یتحقق أثناء االجتماعات %. 1الخطأ بنسبة 
.في تصویب مجمل القراراتعد لیسا

وبعد تتیح االستقاللیة في إدارة المیزانیة على تسطیر برامج ومشاریع حقیقیة وذات نجاعة؟هل-7
:المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)7(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 16(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّل الجدول أعاله نالحظ أنمن خال
) 7(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

21,0-1823,139,0ال

/////%100اإلجمالي

مستوى 
0.01

التكرار دائل اإلجابةب
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6380,839,024,0نعم

24,0-1519,239,0ال

/////%100اإلجمالي

1
29,538a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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موعة الثانیة فتمثل ، أما المج%80.8ا بنسبة مئویة بلغت  ًفرد) 63(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل 
19.2بنسبة مئویة قدرت بـ) 15(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة دالة 29,538aقدرت ب) 1(درجة الحریة قیمتها عندَّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

االستقاللیة في إدارة المیزانیة َّبمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تؤكد بأن. %1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.تتیح تسطیر برامج ومشاریع حقیقیة وذات نجاعة

؟ وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى نظام الجبایة فعال حین تكون المیزانیة مستقلةهل یكون -8
:النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)8(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 17(رقم الجدول

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 8(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل األفراد َّ، أم%82.1ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 64(وقد بلغ عددهم ،"نعم" یل بالبد
% 17.9بنسبة مئویة قدرت بـ) 14(والبالغ عددهم ،"ال"الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(ار الداللة اإلحصائیة تم اللجوء إلى اختب،وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب
وهي قیمة دالة إحصائیا 32,051aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة ّنالحظ من الجدول أعاله أن

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّ، وبالتالي فإن)α=0.01(عند مستوى الداللة ألفا 

بدائل 
التكرار المشاهداإلجابة

النسبة 
المئویة

التكرار المتوقع
الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6482,139,025,0نعم

25,0-1417,939,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
32,051a,000

دال عند 
ى مستو

0.01
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مع احتمال الوقوع في % 99نسبة التأكد من هذه النتیجة هو ، و)نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 
فعال حین تكون یكون بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأن نظام الجبایة ، %1الخطأ بنسبة 

.المیزانیة مستقلة

مناقشة نتائج المحور الثاني

تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على توفر الضمانات األساسیة، یمثل المداخل الرئیسیة ل: الفرضیة األولى
.الوصیةالحد من الدور المتعاظم للسلطات ویساهم في مستوى الجماعات المحلیة الجزائریة،

والذي یتعلق بالدیمقراطیة والجماعات المحلیة ،لنتائج للمحور الثانياإلحصائيتحلیلالمن خالل 
تموالكیفیةالكمیةوالمعطیاتالنظريالطرحعلىًوبناء،كما هو في االستبیاناألسئلة كانت بترتیب

ي المنتخبین مسؤولین وأعضاء وجمعیات المجتمع المدنوالخاصة بأفراد العینة،التالیةإلى النتائجالتوصل
: كاآلتيوالتي كانت

:أفراد العینةاتجاهات

نتخابات كفیلة بتحقیق التمثیل یؤكدون بأن اال،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّنإ،)10(حسب الجدول رقم -1
العزوف عن َّأو ال یعلمون أنأنهم تناسواأفراد العینة خالل استجابات یبدو من ، الحقیقي للمواطنین

وعلیه هذا ،معتبرةعرفته الجزائر في كثیر من المناسبات االنتخابیة كانت كبیرة وبنسب الذي،االنتخابات
االنتخابات كفیلة بالتمثیل الحقیقي َّنأال یمكن أن نجزم ب،ثابتالتخمین الناتج عن أفراد العینة غیر 

لم یعد من اه من أراء وتوجهات عینة الدراسة، انه استسقینأهم ماویرى الباحث من خالل للمواطنین، 
اختالف في كون العملیة االنتخابیة ببالدنا، صارت مائعة وزائغة عن مسارها الطبیعي، بعدما حولها 

الضمیر إلى مصدر لالغتناء الفاحش وتحصین المصالح الذاتیة، مما أساءت إلى المشهد بعض منعدمي 
ن الدیمقراطیة أالمواطنین منها، لذا نقول كما جاء في الدراسات السابقة التي اعتمدتها ْرتَّفَالسیاسي ون

ت، إذ هي تحتفظ ها تبدو كشكل مكمل لتقاسم القراراَّفإنٕوان كانت ال تعارض أسس التمثیل، ،التشاركیة
.بأهمیة دور المنتخب مع االشتراك الواسع والمباشر للمواطنین في تجسید المصلحة العامة

مجموعة ترى بأن الالمركزیة ،عینة انقسموا إلى مجموعتینالأفراد َّنإ،)11(حسب الجدول رقم -2
الالمركزیة بالجزائرَّبأنرى ومجموعة ت،بالجزائر تتیح للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القرارات



-دراسة ميدانية–التشاركية على مستوى والية المسيلة الواقع واألفـاق ةديمقراطيلا:الفصل الثاني من الباب الثاني

186

یرى الباحث ومن خالل وعلى هذا األساس،ال تتیح للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القرارات
بعض ممثلي المواطنین على المستوى سلوك هذا االنقسام ناتج عن الهیبة التي ال زالت تطبع فالمالحظة،

هذا كتفسیر عن المجوعة التي مالت إلى وشكل النظام،لیديوالتي ألیفوها من تأثیر التسییر التق،المحلي
ّ، وبالتالي من خالل رأي أفراد العینة المنقسم نجد أن الجماعات المحلیة لها حریة اتخاذ القراراتّرأي أن

،الهیبةمنبنوعسیاسيكنظامالدولةمعونیتعاملواظلقداالجتماعيمنسقهمستوىالمبحوثین عل
من التسلط الذي الزمه كسلوك ورثه المجتمعاإلدالء بما یدور في خاطرهم االنخراط في وعدموالتردد
.طویال

. الرقابة الشعبیة تساهم في ترشید قرارات الجماعات المحلیةَّترى بأن،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-3

.ى تحقیق جودة القراراتالمشاركة السیاسیة تعمل علَّبأنترى ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-4
.الرقابة اإلداریة الشدیدة تعمل على إعاقة روح المبادرةَّبأنترى ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-5
في تصویب لیساعد أسلوب الحوار یتحقق أثناء االجتماعات َّبأنتؤكد ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّأن-6

.مجمل القرارات

ومشاریع ،االستقاللیة في إدارة المیزانیة تتیح تسطیر برامجَّبأنتؤكد ،الدراسةأغلبیة أفراد عینة ّأن-7
.حقیقیة وذات نجاعة

.ال حین تكون المیزانیة مستقلةَّنظام الجبایة فعّیؤكدون بأن،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّأن-8
التي تتوافق مع النتائج من ، و17إلى رقم 12نتائج التحلیل اإلحصائي للجداول من رقم إذن من خالل 

تصب في صالح مؤشرات الدیمقراطیة والتيجاءت في اغلبها لصالح البدیل نعم، حیث،8الى 3
ّباإلضافة أن الرقابة اإلداریة الشدیدة ،التشاركیة لما لها من أثر ایجابي على ترشید وتحقیق جودة القرارات

الة، وهذا من شأنه أن یتیح َّلیة في إدارة المیزانیة تكون فعبتأكید بأن االستقالالینتهو،تعیق روح المبادرة
في تسطیر برامج، ومشاریع ذات نجاعة على المستوى المحلي، وهذا یتفق مع ما تؤكده فلسفة نظریة 

التي أعتمدناها في دراستنا حیث تقول أنه ،)Anthony_Giddensزأنتوني غیدین(الطریق الثالث لـ 
المواطنین لیتصرفوا بأنفسهم بما یحقق " تمكین" یة الحكم المحلي، حیث یقوم على توجه جدید لعملهناك 

.، مما یساعد في تصویب العمل المحلي وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة األولى1ٕمصالحهم وادراك حاجاتهم

.8ص ، مرجع سابقنز، انتوني غید- 1
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التشاركیة وتغیر أدوار الجماعات المحلیة بین تعدد الفواعل الدیمقراطیة: المحور الثالث
.الممارسةٕواشكاالت

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم المحلي على إدراك حقیقي للحاجات؟ألتشاركيهل یعمل التخطیط -1
:التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)9(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 18(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(ة الدراسة والبالغ عددهم إجماال إجابات أفراد عینّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
) 9(انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد %91ا بنسبة مئویة بلغت ّفرد) 71(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل 
، وللتأكد %9بنسبة مئویة قدرت بـ) 7(والبالغ عددهم ،"ال"على هذا السؤال بالبدیل الذین كانت إجابتهم

حیث نالحظ ) ²كا(من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 
ئیا عند وهي قیمة دالة إحصا52,513aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة َّمن الجدول أعاله أن
لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین ّ، وبالتالي فإن)α=0.01(مستوى الداللة ألفا 

مع احتمال الوقوع في % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 
تخطیط التشاركي المحلي یعمل بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأن ال%.1الخطأ بنسبة 

.على إدراك حقیقي للحاجات

وبعد المعالجة هل التخطیط التشاركي على المستوى المحلي یزید من نجاعة أداء الجماعات المحلیة؟-2
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
ویةالمئ

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

7191,039,032,0نعم

32,0-79,039,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
52,513a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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)9(لى السؤال رقم یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة ع) 19(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%92.3غت ا بنسبة مئویة بلًفرد) 72(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 10(
% 7.7بنسبة مئویة قدرت بـ) 6(والبالغ عددهم " ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 
وهي قیمة دالة إحصائیا ،55,846aقدرت بـ) 1(أن قیمتها عند درجة الحریة نالحظ من الجدول أعاله 

لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال الوقوع في% 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 

یؤكدون بأن التخطیط التشاركي على المستوى بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة %. 1الخطأ بنسبة 
.المحلي یزید من نجاعة أداء الجماعات المحلیة

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم هل یتیح التخطیط التشاركي المعلومات الالزمة حول احتیاجات المجتمع؟-3
:في الجدول التاليالتوصل إلى النتیجة الموضحة

)11(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 20(الجدول رقم 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

7292,339,033,0نعم

33,0-67,739,0ال

/////%78100اإلجمالي

2
55,846a,000

دال عند 
مستوى 
0.01

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار
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ا قد ّفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم

، أما المجموعة الثانیة فتمثل %82.1ا بنسبة مئویة بلغت ّفرد) 64(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 11(
17.9بنسبة مئویة قدرت بـ ) 14(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات%
وهي قیمة دالة ، 32,051aقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(ولى األعلى تكرار لصالح المجموعة األ) ال

التخطیط التشاركي یتیح ّبمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأن%. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.المعلومات الالزمة حول احتیاجات المجتمع

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم هدر مواردها؟ّهل ترى أن التخطیط التشاركي یجنب الجماعات المحلیة-4
:التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)12(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 21(الجدول رقم 

6482,139,025,0نعم

25,0-1417,939,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
32,051a,000

دال عند 
مستوى 
0.01

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6178,239,022,0نعم

22,0-1721,839,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
24,821a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
لى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إ

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%78.2ا بنسبة مئویة بلغتّفرد) 61(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 12(
21.8نسبة مئویة قدرت بـب) 17(والبالغ عددهم " ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة دالة ، 24,821aقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّإنف، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

التخطیط التشاركي یجنب َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأنَّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.واردهاالجماعات المحلیة هدر م

وبعد المعالجة اإلحصائیة هل یزید التخطیط ألتشاركي من فرص المشاركة لكل أفراد المجتمع المدني؟-5
:تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)13(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 22(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال إجاباتّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

المجموعة الثانیة فتمثل ا َّأم، %70.5فردا بنسبة مئویة بلغت ) 55(وقد بلغ عددهم " نعم" بالبدیل ) 13(
29.5بنسبة مئویة قدرت بـ) 23(والبالغ عددهم ،"ال"كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل األفراد الذین

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

سبة الن
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5570,539,016,0نعم

16,0-2329,539,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
13,128a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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وهي قیمة دالة 13,128aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة َّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن
/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال
یزید التخطیط ألتشاركي َّالدراسة یؤكدون بأنأغلبیة أفراد عینة َّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 

من فرص المشاركة لكل أفراد المجتمع المدني

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم هل تعمل المشاركة المجتمعیة في التخطیط إلى تنویع البدائل المتاحة؟-6
:التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)14(أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم یوضح توزیع إجابات) 23(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%84.6فردا بنسبة مئویة بلغت ) 66(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 14(
بنسبة مئویة قدرت ) 12(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%15.4ب
وهي قیمة دالة 37,385aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة ّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن) ²كا(

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99هو ، ونسبة التأكد من هذه النتیجة )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

المشاركة المجتمعیة في َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأنَّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.التخطیط تعمل إلى تنویع البدائل المتاحة

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6684,639,027,0نعم

27,0-1215,439,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
37,385a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى هل یساهم القطاع الخاص في بناء االقتصاد المحلي؟-7
:ة في الجدول التاليالنتیجة الموضح

)15(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 24(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
م على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباته

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%89.7ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 70(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 15(
10.3بنسبة مئویة قدرت بـ ) 8(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،ت والنسب، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارا%
وهي قیمة دالة 49,282aقدرت ب) 1(قیمتها عند درجة الحریة ّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(ألولى األعلى تكرار لصالح المجموعة ا) ال

القطاع الخاص یساهم في َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأنَّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.بناء االقتصاد المحلي

وبعد المعالجة المحلیة؟یعمل القطاع الخاص على تنویع وتحسین الموارد المختلفة للجماعاتهل -8
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)16(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 25(الجدول رقم 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

7089,739,031,0نعم

31,0-810,339,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
49,282a,000

دال عند 
مستوى 
0.01

القرارمستوى قیمةK²درجةالفرق بین التكرار التكرار النسبة التكرار بدائل اإلجابة
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ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%66.7ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 52(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 16(
33.3بة مئویة قدرت بـبنس) 26(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة دالة ،8,667aقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة ّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّنفإ، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

القطاع الخاص یعمل على َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة یؤكدون بأنَّبمعنى أن%. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.مختلفة للجماعات المحلیةتنویع وتحسین الموارد ال

:مناقشة المحور الثالث

.القدرات المحلیةوتعزیزنجاعة في التخطیط التشاركي على المستوى المحلي یساهم:الثانیةالفرضیة 

التشاركیة وتغیر أدوار الدیمقراطیةبوالذي یتعلق الثالث،للمحور اإلحصائيتحلیل المن خالل 
ًوبناء،االستبیانمرتب في أسئلةفيكما هوٕواشكاالت الممارسة،واعلالجماعات المحلیة بین تعدد الف

والخاصة بأفراد العینة،التالیةإلى النتائجالتوصلتم،والكیفیةالكمیةوالمعطیاتالنظريالطرحعلى
:كاآلتيوالتي كانت)يوجمعیات المجتمع المدن،المنتخبین مسؤولین وأعضاء(

الداللةالحریةالمشاهد والمتوقعالمتوقعالمئویةالمشاهد

5266,739,013,0نعم

13,0-2633,339,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
8,667a0,003

دال عند 
مستوى 
0.01
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:أفراد العینةاتجاهات

التخطیط التشاركي المحلي یعمل على إدراك حقیقي َّیؤكدون بأن،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّأن-1
.للحاجات

التخطیط التشاركي على المستوى المحلي یزید من نجاعة َّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-2
.أداء الجماعات المحلیة

التخطیط التشاركي یتیح المعلومات الالزمة حول َّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-3
.احتیاجات المجتمع

التخطیط التشاركي یجنب الجماعات المحلیة هدر مواردهاَّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-4
كة لكل أفرادیزید التخطیط ألتشاركي من فرص المشارَّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-5

المدنيالمجتمع
المشاركة المجتمعیة في التخطیط تعمل إلى تنویع البدائل َّیؤكدون بأن،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-6

المتاحة
، والتي تتماثل مع النتائج 23إلى رقم 18نتائج التحلیل اإلحصائي للجداول من رقم إذن من خالل 

غلبها لصالح البدیل نعم، حیث تصب في صالح التخطیط ألتشاركي الذي جاءت في ا،أعاله6الى1من 
كما یزید من نجاعة أداء حسب أفراد العینة، %91یعمل على إدراك حقیقي للحاجات بنسبةْمن شأنه أن

ویجنب الجماعات ،ویتیح المعلومات الالزمة،%92.3الجماعات المحلیة بتأكید من أفراد العینة بنسبة 
وأیضا بزیادة فرص المشاركة یعمل على على التوالي، %78.2و %82.1هدر مواردها بنسبة المحلیة 

وفي نفس الصددهذافيهذا كله ما أكده أفراد العینة للبدیل نعم، ،%78.2تنویع البدائل المتاحة بنسبة 
ي المحلالعامالمجالفيالةَّفعتكونْأنیحتملالتياآلثارمختلفَّأنیجب اإلشارة إلى،اتجاه المبحوثین

المجال للنقاش هذافتحعلىالقدرةلها حیث، السیاسیةالحیاةفيمواطنینللمشاركةبإدماج التخطیط بال
عملیةفيالمدنيالمجتمعأبناءمنجدیدةفاعلةجهاتإدماجخاللمن،العام والتدخل الذكي للناس

إلى التخطیط والعمل ،خطیط والعمل المحلي الضیقلالنتقال من التاشاتقالنهاته فتح، والقرارصنع
.المحلي األرحب

ًهذا ینبغي أن یكون مضمونا في َّفإنإذا كنا نتحدث من الناحیة المثالیة، وحسب رأي الباحث 
في عملیات لحق في المشاركةإلعمال اودقیقة ،من خالل آلیات واضحة،والتشریعاتالمنظومة القانونیة
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صراحة القانونيفي غیاب أي نوع من االلتزام ، إذن الحق في الوصول إلى المعلومات العامةو،التخطیط
جزئیةرؤیةإلى تأسیس المنتخبین المحلیین لقراراتهم الفردانیة، والتي تتسم بیؤدى،وفي غیاب هذا األخیر

.التي أعربوا عنها في السابق،ال تحضى بكل توقعات المواطنین

أما عن سؤالین فیما یخص مساهمة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة على المستوى المحلي كانت 
:االتجاهات كاآلتي

.القطاع الخاص یساهم في بناء االقتصاد المحليَّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-7
القطاع الخاص یعمل على تنویع وتحسین الموارد المختلفة َّبأنیؤكدون ،أغلبیة أفراد عینة الدراسةّأن-8

.للجماعات المحلیة

خر للتشاركیة، والذي یخص مساهمة القطاع الخاص والدور الجدید له في الشأن إذن فعن الوجه اآل
القطاع الخاص یساهم في بناء االقتصاد المحلي َّجاءت آراءهم لتؤكد أن،المحلي، ومن خالل أفراد العینة

ت ، ویعمل على تنویع وتحسین الموارد المختلفة للجماعا24كما هو مبین في الجدول رقم %89.7بنسبة 
لصالح البدیل نعم، وهذا في رأینا بدیهي للتوجه المنطقي 25حسب الجدول رقم %66.7المحلیة بنسبة 

هو فاعل أصبح إدماجه أكثر من ضرورة بعد القطاع الخاص َّوالعقالني لهم في هاته النقطة، بحیث أن
المرافق العمومیة عن شؤون في تدبیر كما جاء في دراستنا النظریة التي اعتمدناها ،المحلیةالهیئاتفشل 

هذه اآللیة للشراكة مع فجاء توافق رأي أفراد العینة مع وتوجهات تسییر غیر صائبة، ،أنماططریق 
الجماعات المحلیة، حیث یشكل هذا الدور على للتعاون في تسییرفرصا حقیقیة لتمنح ،القطاع الخاص

ا عن المزید من الصراع المجتمعي ً، وبعیدخاصمن طرف القطاع الالةَّفعتنفیذ سیاسات تنمویة محلیة
بهدف خلق ،ع أفراد العینة إلثارة األنشطة االقتصادیةِمْجُشاركي یوتضارب المصالح، فهذا المنهج الت

ویحسن من ،اقتصاد قادر على االستدامة في ظروف متغیرة، ألنه یعتبر أداة لخلق فرص عمل مناسبة
.ذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیةمستوى المعیشة للمجتمع المحلي، وه

.الجهود الجزائریة في تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي: المحور الرابع

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة مبدأ التشاركیة؟َّالتشریع الجزائري اقرَّهل تعلم أن-1
:الموضحة في الجدول التالي
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)17(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم )26(الجدول رقم 

ا ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّنالحظ أن) 26(خالل الجدول أعاله رقم من 
قد انقسمت إلى مجموعتین ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

المجموعة الثانیة فتمثل اَّأم، %53.8ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 42(وقد بلغ عددهم ،"نعم"بالبدیل) 17(
فردا بنسبة مئویة ) 36(وقد بلغ عددهم ،"ال"الذین تمحورت إجاباتهم على هذا السؤال بالبدیل األفراد
اختبار الداللة وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى ، %46.2بلغت 

وهي 462a0,قدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اإلحصائیة 
، وبالتالي لیس هناك فرق دال إحصائیا بین )α=0.05(قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

التشریع ّترى بأن،مجموعتین مجموعةلىإبمعنى أن أفراد عینة الدراسة انقسموا ). ال/نعم(المجموعتین 
الالمركزیة بالجزائر التشریع الجزائري لم تقر مبدأ َّبأنومجموعة ترى مبدأ التشاركیةَّالجزائري اقر

.التشاركیة

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم هل ترى أن التشریع الجزائري كافي لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة؟-2
:لموضحة في الجدول التاليالتوصل إلى النتیجة ا

)18(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 27(الجدول رقم 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

4253,839,03,0نعم

3,0-3646,239,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
,462a00,497

غیر دالة 
إحصائیا

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

14,0-2532,139,0نعم
110,051a,002

دال عند 
مستوى 
0.01
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ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
جاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إ

المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أما%32.1ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 25(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 18(
بنسبة مئویة قدرت بـ ) 53(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،تكرارات والنسب، وللتأكد من داللة هذه الفروق في ال67.9%
وهي قیمة دالة 10,051aقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )ال(موعة الثانیة األعلى تكرار لصالح المج) ال

التشریع الجزائري غیر كافي َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة ترى أنَّبمعنى أن%. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 
لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة

معالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة وبعد الهدفه في تجسید التشاركیة؟2016هل حقق دستور -3
:الموضحة في الجدول التالي

)19(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 28(الجدول رقم 

فردا قد ) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
مجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت ال

5367,939,014,0ال

/////%78100اإلجمالي

مستوى 
0.01

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
ستوى م

الداللة
القرار

19,0-2025,639,0نعم

5874,439,019,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
18,513a,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%25.6ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 20(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 19(
74.4بنسبة مئویة قدرت بـ) 58(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة دالة 18,513aقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

/ نعم(صائیا بین البدیلین هناك فرق دال إحَّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )ال(لصالح المجموعة الثانیة األعلى تكرار ) ال

لم یحقق 2016دستور َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة یرون بأنّبمعنى أن%. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.هدفه في تجسید التشاركیة

عات المحلیة السابقة كفیل بإزالة التوترات المعیقة لسیر عمل الجماعات هل إصالح قوانین الجما-4
:وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التاليالمحلیة؟

)20(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 29(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،أفراد عینة الدراسةإجابات ّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%46.2فردا بنسبة مئویة بلغت ) 36(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 20(
53.8بنسبة مئویة قدرت بـ) 42(والبالغ عددهم " ال"ن كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل األفراد الذی

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة غیر دالة 0,462aقدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

بة النس
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

3,0-3646,239,0نعم

4253,839,03,0ال

///////////%78100اإلجمالي

1
,462a

,497

غیر دال 
إحصائیا
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بمعنى أن أفراد عینة الدراسة انقسموا الى مجموعتین مجموعة ترى بأن إصالح قوانین ). ال/ نعم(
بأن ومجموعة ترى عمل الجماعات المحلیةالجماعات المحلیة السابقة كفیل بإزالة التوترات المعیقة لسیر

.إصالح قوانین الجماعات المحلیة السابقة ال یكفل إزالة التوترات المعیقة لسیر عمل الجماعات المحلیة

ومواردها البشریة في إطار تجسید الدیمقراطیة ،هل حقق برنامج تكوین إطارات الجماعات المحلیة-5
لمعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول وبعد ا؟)تحسین أدائها(التشاركیة 

:التالي

)21(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 30(الجدول رقم 

فردا قد ) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
عة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجمو

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%42.3فردا بنسبة مئویة بلغت ) 33( وقد بلغ عددهم " نعم" بالبدیل ) 21(
57.7بنسبة مئویة قدرت بـ ) 45(والبالغ عددهم " ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة غیر دالة 1,846aقدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

ل إحصائیا بین البدیلین ، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دا)α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
برنامج تكوین إطارات َّبمعنى أن أفراد عینة الدراسة انقسموا إلى مجموعتین مجموعة ترى بأن). ال/ نعم(

برنامج َّبأنومجموعة ترى الجماعات المحلیة ومواردها البشریة حسن من أداء الدیمقراطیة التشاركیة،
.شریة لم یحسن من أداء الدیمقراطیة التشاركیةتكوین إطارات الجماعات المحلیة ومواردها الب

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6,0-3342,339,0نعم

4557,739,06,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
1,846a,174

غیر دال 
إحصائیا
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المتضمنان كل من قانون البلدیة والوالیة برؤیة واضحة لتفعیل 07-12و10-11هل جاءت القوانین -6
وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس الشعبیة؟

:في الجدول التالي

)22(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 31(قم الجدول ر

فردا قد ) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%41فردا بنسبة مئویة بلغت ) 32( وقد بلغ عددهم " نعم"بالبدیل ) 22(
بنسبة مئویة قدرت بـ ) 46(والبالغ عددهم " ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(لة اإلحصائیة ، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الدال59%
وهي قیمة غیر دالة 2,513aقدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
10- 11مجموعة ترى بأن القوانین ،جموعتینمإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّبمعنى أن). ال/ نعم(
المتضمنان كل من قانون البلدیة والوالیة جاءت برؤیة واضحة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في 07- 12و

المتضمنان كل من قانون البلدیة 07-12و10-11بأن القوانینومجموعة ترى ،المجالس الشعبیة
.لدیمقراطیة التشاركیة في المجالس الشعبیةوالوالیة لم تأتي برؤیة واضحة لتفعیل ا

األخیر من شأنه تحسین أداء الجماعات 2016إقرار الدیمقراطیة التشاركیة في دستور َّهل ترى أن-7
:وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التاليالمحلیة؟

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

7,0-3241,039,0نعم

4659,039,07,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
2,513a

,113

غیر دالة 
ئیاإحصا
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)23(نة الدراسة على السؤال رقم یوضح توزیع إجابات أفراد عی) 32(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%50بنسبة مئویة بلغت ا ًفرد) 39(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 23(
50بنسبة مئویة قدرت بـ) (39والبالغ عددهم " ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة دالة 000a,قدرت بـ  ) 1(الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة حیث نالحظ من

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
ن بمعنى أ%. 1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو ) ال/ نعم(

إقرار الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ّمجموعة ترى بأن،أفراد عینة الدراسة انقسموا الى مجموعتین
إقرار الدیمقراطیة التشاركیة َّومجموعة ترى بأن،األخیر من شأنه تحسین أداء الجماعات المحلیة2016

.  األخیر لیس من شأنه تحسین أداء الجماعات المحلیة2016في دستور 

وبعد المعالجة اإلحصائیة في إتاحة فرص المشاركة أمام الجمیع؟06- 12هل ساهم قانون الجمعیات -8
:تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

3950,039,00,0نعم

3950,039,00,0ال

/////%78100جمالياإل

1
,000a1,000

دال عند 
مستوى 
0.01

بدائل اإلجابة
التكرار 
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
توى مس

الداللة
القرار
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)24(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 33(الجدول رقم 
ا قدًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،الدراسةإجابات أفراد عینةَّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن

انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 
، أما المجموعة الثانیة فتمثل %62.8فردا بنسبة مئویة بلغت ) 49(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل) 24(

37.2بنسبة مئویة قدرت بـ ) 29(والبالغ عددهم ،"ال"م على هذا السؤال بالبدیل األفراد الذین كانت إجابته
) ²كا(والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات%

إحصائیا وهي قیمة دالة ، 5,128aقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة
لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.05(عند مستوى الداللة ألفا 

مع احتمال الوقوع في % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(المجموعة األولى األعلى تكرار 
ساهم في 06-12قانون الجمعیات بمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة ترى بأن %. 5الخطأ بنسبة 

.إتاحة فرص المشاركة أمام الجمیع

هل ترى أن الرجوع إلى نظام القائمة االنتخابیة المفتوحة یحد من سطوة المال ویعزز مبدأ المشاركة؟-9
:وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)25(جابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم یوضح توزیع إ) 34(الجدول رقم 

4962,839,010,0نعم

10,0-2937,239,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
5,128a

,024

دال عند 
مستوى 
0.05

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

6380,839,024,0نعم

24,0-1519,239,0ال

129,538a,000 دال عند
مستوى 
0.01



-دراسة ميدانية–التشاركية على مستوى والية المسيلة الواقع واألفـاق ةديمقراطيلا:الفصل الثاني من الباب الثاني

203

ا ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
قد انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة َّ، أم%80.8فردا بنسبة مئویة بلغت  ) 63(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 25(
بنسبة مئویة قدرت ) 15(والبالغ عددهم ،"ال"فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

لة اإلحصائیة ، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الدال%19.2بـ 
وهي قیمة 29,538aقدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(

هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع % 99لتأكد من هذه النتیجة هو ، ونسبة ا)نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال/ نعم(

الرجوع إلى نظام ّى بأنأغلبیة أفراد عینة الدراسة ترّبمعنى أن%.1احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 
.القائمة االنتخابیة المفتوحة یحد من سطوة المال ویعزز مبدأ المشاركة

: عالمحور الرابمناقشة

وأسس الدیمقراطیة،إصالح قوانین الجماعات المحلیةتوجد عالقة ارتباطیه بین : الثالثةالفرضیة 
.التشاركیة

الجهود الجزائریة في تجسید الدیمقراطیةبوالذي یتعلق الرابع،للمحور اإلحصائيحلیل التمن خالل 
النظريالطرحعلىًوبناء،االستبیانأسئلةكانت بالترتیب كما هو في.التشاركیة على المستوى المحلي

المنتخبین مسؤولین (والخاصة بأفراد العینة،التالیةإلى النتائجالتوصلتم،والكیفیةالكمیةلمعطیاتوا
: كاآلتيوالتي كانت)يوأعضاء وجمعیات المجتمع المدن

:أفراد العینةاتجاهات

التشریع َّمجموعة ترى بأن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنإ،)26(حسب الجدول رقم -1
بأن الالمركزیة بالجزائر التشریع الجزائري لم تقر مبدأ ومجموعة ترى ،مبدأ التشاركیةَّالجزائري اقر

أصبحوبعدما ومن خالل هذا ،لیس هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعتین، بمعنى انه التشاركیة
األخیر لسنة يالدستورالتعدیل فهذا التنصیص فيالدولة،تها َّالمواطن في قلب كل اإلصالحات التي أقر

0.01//////////////%78100اإلجمالي
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وعدم االطالع علیه هو ناتج عن عدم وعي من جهة، ومن جهة أخرى عدم اعتماد آلیات ،2016
من حقوقه السیاسیة، والمسؤولیة قد تكون مشتركة من قبل المسؤولین لتحسیس المواطن بما له وما علیه

ؤولیة المجتمع المدني التي لطالما افتقد إلى المحلیین كونهم ألفوا السریة في العمل المحلي، وكذا مس
دلیل ،بین من یعلم ومن ال یعلم،الكفاءات التي تشرف علیه، إذن یرى الباحث بأن انقسام أفراد العینة
.على وجود إشكال قد یكون في ضعف مؤشر تدفق المعلومة بشكل عام

التشریع َّیرون أن،عینة الدراسةأفرادمن %67.9مئویة قدرت بـوبنسبة،)27(حسب الجدول رقم -2
یرى الباحث هو تعبیر عن خرآ، هذا التخمین بوجه أو الجزائري غیر كافي لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة

َّنٕالدیمقراطیة التشاركیة لیست تشریع فقط، وانما هي تجسید على أرض الواقع ألَّرأي ألفراد العینة على أن
أدمجت فعال في عمل الجماعات ما اَّإذالتشاركیة أوسع على نحو ملموس لدیمقراطیةالمجال التطبیقي ل

. یتطلب تقنیات متعددةلمواطنین في شراكة مع انقل سلطة القرار َّألنالمحلیة،

التعدیل َّیرون بأن،أفراد عینة الدراسةمن %74.4بنسبة مئویة قدرت بـ و،)28(حسب الجدول رقم -3
أفراد العینة قبل هذا في الجدول َّ، وبالتالي إنالتشاركیةم یحقق هدفه في تجسیدل،2016ي لسنةدستورال

هذا التعدیلوانقسامهم إلى مجموعتین بمن یعلم ومن ال یعلم بإقرار الدیمقراطیة التشاركیة في ،26
مین هذا التخَّالدستور لم یحقق هدفه، وهذا منطقي النَّبأن28جعلهم یجمعون في الجدول ،األخیر

ألفراد العینة سابق ألوانه، باعتبار الدیمقراطیة التشاركیة في فضاء الجماعات المحلیة ال زالت في مهدها 
. وهناك من هو حدیث التمیثیل أو االنخراط في العمل السیاسي

إصالح َّمجموعة ترى بأن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنإ،)29(حسب الجدول رقم -4
ومجموعة ،نین الجماعات المحلیة السابقة كفیل بإزالة التوترات المعیقة لسیر عمل الجماعات المحلیةقوا

ل إزالة التوترات المعیقة لسیر عمل الجماعات ُفْال یك،إصالح قوانین الجماعات المحلیة السابقةَّبأنترى 
ا كان َّلم،المنتخبین للتجربة السابقةهذا االنقسام في الرأي راجع إلى عدم خوض الكثیر من َّإن.المحلیة

جهل المبحوثین إلصالح َّفإناالنسداد هو السائد في عمل هاته الهیئات ألكثر من عقدین، وبالتالي 
نها أن تعیق أالتي تتیح سحب الثقة، والتي من ش55كان في جوهره من اجل المادة ،قوانین الجماعات

التوترات التي كانت تسود عمل َّفإنالتنمیة المحلیة، وبالتالي فیما بعد ادوار الجماعات المحلیة وخاصة
وهو الرأي الراجح في ،الجماعات المحلیة سابقا قبل تعدیل القوانین، فالعدید من أفراد العینة ال یعلم بها

. هذا االتجاه
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برنامج َّبأنمجموعة ترى ،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنإ،)30(حسب الجدول رقم -5
ومجموعة ترى ،المحلیةالجماعاتن من أداء َّومواردها البشریة حس،تكوین إطارات الجماعات المحلیة

َّإن.الجماعات المحلیةمن أداء نِّسلم یح،بأن برنامج تكوین إطارات الجماعات المحلیة ومواردها البشریة
المجموعة التي ال ترى أن تكوین وتحسین َّا نقول أنیجعلن،انقسام أفراد العینة وعدم المیل ألحد البدیلین

إلىجانبیةمسألةمنوتحوله،التكوینهمیةأداء إطارات الجماعات المحلیة، تجهل تماما التوجه الجدید أل
ًنظرابالتكویناالهتمامتزایدفمحلیاالمحلي،ىالمستوعلىالمنظماتفيٕواستراتیجیةرئیسیةمسألة

عنإالهذایتأتىلنالبیئیة،المدخالتمعتكیفهاوضرورةالمحلیة، الجماعاتسیرواجهتالتيللتحدیات
ودوریةمستمرةبصفةالمعلوماتوتجدید، المستوىوتحسینالتكوینأشكالطر، واألمختلفتنظیمطریق
ن إلطارات وعة من أفراد العینة بأهمیة التكویمین، إذن هذا الجهل لمجالمحلیینالمنتخبعضاءاأللكل

الذي قد یكون سببه حسب المالحظة بالمشاركة في محدودیة ،الجماعات المحلیة نابع عن عدم إدراك
ٕواتباع،المنتخبةللمجالسالحسنالسیرتضمنالتيهيالتكوینیةالبرامجَّتفكیر بعض المنتخبین، بأن

الدیمقراطیةتحقیقبغرضعات المحلیةالجماإلدارةالعامداءاألفعالیة، ولترقیةالضامنةاآللیاتمختلف
.المحلیة

القوانین َّمجموعة ترى بأن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنإ،)31(حسب الجدول رقم -6
جاءت برؤیة واضحة لتفعیل الدیمقراطیة ،البلدیة والوالیةيالمتضمنان كل من قانون07-12و10- 11

المتضمنان كل من 07- 12و10-11بأن القوانینومجموعة ترى ،یةالتشاركیة في المجالس الشعب
نا هذا ُه.لم تأتي برؤیة واضحة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس الشعبیة،البلدیة والوالیةيقانون

ْمنْنِاالنقسام هو من منطلق اعتقاد أفراد العینة، وحسب ما استسقاه الباحث م هاته َّیظنون أنَ
وعلى تجاوب السلطة في الجزائر مع التحوالت الحاصلة في العالم،َّالنالحات غیر كافیة، اإلص

ٕیر شفافة ومرنة، واعطاء قیمة للجماعات المحلیة بما یحقق یتسأسالیبالخصوص ذات الصلة باعتماد 
ة هي استجابة إصالح قانوني البلدیة والوالیَّفإن، المشاركة الشعبیة الفعلیة في تسییر الشؤون المحلیة

هذین َّإنلجماعات المحلیة وضبط الرقابة الوصائیة، لكن أكبر لوالمنادیة باستقاللیة ،للطلبات المتزایدة
فضاء عمل إلىوالوصول ،اإلطارالعینة مجرد بدایة في هذا أفرادمجموعة من رأيالنصین في 

.جرأةأكثرسیاسیة إرادةیتطلب ،مثاليالوحقیقيالالجماعات 
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إقرار َّمجموعة ترى بأن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنإ،)32(حسب الجدول رقم -7
من شأنه تحسین أداء الجماعات ،األخیر2016لسنة يدستورالتعدیل الالدیمقراطیة التشاركیة في 

لیس ،األخیر2016لسنةيدستورلتعدیل الإقرار الدیمقراطیة التشاركیة في َّومجموعة ترى بأن،المحلیة
یجیب على أنه منذ ،هذا االنقسام في الرأي حسب الباحث.من شأنه تحسین أداء الجماعات المحلیة

الدیمقراطیة التشاركیة من المبكر الحكم على جودة األداء، في غیاب میكانیزمات تشیر إلى ذلك بقرار اإل
إلقرار أن یطور في نوعیة األداء، إذنن هذا اأوهذا یصب في رأي المجموعة التي رأت انه لیس من ش

على أنه هناك من ال یؤمن به ألنه سیبقى حبرا على ورق م ِّین،وحسب ما الحظه الباحثاالختالفهذا 
الة بین حركات المجتمع َّقوامها الشراكة الفعوالتي فالدیمقراطیة التشاركیة كسابقیه من القوانین، وبالتالي 

تبتعد عن ،وبناء العالقات على أسس جدیدة،التعاونإلىبغیة الوصول المحلیة والجماعات،المدني
.  تبقى بعیدة عن الواقعاألسالیب التقلیدیة في إدارة الشأن المحلي 

قانون َّبأنونریأغلبیة أفراد عینة الدراسة ، ف%62.8بنسبة مئویة بلغت و،)33(حسب الجدول رقم -8
ّهذه الداللة اإلحصائیة مؤشر على أن .المشاركة أمام الجمیعساهم في إتاحة فرص،06-12الجمعیات 

هذا القانون سمح بممارسة َّیرون أنالذي قام به الباحث، الذین شملهم التحقیق المیدانيأغلبیة المبحوثین
ونقلها من المستوى االجتماعي ،عمل باألساس على إعادة إنتاج القیم نفسهاالذي ی،العمل الجمعوي

َّ، لكن هذا التأكید من قبل أفراد العینة ال یغنینا على ما یالحظ أنمّلى المستوى المؤسساتي المنظفوي إالع
ًما یجعل الجمعیات أنساقا تمیل إلى االنغالق ،بوصفهم فاعلي العمل الجماعيغیاب وعزوف الشباب

یتقاسمها الشباب معها وال التي ال،وتسعى إلعادة إنتاج ذاتها من خالل القیم واالستراتیجیات،على ذاتها
.یقتنع بها

الرجوع َّبأنیرون ،أفراد عینة الدراسةَّفإن، %80.8بنسبة مئویة بلغت و،)34(حسب الجدول رقم -9
حسب هاته الداللة .یحد من سطوة المال ویعزز مبدأ المشاركة،إلى نظام القائمة االنتخابیة المفتوحة

. ضمن تغول المال السیاسي، وهیمنة الشخصیة الحزبیة في تشكیل القوائمالقائمة المغلقة تَّاإلحصائیة أن
ّلذلك یرى الباحث أن میزة اعتماد القوائم النسبیة المفتوحة من حیث هي أكثر صفة انتخابیة، ونظام 
انتخابي یقترب من واقع المجتمع الجزائري، وفي حالة اعتماد القائمة المفتوحة ننتهي من العزوف 

التي تبقى بال تمثیل في المجالس المحلیة، وبهذا یتحقق توزیع ،وحجم األصوات المهدورةاالنتخابي 
.المقاعد بحجم ما تتحصل علیه من أصوات انتخابیة
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والتي ،على قیاس توجهات أفراد العینةًإذن من خالل هذا النقاش للتحلیل اإلحصائي للمحور الرابع، وبناء
وجود عالقة ارتباطیه بین إصالح البدیلین، والباقي لصالح البدیل نعم بجاءت في اغلبها لعدم المیل ألحد 

.هذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثة، وقوانین الجماعات المحلیة، وأسس الدیمقراطیة التشاركیة

الواقع واآلفاق: تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة: المحور الخامس

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم انین الخاصة بالجماعات المحلیة تجسدت فعال؟القوَّهل تعتقد أن-1
:التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)26(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 35(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال،إجابات أفراد عینة الدراسةّمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%51.3ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 40(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 26(
48.7بنسبة مئویة قدرت بـ) 38(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة غیر دالة ،0,051aقدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(داللة ألفا إحصائیا عند مستوى ال
القوانین َّبأنتعتقد ومجموعة ترى ،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا ّبمعنى أن، )ال/ نعم(

لم القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة ّومجموعة ترى بأن،الخاصة بالجماعات المحلیة تجسدت فعال
. تتجسد فعال

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

ین التكرار الفرق ب
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

4051,339,01,0نعم

1,0-3848,739,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
,051a,821

غیر دالة 
إحصائیا
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وبعد المعالجة هل ساهمت هذه القوانین في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في صنع القرارات؟-2
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)27(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 36(الجدول رقم 

ا ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّأننالحظ ،من خالل الجدول أعاله
قد انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%57.7ا بنسبة مئویة بلغتًفرد) 45(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 27(
بنسبة مئویة قدرت بـ ) 33(والبالغ عددهم ،"ال"ألفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل ا

تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب42.3%
وهي قیمة ،1,846bبـ  قدرت) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین )α=0.05(غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
القوانین هذه َّمجموعتین مجموعة ترى بأنإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّبمعنى أن، )ال/ نعم(البدیلین 

القوانین لم تساهم في ّومجموعة ترى بأن،صنع القراراتساهمت في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في
.إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في صنع القرارات

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى هل أدت هذه القوانین إلى تعزیز مفهوم الحكم الرشید؟-3
:النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)28(ت أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم یوضح توزیع إجابا) 37(الجدول رقم 

ر التكرابدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 

المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

4557,739,06,0نعم

6,0-3342,339,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
1,846b

,174

غیر دال 
إحصائیا

القرارمستوى قیمةK²درجة الفرق بین التكرار التكرار النسبة التكرار بدائل اإلجابة
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ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%53.8ا بنسبة مئویة بلغتفرد) 42(وقد بلغ عددهم،"نعم" بالبدیل) 28(
46.2بنسبة مئویة قدرت بـ) 36(والبالغ عددهم،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة غیر دالة ،0,462bقدرت بـ ) 1(حظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة حیث نال

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
ه القوانین أدت إلى هذَّترى بأنمجموعتین مجموعة إلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّبمعنى أن، )ال/ نعم(

.هذه القوانین لم تؤدي إلى تعزیز مفهوم الحكم الرشیدَّومجموعة ترى بأن،تعزیز مفهوم الحكم الرشید

وبعد المعالجة اإلحصائیة هل أدت القوانین المسطرة إلى الحد من الدور المتعاظم للسلطة المركزیة؟-4
:تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)29(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 38(الجدول رقم 

الداللةالحریةالمشاهد والمتوقعالمتوقعالمئویةالمشاهد

4253,839,03,0نعم

3,0-3646,239,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
,462b,497

غیر دال 
إحصائیا

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

3950,039,00,0نعم

3950,039,00,0ال

/////%78100اإلجمالي

1,000b1,000

غیر دال 
احصلئیا
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ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال َّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%50ا بنسبة مئویة بلغت  ًفرد) 39( وقد بلغ عددهم " نعم" دیل بالب) 29(
50بنسبة مئویة قدرت بـ ) 39(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تبار الداللة اإلحصائیة تم اللجوء إلى اخ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة غیر دالة ،000b,قدرت بـ  ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي ال یوجد هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین )α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
ْتَّالقوانین المسطرة أدَّمجموعة ترى أن،مجموعتینإلىموا أفراد عینة الدراسة انقسَّبمعنى أن، )ال/ نعم(

القوانین المسطرة لم تؤدي إلى الحد من َّأنبومجموعة ترى ،إلى الحد من الدور المتعاظم للسلطة المركزیة
.الدور المتعاظم للسلطة المركزیة

ي الحد من التداخل في هل تعتقد أن منظومة القوانین الخاضعة لها الجماعات المحلیة، ساهمت ف- 5
:وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التاليالصالحیات؟

)30(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 39(الجدول رقم 

ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%38.5فردا بنسبة مئویة بلغت) 30(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 30(
61,5بنسبة مئویة قدرت بـ ) 48(بالغ عددهم وال،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

9,0-3038,539,0نعم

4861,539,09,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
4,154b,0420

دال عند 
مستوى 
0.01
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وهي قیمة دالة إحصائیا 4,154bقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 
لصالح ) ال/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.05(عند مستوى الداللة ألفا 

مع احتمال الوقوع في % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )ال(المجموعة الثانیة األعلى تكرار 
منظومة القوانین الخاضعة لها ّأغلبیة أفراد عینة الدراسة ال تعتقد أنّبمعنى أن، %5الخطأ بنسبة 

.الجماعات المحلیة، ساهمت في الحد من التداخل في الصالحیات

وبعد المعالجة اإلحصائیة تم جدیر بتفعیل مفهوم الحكامة المحلیة؟ 2016هل تعتقد أن دستور - 6
:التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)31(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم) 40(الجدول رقم 

ا ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
قد انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

أما المجموعة الثانیة فتمثل ،%64.1فردا بنسبة مئویة بلغت ) 50(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 31(
35,9بنسبة مئویة قدرت ب) 28(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة %
وهي قیمة دالة ، 6,205bقدرت بـ) 1(تها عند درجة الحریة قیمَّحیث نالحظ من الجدول أعاله أن

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

جدیر بتفعیل 2016دستور َّتعتقد أنأغلبیة أفراد عینة الدراسةَّبمعنى أن، %5بنسبة الوقوع في الخطأ 
.مفهوم الحكامة المحلیة

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5064,139,011,0نعم

11,0-2835,939,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
6,205b,0130

دال عند 
مستوى 
0.05
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وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل هل تساهم القوانین المسطرة في بناء قدرات المجتمع المحلي؟- 7
:إلى النتیجة الموضحة في الجدول التالي

)32(وزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم یوضح ت) 41(الجدول رقم 

فردا ) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ،من خالل الجدول أعاله نالحظ أن
قد انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل %65.4ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد) 51(لغ عددهم وقد ب،"نعم" بالبدیل ) 32(
بنسبة مئویة قدرت بـ ) 27(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

ئیة ، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصا34.6%
وهي قیمة دالة 7,385bقدرت بـ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99النتیجة هو ، ونسبة التأكد من هذه )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

القوانین المسطرة تساهم فيبمعنى أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تؤكد بأن %.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.بناء قدرات المجتمع المحلي

هل تعتقد أن إجراءات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة كافیة لتعزیز مفهوم الحكم المحلي في المستقبل؟-8
:اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة الموضحة في الجدول التاليوبعد المعالجة

)33(یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ) 42(الجدول رقم 

بدائل 
التكرار اإلجابة

المشاهد
التكرار المتوقعالنسبة المئویة

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

5165,439,012,0نعم

12,0-2734,639,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
7,385b,007

دال عند 
مستوى 
0.01

القرارمستوى قیمةK²درجة الفرق بین التكرار التكرار النسبة التكرار بدائل اإلجابة
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ا ًفرد) 78(والبالغ عددهم إجماال ،إجابات أفراد عینة الدراسةّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
ة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم قد انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموع

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%88.5فردا بنسبة مئویة بلغت) 69(وقد بلغ عددهم ، "نعم" بالبدیل ) 33(
11.5بنسبة مئویة قدرت بـ) 9(والبالغ عددهم ، "ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ، %
وهي قیمة دالة ،46,154bقدرت بـ ) 1(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

/ نعم(بین البدیلین هناك فرق دال إحصائیاَّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو )نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

إجراءات تفعیل الدیمقراطیة َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة تعتقد أنَّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.المستقبلالتشاركیة كافیة لتعزیز مفهوم الحكم المحلي في 

ینضج ْعقد لقاءات تواصل بین الجماعات المحلیة والجمعیات من شأنه أنَّرى أنهل ت-9
وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتیجة باألهداف والمشاریع والمنجزات؟َفِّالتصورات ویعر

:الموضحة في الجدول التالي

)34(دراسة على السؤال رقم یوضح توزیع إجابات أفراد عینة ال) 43(الجدول رقم 

لداللةاالحریةالمشاهد والمتوقعالمتوقعالمئویةالمشاهد

6988,539,030,0نعم

30,0-911,539,0ال

/////%78100اإلجمالي

1
46,154b,000

دال عند 
مستوى 
0.01

التكرار بدائل اإلجابة
المشاهد

النسبة 
المئویة

التكرار 
المتوقع

الفرق بین التكرار 
المشاهد والمتوقع

درجة 
الحریة

K²قیمة
مستوى 
الداللة

القرار

7393,639,034,0نعم

34,0-56,439,0ال

/////////////////%78100ياإلجمال

1
59,282b,000

دال عند 
مستوى 
0.01
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ا قد ًفرد) 78(إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ّنالحظ أن،من خالل الجدول أعاله
انقسمت إلى مجموعتین، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ا المجموعة الثانیة فتمثل َّ، أم%93.6ا بنسبة مئویة بلغت ًفرد)73(وقد بلغ عددهم ،"نعم" بالبدیل ) 34(
6.4بنسبة مئویة قدرت بـ ) 5(والبالغ عددهم ،"ال"األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة ،، وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب%
وهي قیمة دالة 59,282bقدرت بـ) 1(قیمتها عند درجة الحریة ّیث نالحظ من الجدول أعاله أنح

/ نعم(هناك فرق دال إحصائیا بین البدیلین َّفإن، وبالتالي )α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
مع احتمال % 99و ، ونسبة التأكد من هذه النتیجة ه)نعم(لصالح المجموعة األولى األعلى تكرار ) ال

عقد لقاءات تواصل بین ّرى أنت،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّبمعنى أن%.1الوقوع في الخطأ بنسبة 
.ف باألهداف والمشاریع والمنجزاتِّالجماعات المحلیة والجمعیات من شأنه أن ینضج التصورات ویعر

: المحور الخامسمناقشة

ذلك مرتبط َّأنإال،لدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلةرغم صعوبة تجسید ا: الرابعةالفرضیة 
.المتوارثةبضرورة االستثمار في مختلف النصوص القانونیة والقیم المجتمعیة

تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على بوالذي یتعلق ،الخامسللمحور اإلحصائيتحلیل المن خالل 
الطرحعلىًوبناء،االستبیانأسئلةكانت بالترتیب كما هو في،اآلفاقالواقع و: مستوى والیة المسیلة

المنتخبین (والخاصة بأفراد العینة،التالیةإلى النتائجالتوصلتموالكیفیة،الكمیةوالمعطیاتالنظري
: كاآلتيوالتي كانت)يمسؤولین وأعضاء وجمعیات المجتمع المدن

:أفراد العینةاتجاهات

َّتعتقد أنومجموعة ترى ،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّإن،)35(ول رقم حسب الجد-1
القوانین الخاصة بالجماعات َّومجموعة ترى بأن،القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة تجسدت فعال

. المحلیة لم تتجسد فعال
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هذه َّمجموعة ترى بأن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّإن،)36(حسب الجدول رقم -2
القوانین لم َّومجموعة ترى بأن،القوانین ساهمت في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في صنع القرارات

.تساهم في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في صنع القرارات

عتین، والتي لم حیث انقسمت إلى مجمو،، وحسب اتجاهات أفراد العینة36و35الظاهر في الجدولین 
ساهمت في إتاحة الفرصة للمشاركة في ْكان تجسید القوانین من عدمها، وكذا أیضا إنْتفصل في إن

ال بد من ربحه هو رهان،مة الجیدةكاتثبیت قیم الحمفادهاوالتي خة الصارالحتمیةإنصنع القرارات، 
، لذلك یرى الباحث وحسب المالحظة من ةَمَّلَسُبالتجسید الفعلي للقوانین هذه مالتسییر الجیدلضمان 

یدل على إنماعلى شيء َّدلْإنهذا خالل رأي أفراد العینة في الجدولین السابقین وانقسامهم في اإلدالء، 
من جانب والبعض هذا من جانب،لهاوجهلهم،على القوانینمن أفراد عینة الدراسةعدم اطالع البعض

وعدم القدرة على افى، فهذا یجیب على تنء الجماعات المحلیةفضاالعمل في لنقص الخبرة في آخر 
.ما یخوله القانون للنخبة المحلیة، والمجتمع المحلي في هذا الشأن على حد سواءباستیعا

هذه َّترى بأنمجموعة ،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنفإ،)37(حسب الجدول رقم -3
ّإن هذا .ههذه القوانین لم تؤدي إلى تعزیزَّومجموعة ترى بأن،هوم الحكم الرشیدالقوانین أدت إلى تعزیز مف

وجود قوانین رغم ،لم تكرس الحكم الرشید في الجماعات المحلیة،ّاالنقسام یفسر أن من رأى هاته القوانین
ل باإلقرار من قهذاالحكم الرشید، إلى تحقیق ومتعارف علیها وشفافة،ولوائح متداولة،وأنظمة وتشریعات
ا عن من ال یعلم بالقوانین َّ، أمما هو مرسوم ومتفق علیهعنعلق بالجوانب التنفیذیة یت،بعض أفراد العینة

والتفاعل ما ،حمالت توعیة مستمرة لتعزیز أطر التعاونفهي تقتضي،حسب ما استسقیناه من أفراد العینة
.االتجاهینفي لك من خالل توفیر المعلومات بین مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذ

القوانین َّمجموعة ترى أن،مجموعتینإلىأفراد عینة الدراسة انقسموا َّنفإ، )38(حسب الجدول رقم -4
القوانین المسطرة لم تؤدي َّومجموعة ترى أن،المسطرة أدت إلى الحد من الدور المتعاظم للسلطة المركزیة

ّإن هذا االنقسام یفسر أن بعض أفراد العینة یجهلون .تعاظم للسلطة المركزیةإلى الحد من الدور الم ّ
َّأنوباستقراء الواقع نالحظ بالفعل وما یخوله القانون لها من ادوار، ،اختصاصات الجماعات المحلیة

راد العینة َالمحلیة خاضعة للرقابة القبلیة والبعدیة، ولذلك أن من رأى من أفلجماعات لالكثیر من األعمال
النصوص المنظمة للجماعات المحلیة لم تحدد الدور أنلك الدور المتعاظم للسلطة المركزیة، ذَّعلى أن
.لهاالحقیقي 
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منظومة القوانین الخاضعة لها َّأغلبیة أفراد عینة الدراسة ال تعتقد أنَّنفإ، )39(حسب الجدول رقم -5
یرى الباحث حسب رأي بعض أفراد .خل في الصالحیاتالجماعات المحلیة، ساهمت في الحد من التدا

الدولة لیست مختلف المصالح في و،مشكلة تداخل االختصاصات بین الجماعات المحلیةَّبأنالعینة 
من الكثیركان لصدور ویرون انه ،حجم التداخل عرف اتساعا وأبعادا أوسعَّأنغیر یثة العهد،دح

ابهاموالزیادة في ،والجماعات المحلیة،دور كل من الدولةالتشریعات اثر واضح في تعمیق غموض
سلبیة على أكثر من أثاریكون لهذا الغموض واإلبهام ْمن الطبیعي جدا أنو.العالقات القائمة بینهما

ا عن ًالمسؤول قانونمن هوالقانونیةالعملیة أو بحیث لم یعد باإلمكان معرفة سواء من الناحیة ،مستوى
منها ،وتجلیات تداخل االختصاصاتأسبابلهذا اإلشكال ّ، ولعلمن یقوم بماذا ؟مل ما؟عأو مشروع 

ذات طبیعة قانونیة كالصیغ المبهمة في النصوص المتعلقة بتحدید اختصاصات الجماعات المحلیة 
.ذات طبیعة تقنیة تتعلق خصوصا بتعدد مستویات الالمركزیةوأسباب

2016لسنة يدستورالتعدیل الغلبیة أفراد عینة الدراسة تعتقد أن أَّنإ،)40(حسب الجدول رقم -6
هو ي األخیردستورالتعدیل الَّنإإذن فحسب رأي أغلبیة أفراد العینة . جدیر بتفعیل مفهوم الحكامة المحلیة

لحقوق وحریة الذات نضماكوالقانونالدستوربعدما كرسه المشرع في،المحلیةآلیات تفعیل الحوكمةمن
.لمواطنل

القوانین المسطرة تساهم في بناءَّتؤكد بأن،أغلبیة أفراد عینة الدراسةَّنفإ، )41(حسب الجدول رقم -7
اترالمشاونطاقتوسیعهاته القوانین الهدف منها َّأنبإجماع أفراد العینة َّإن.قدرات المجتمع المحلي

الشأن نوعیة في الرفع من أداء تدبیرإضافة ك،المدنيالمجتمعمنظماتعلىالقیودوتقلیص،العامة
هذا إلىإضافة،التقییدیةوالتنظیماتالقوانینٕوالغاءبالحاجات المحلیةودرایته ،العام بفضل إحاطته

تعددوضرورةالوصایة،بیدالسلطةتركیزعدمضرورةهناومنالعام،أيرالاستطالعاتإلىلوصوال
.الحوكمةسیاسةلتحقیقومبرركهدف،الجماعات المحلیةفيارقرالصنععملیةفيالمشاركةافراألط

إجراءات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیةَّأغلبیة أفراد عینة الدراسة تعتقد أنَّنإ، )42(حسب الجدول رقم -8
.كافیة لتعزیز مفهوم الحكم المحلي في المستقبل

عقد لقاءات تواصل بین الجماعات َّرى أنت،دراسةأغلبیة أفراد عینة الَّنإ، )43(حسب الجدول رقم -9
.ف باألهداف والمشاریع والمنجزاتَّینضج التصورات ویعرْوالجمعیات من شأنه أن،المحلیة
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والتي تصب ،43و42: حسب الداللة اإلحصائیة لرأي أفراد العینة لصالح البدیل نعم في الجدولین
ّلمؤثرات المالحظ لَّنألالمحلي،یة لتعزیز االستقاللیة في التسییرالدیمقراطیة التشاركأهمیةفي صالح 

ّفجلها یتمحور حول جدلیة عالقة الدولة والمجتمع المدني ما بین الشد والجذب،السیاسیة وهذا في سیاق ،ّ
لة التوجه السیاسي الذي تمارسه الدوفللجماعات المحلیة،ّهامش الحریة النسبیة الممنوحة من طرف الدولة

ومالیة زیادة على ،وتنظیمیة،وتشكیل قیود إداریة،بمؤسساتها على المجتمع المحلي وممارسة الضغوطات
تفعیلتم ْما إنتعزیز الحكم المحلي هو كنتیجة منطقیة َّنأالعینة یجمعون بأفرادجعل ،الضوابط القانونیة

عقد لقاءات تواصل الفضاء العام للنقاش، لفتحُ، ومن خالل هذه األخیرة أن یمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة
ف باألهداف والمشاریع والمنجزاتِّویعر،بین الجماعات المحلیة والجمعیات من شأنه أن ینضج التصورات

.وهذا ما اجمع عنه أفراد عینة البحث في الجدولین المذكورین أعاله

ك ورثوه من الممارسة التقلیدیة في العمل إذن من خالل ما لمسناه من تردد لدى أفراد العینة، كنتیجة لسلو
، یجب أن یتماشى ترسیخ أبعاد سلوكیة داخل المجتمع المحليَّعلى مستوى المجاعات المحلیة، ندرك بأن

.والتطور الحاصل في محیط الجماعات المحلیة، وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الرابعة

ین، بإدالء آرائهم أو مقترحاتهم الذین یرونها في صالح وفي آخر االستبیان كان المجال مفتوح للمبحوث
، من خالل سؤالین مفتوحین وفي الردود كان أهمها من خالل مالحظات تفید الدراسةالعمل المحلي أو 

المسترجعة، وهذا یبین نقص التجاوب 78استمارة من بین 36إجابات أفراد العینة، والتي في جاءت في 
ما وجهت أسئلة مفتوحة كثیرة في االستبیان، فكانت اغلب اإلجابات ملخصة فیما ا َّالغیر مرغوب فیه إذ

:یلي

. لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة) المبحوثین(أهم مقترحاتك - 1

:أفضل اإلجابات كانت كاألتي

.ضمن التنمیة المحلیةومنظما إلشراك المجتمع المدني الفاعل،إلزام الجماعات المحلیة إلزاما جبریا- 

.وطلبة الجامعات لتكوین وترسیخ مبدأ التشاركیة لدى الناشئة،إدراج نصوص للتالمیذ في الثانویات- 

عقد ندوات بالبلدیات أمام المواطنین تكون إلزامیة، إضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي والتلفزیوني - 
).10استمارة رقم . (واإلذاعة
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:أو مالحظات تفید الدراسة والبحث،م من معلوماتهإضافة ما لدیأما فیما یخص عن- 2

:فأفضل اإلجابات كانت كاألتي

.إعادة ضبط وصیاغة اإلجراءات، والقوانین أكثر دقة بالنسبة للمشاركة السیاسیة- 

.المستوى المحليالمستوى الجامعي لدى المرشحین علىتبني الدولة سیاسة االستئناس ب- 

.كوینیة للمنتخبین المحلیین، وهیئات المجتمع المدني حول المشاركةإجراء دورات ت- 

للقیام بتبلیغ الصوت ،القیام بتحسیس إعالمي للمواطن، بأهمیة المشاركة السیاسیة على المستوى المحلي- 
.باالجتماعات المجالس المحلیة، وحثهم على المشاركة في هذه االجتماعات

:خالصة واستنتاجات الباب الثاني

المحلیةالجماعاتلجوءبالضرورة الملحة لالشهادةإلىتنتاج االسقودنای،الباب الثانينهایةفي
العامالعملفيعتمدُتبروز هاته المقاربة الجدیدة للتسییر هي حتمیة َّأنیبدوالتشاركیة،الدیمقراطیةإلى

َّنفإ،المنظم لهاالقانونيإلطارالكبیر لزخمالتحتا من ناحیة أخرى وَّأم. هذا كجانب أساسيالمحلي
جاءت لتغطي الفجوة الكبیرة . بهمالخاصةالقرارصنععملیةفي" نیالمواطمشاركةل" التنصیص القانوني 

عالوةالتي الزمت تسییر الجماعات المحلیة لعقود، هذا ما أثر سلبا على تحقیق األهداف المنوطة بها، 
السعي لتحسین فضاء الهیئات المحلیة تمخض َّنفإ،دراك الحقیقي للحاجاتعدم القدرة على اإلذلكعلى

عنه حماس تشریعي في الخطابات الرسمیة، نتج عنه مجموعة واسعة من اإلجراءات المتباینة تجاه 
الجمهور المستهدف لتكثیف المشاركة المرغوبة، لذلك كان لنا استحضار لمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة في 

فكان ،الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحليتفعیلنحواألول من الباب الثاني، من خالل الفصل 
على المستوى المجتمعیة في اتخاذ القرارالتي تضمن المشاركة،مجموعة من اآللیات الشعبیةذلك بتناول

، والرقابة ضماناتهاكأحد المحلي، بالتطرق إلى الدیمقراطیة التشاركیة بوجهیها أوال للمشاركة السیاسیة 
الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى طبعا هذا العرض احتوى على عنصر .الشعبیة كوجه ثاني لها

من ّفللحدالخاص بالجماعات المحلیة وفضائها العام، والتشریع الجزائري،المحلي بین الخطاب الرسمي
ك السیاسي دون غیرها، ظهرت قضیة تمكین احتكار العمل السیاسي لفئة معینة تعطي لنفسها حق الحرا

المجتمع المحلي، من خالل تكریس المشاركة السیاسیة الذي هو اتجاه حقیقي نحو الدیمقراطیة التشاركیة 
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أجلمن ،2016ي لسنة لدستوراجاء بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى وآخرها كان في التعدیل 
، باعتبارهما منبثقین 12/07و11/10على القانونین األخیرین التركیز ة، فكانرشیدمحلیةعمومیةحكامة

البلدیةيقانونعلىتعدیالتالثاني من اإلصالحات السیاسیة التي باشرتها الدولة، فالفي إطار الجیل
وعدم فتح الحواروغیابالمنتخبة،للمجالسالجواريالعملضعفوالوالیة، جاءت لعدة أسباب من بینها 

تضارب باإلضافة إلى ،للسكانالمعیشياإلطارتدهورإلىأدىماالمواطنینمعلنقاشالمجال العام ل
األمر إلى سوء تسییر للبلدیات والتدني هذا وبالمحصلة أدى ،المصالح الحزبیة بین االغلبیات المتعاقبة

لقوانین التي لها َّباإلضافة إلى أن جل ا،وتدهور اإلطار المعیشي للمواطن،العامالمستمر لنوعیة المرفق
.ًعالقة بالعمل التشاركي بشكل مباشر أو غیر مباشر معها بقیت حبرا على ورق

والقانونيالسیاسيالسیاقاعيریأنیجبائر،زالجفيفضاء الدیمقراطیة التشاركیة تطویرإن
على نتائج باالعتماد،لةالمسیوالیةركیة فياالدیمقراطیة التشواقععلىناتعرفالمنظم لها، ومن خالل هذا 

منها،االلتباساتمنالعدیدعنتحلیلهذا اللناكشفقدفاألسالیب اإلحصائیة،واستخدامدراسة العینة 
ومن جانب آخر تدخل الوصایة على عمل المجالس المنتخبة هذا من جهة،المشاركةمستوىتقییدفي 
التي ألتمسناها لدیهم، من خالل الهیبة للتوجیهاتاراواستمر،الوحیدةالعامةالسیاسةفيلتطبیقانطاقفي

كما استنتجنا . والتردد في بیئة سیاسیة ظل المجتمع المحلي یتعامل معها على مستوى نسقه االجتماعي
في إقبالهم على الترشح أو الحماسهذاوانعكسه المحلیة،أجهزتتحسینأنه في نفس الوقت یرغب في 

.عیةمجتمتاالنخراط في منظما
فهذا یدل للجماعات المحلیة في اتخاذ القرار،ّهامش الحریة النسبیة الممنوحة من طرف الدولةرغم 

من خاللة،المحلیالجماعاتالذي تمارسه الدولة بمؤسساتها على ،السیاسيعلى نوعیة النسق
نخرط في العمل یالالمجتمع المحليجعل هذا ما من جهة ،تنظیمیةالو،داریةاإلقیود والالضغوطات 

من جهة و، الذي الزمه طویالمن التسلطسلوك كفعل عنفواني ورثه المجتمعال؛ وهذاالتشاركيالمحلي
من والبعض هذا من جانب،لهاوجهلهم،على القوانینمن أفراد عینة الدراسةعدم اطالع البعضولأخرى 

وعدم القدرة على افى، لدلیل على تنةفضاء الجماعات المحلیالعمل في لنقص الخبرة في جانب آخر 
.ما یخوله القانون للنخبة المحلیة، والمجتمع المحلي في هذا الشأن على حد سواءباستیعا
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:الخاتمة

المحليللعملةكقاعد،التشاركیةللدیمقراطیةالجدیدةوالممارساتاالستخداماتدراسةمكنتنالقد
على مستوى المنتخبینالممثلینقبلمنالدورهذاتعبئةتتخللالتي،االلتباساتمنالعدیدتحدیدمن

هوالمحلیینلسیاسیینالنقاش العام لداخلالتشاركیةالمرجعیةتعمیمأنیبدو. الجماعات المحلیة بالجزائر
ممثلوناآلنسیحملهالذي،الجدیدالعامالعملطارإفيراقیامكاناتحتلْإذ،تجنبهایمكنالحقیقة

معالجة مسألة تفعیل َّ، إنأخرىوالفواعل غیر الرسمیة من ناحیة ، من الناحیة الرسمیةمنتخبونمحلیون
تكتسب أهمیة وحیویة خاصة بالنظر ،الجماعات المحلیة في الجزائرعلى مستوىالدیمقراطیة التشاركیة 
ي تطرحها، وأبعادها الجهویة، والوطنیة والدولیة، وكونها تمثل تولیفة مركبة لموضوع إلى أهمیة القضایا الت

.الدیمقراطیة التشاركیة محورها اإلنسان، كهدف لها وغایتها التنمیة

مقابلُمهیمنكفاعللدولةالدور المتعاظم للناأنتج،ائرزالجالجماعات المحلیة في واقعدراسةَّإن
األخرى غیرالمجتمعیةوالقوى،الرسمیةبسیطرتها على كافة الهیئات المحلیة، وذلكرىاألخالفواعل
الخارجیةللعواملالجزائریة الحالةفيملحوظةغلبةهناك،ضعیفمحلي مجتمعفي ظل وجود الرسمیة
ویتمثلنفوذ،الذاتبالنخبالمرتبطةتلكوخاصة،للمجتمع المحلي الجزائريالسیاسیةالثقافةفيوتأثیرها

وتوجهاتنزعاتتعزیزفيساهمتهاّأنفيالسیاسیة،وثقافتهاالنخبتلكعلىالخارجیةالعواملتأثیر
، والنظرة السلبیة لهم على عدم اآلخرینإقصاءإلىالنزوعبالنخبةائحرشمختلفلدىائیةصٕواقتسلطیة،

اذ القرارات على المستوى المحلي، من قبل الممثلین القدرة بادرك حاجاتهم الحقیقیة، وبالتالي االنفراد باتخ
.ا أثر جلیا على تحقیق غایات الجماعات المحلیة وفي مقدمتها التنمیة المحلیةَّمِالمنتخبین دون غیرهم، م

الدیمقراطیة مفهومفيوالمتمثلةالمعتمدة،المركزیةالمفاهیمأهمبتحلیلالبدءهذهفي دراستناتملقد
علىوالنزاهةالشفافیة، معاییرإضفاءإلىتهدفمتجانسة، وتفاعلیةعملیةبأنهااتضحالتيركیة،التشا

البعدَّأنحیثوظیفیة،بنیویةمقاربةخاللمنا مفهومتوضیحتمذلكوبعد،عمل الجماعات المحلیة
البعداَّأمجال العام للنقاشالدیمقراطیة التشاركیة، وذلك بفتح المبتفعیلالمكلفالجهازعلىیدلالبنیوي

التشاركیة بالتدخل الذكي للناس، في إطار االتجاهات الرئیسیة لتأسیس العملیةبتسییرفیرتبط،الوظیفي
اللجوء إلى الدیمقراطیة أسبابأهمتوضیحإلىإضافة،العالقة بین الفواعل الرسمیین والغیر رسمیین

والفاعلیة االستقاللیة،والشفافیة، ،الحریةمبادئباحترامأساساطةوالمرتب،العمل المحليدیجوتلالتشاركیة
.والتواصل لفض أزمة التنمیة، والخروج من عجز الدیمقراطیة التمثیلیة
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التشاركیة على مستوى العملیةإلدارةالوظیفيالسیاقبتحلیلالقیامتم:للدراسةالتحلیلياإلطارفي
والقانونيالتشریعياإلطاربتحلیلاًبدءوذلكخالل الواقع الممارساتيمن،الجزائرفيالجماعات المحلیة 

الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى تفعیلفي الحكومیةالجهود طبیعةفيأساساوالمتمثل،لهاالمنظم
داخليسیاقإطارفيتجاءهاأنإتضحة في كل القوانین التي لها عالقة بها،المعتمدو،المحلي
بة للبیئة الداخلیة، بعدما عجزت القوانین السابقة في حل التوترات المحلیة، والتي كانت سببا مباشرا واستجا

والتيالمحليىالمستوعلىوتفاعلها المحلیة،الجماعاتبنیةتحلیلإلىإضافة،في تعطیل عجلة التنمیة
هاَّأنتبینوعلى هذا األساس،لمحلیةِالتخاذ القرارات من قبل الهیئات ا،الذاتيبالطابعتتمیزأنهااتضح

المواطنیندفعألجل، واالنفتاح على فضاء أرحب للنقاش، والعمل المشترك الفعالیةمنللمزیدحاجةفي
.للمشاركة أكثر

التركیزتمفقد:التشاركیة على المستوى المحليللدیمقراطیةالتنظیميالسیاقتحلیلیخصفیماأما
عملیة تجسید الدیمقراطیة التشاركیة، سواء من ناحیة التنصیص القانوني المنظم لها في الفواعلأهمعلى

ومرافقةمساهمةوكذا ،العمل الجمعويأو العمل الممارساتي المالحظ على ارض الواقع، من خالل 
فيبالمشاركةللفردتسمحاألحزاب السیاسیة، كقنوات للعمل المحلي وصوال إلى وسائل اإلعالم واالتصال،

لرقابة الشعبیة، كوجهان وذلك بالتطرق إلى المشاركة واالقرارصنعفيوالمشاركة،السیاسیةالحیاة
اتضح أنها تجربة حدیثة، وعلیه فهي مازالت أساسیان لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، 

ْفي حاجة ماسة لعامل الزمن، حتى نستطیع أن نقیم ونقوم هذه  َِْ َُ منلمزیدبحاجةالتجربة، كما هي أیضا ُِ
.لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة المرغوب فیهاالمالئمالجولتهیئةالتنظیم

ألفراد الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلةتحلیلّتمفقد:للدراسةالمیدانيالمستوىعلى
استبیانعلىاالعتمادخاللمنوذلك،2018سنةإلى 2011سنةفي الفترة الممتدة من عینة الدراسة

تحلیلخاللمنتضحأوقدللدراسة،التحلیليبالسیاقكبیربشكلتعلقت،المحاورمنمجموعةتضمن
على مستوى الذي استسقیناه الواقع ألممارساتي ، ومن خالل الدراسةعینةادرأفغالبیةبأناإلجابات

المسیلةوالیةركیة فياالدیمقراطیة التشواقععلىلنتعرفالتطبیقي،الجانبالجماعات المحلیة في
َمكنقداألسالیب اإلحصائیة المناسبة،واستخدام،االستبیانمحاورتحلیلعلىباالعتماد َّ تحلیلهذا اللناَ

التوجهات المختلفةاستدراجأنإثباتمنتمكنافقدالبالغیة،األرقامبینالتوتراتمنالعدیدعنلكشفا
من جانب تدخل الوصایة على عمل المجالس المنتخبة ،المشاركةمستوىتقییدفي لمبحوثین، تراوحتل

التي ألتمسناها لدیهم، من خالل الهیبة للتوجیهاتواستمرارا،الوحیدةالعامةالسیاسةفيلتطبیقانطاقفي
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َّكما استنتجنا أن . عيوالتردد في بیئة سیاسیة ظل المجتمع یتعامل معها على مستوى نسقه االجتما
تشریع الفي الحماسهذاوانعكسه المحلیة،أجهزتتحسینالمجتمع المحلي في نفس الوقت یرغب في 

فیكثلتالمستهدف،الجمهورفياًجدالمتباینةاإلجراءاتمنواسعةمجموعةفيالذي اتخذته الدولة 
یشجعمماكاملة،غیرالمنشودةالمواطنخبرةّأن كما اثبت التحلیل االستداللي. المرغوبةالمشاركة

عنهایعبرالتي،للتوقعاتجزئیةرؤیةعلىهماتقرارتأسیسعلىالمحلیین المنتخبینالمسؤولین
األهدافبدو، ولذلك تالعامالنقاشفيةمتكافئغیرإلى قرارات وصولللما ینتهيوهذا، المواطنون

.القیودمنالعدیدجهواتالتشاركیةالخاصة ببالسیاساتةالمرتبط
:للدراسةافيراإلستشباإلطارالمرتبطةالنتائج

فألول مرة الجزائر تتبنى مصطلح إذن بعد إقرار الدیمقراطیة التشاركیة دستوریا صراحة، 
لم تراعي ْإن،ا، بمعنى آخر أي سیاسة عمومیة كیف ما كان نوعهاًالدیمقراطیة التشاركیة هذا مهم جد

یمقراطیة التشاركیة فهي ال تحترم المقتضیات الدستوریة، وعلیه الفرصة مواتیة مدام الورشة مفهوم الد
، ومنها یلزمنا العمل وهي اإلقرار بها دستوریاقاعدة أساسیةنملكفمن حیث المبدأ التشریعیة مفتوحة، 

ة الهیئات علیها من جمیع الجوانب، لتأهیل المجتمع المحلي، سواء على مستوى السلطات العمومی
المنتخبة، المؤسسات العمومیة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، لذلك یجب أن نؤمن أننا دخلنا فترة 

:جدیدة تحتاج منا إلى تأهیل، وحكامة لتجسید هاته األفكار، وذلك من خالل ما یلي
ظر في العمل یجب أن یكون الفاعل المدني في مستوى هذه المقتضات الدستوریة، من خالل إعادة الن-

الجمعوي، إذا البد من إعادة النظر في التشریعات والقوانین المنظمة للمنفعة العامة، على سبیل المثال ال 
الورشة التشریعیة مفتوحة جدا، أوال كنتیجة  إذن . الحصر الدعم المالي الموجه لهم دون حسیب وال رقیب

لقوانین ذات الصلة حتمیة بعد صدور كل للمقتضیات الدستوریة الجدیدة، فإعادة النظر في بعض ا
هناك عمل طویل وشاق للبحث عن ترسانة تشریعیة مناسبة، لتتالءم مع هذه المقتضیات لذلك دستور، 

:، وعلى هذا األساس یرى الباحث ما یليالدستوریة الجدیدة
لك بواسطة م للجماعات المحلیة، وفتحه للمشاركة في اتخاذ القرار، وذاتطویر المجال العضرورة- 

االقتراحات الموقع علیها من طرف اكبر عدد ممكن من المواطنین، فیما یخص مختلف الشؤون المحلیة 
خالل منوذلكالحقیقي للعملیة السیاسیة لتحقیق النزاهة والشفافیة،الطابعإلضفاء،والتي تعنیهم مباشرة

.السائدواالجتماعيوالقانونيالسیاسيبالسیاقربطها
هیئات منتخبة مغشوشة ال یمكن أن تنجح الدیمقراطیة التشاركیة، لذلك من الضروري إعطاء بوجود- 

وتأسیسیة لمفهوم الدیمقراطیة ،دور مهم للمجتمع المدني في إنجاح عملیة مراقبة االنتخابات كنقطة بدایة
للمقتضیات الدستوریة لم یكن المجتمع المدني راعيْفإن،نها مكملة للدیمقراطیة التمثیلیةأل،التشاركیة
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ة، كما یجب فتح المجال العام أمام َفّلَغُستفرغ من أهمیتها، وستفرز لنا مجالس تدیر الجمعیات بسیاسات م
أو باقتراحها في إطار قوانین ،المجتمع المدني، عن طریق تقدیم ملتمسات وتقدیم عرائض عن سیاسات

للتعریف بالقوانین الجدیدة في ،یة والمجتمع المدنيمنظمة لذلك بطبیعة الحال بعد تأهیل الهیئات المحل
َّدورات تكوینیة ألن األمر یتطلب وقتا لذلك، لالنتقال من شكل التسییر الذي الزم عمل هذه الهیئات لزمن 

.  طویل إلى شكل جدید
بالشؤون المحلیة، والتي تتعلق ت الخاصة منصة الكترونیة مخصصة لنشر المعلوماضرورة إحداث- 
.على مستوى الجماعة المحلیة لتجسید مفهوم التواصل،المتعلقة بهالمواطن مباشرة واإلجراءاتبا
یكون فیها تمثیلیة للسلطات ،س مع هیئات المجتمع المدني هیئات ولجان مشتركةیضرورة التأس- 

من 31ي المادة إعادة النظر فیجب ا ًوتمثیلیة للمجتمع المدني، إذ) لهیئات المنتخبةفي اممثلة(العمومیة 
الخاص 07- 12من القانون 33وكذا المادة ،الخاص بالبلدیة والخاص بتشكیل اللجان10-11القانون

عل مبدأ التشاركیة المنصوص علیه في التعدیل َفُیى بإشراك الفواعل التي سبق ذكرها حتوذلك بالوالیة، 
مواساة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعلجنة تهتم بال:ا ال تكون لجان كاألتيَمِالدستوري الحالي، ول

َّ، ألن التمییز یتضاعف كل ما كانت النساء قرویات وفي المدن الصغرى )إشراك المرأة( االجتماعي
َّأن،، ولجنة خاصة بالشباب ألنه وفي الفصل الرابع من الدستور األخیر في مفهوم المواطنةباألخص

ٍوبناء المجتمع، وال یقتصر دورهم على مجال ر في تنمیةٌدور كبیوله ،الشباب قوة حیة في بناء الوطن َ ُ
ّمحدد ُ.

ضرورة السماح للمواطنین بإعطائهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار التنموي، وذلك بإدماج مقاربة - 
الختیار مشاریع من مجموعة كبیرة مقترحة، حسب األولویة وذلك عن طریق الموقع  التشاركیةالمیزانیة 

وجد، أو عن طریق استمارات یتم االختیار فیها على سبیل المثال، ال ْوني للجماعة المحلیة إنااللكتر
مشروع مثال مقترح من الهیئة المحلیة، أو عن طریق 15مشاریع حسب األولویة من مجموع 5الحصر 

للسنة أفكار مقترحة من طرف المواطنین، عن مشاریع توضع في المخططات التنمویة للجماعة المحلیة
ٕالقادمة، وبهذا الشكل نكون أمام إدراك الحاجات الحقیقیة للساكنة، وارجاع الثقة المفقودة بین الحاكم 
والمحكوم، فهذه اآللیة هي عامل أساسي لتحفیز المواطنین أمام المشاركة االیجابیة في بناء المجتمعات 

. المحلیة
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

مولود معمري تیزي وزوجامعة 

الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة 

العلوم السیاسیةقسـم 

:أختي الكریمة/أخي الكریم

:أما بعدالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

ة في الجماعات المحلیة، وألهمیة ال یخفى علیكم أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل تكریس الدیمقراطیة التشاركی
الجماعات المحلیة في على مستوىتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة :بعنوان بـالموضوع نحن بصدد إجراء دراسة 

دراسات "استكماال لمتطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه تخصصوهذا،)دراسة حالة والیة المسیلة(الجزائر 
المحلیة، فأنت أفضل الجماعاتعملفيالفاعلین الرسمیین، أو الغیر الرسمیین، ولكونك أحد "ٕواقلیمیةمحلیة 

وعملت فیها بجهد حتى ال تأخذ اإلجابة من وقتك الكثیر،ستبانة التي صممتهامن یجیب على أسئلة هذه اإل
.ألنها لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي،وستحظى إجابتك بسریة تامة

لما لذلك من أثر ك هو التكرم بقراءة العبارات الواردة فیها بدقة، واإلجابة علیها بموضوعیةما أرجوه منوكل 
أمام االختیار الذي یتفق )x(التي سوف سیتوصل إلیها الباحث من خالل وضع عالمة ،كبیر على صحة النتائج

.                 وموضعك المناسب في العمل على المستوى المحلي،مع إجابتك

شاكرین لكم سلفا حسن تعاونكم

الدكتورة. أ: ةالمشرف:            طالب الدكتوراه

حرحوز عبدالحفیظ                                                                    لوناسي جیجیقة

إستمـارة البــحث
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.البیانات األولیة: المحور األول

ذكر      أنثى:      الجنس- 1

فما فوق5051-4041- 3031- 20: السن - 2

مطلق أرملأعزبمتزوج : الحالة االجتماعیة- 3

عضو بالمجلس البلدي رئیس جمعیة مسؤولمنتخب:  نوعیة القیادة المحلیة- 4

: ................تاریخ العمل كقائدرئیس حي الوالئيعضو بالمجلس 

سنوات   15- 11سنوات       10- 6سنوات      5- 1: في القیادةاألقدمیة- 5

فما فوق 15

جامعي     ما بعد التدرج ابتدائي    متوسط      ثانوي : التعلیميالمستوى- 6

و الجماعات المحلیةالدیمقراطیة التشاركیة: المحور الثاني

؟الحقیقي للمواطنیناالنتخابات كفیلة بتحقیق التمثیل هل - 1

* نعم
ال *

؟الالمركزیة بالجزائر تتیح للجماعات المحلیة حریة التصرف باتخاذ القراراتهل- 2
نعم *

ال *

؟تساهم الرقابة الشعبیة في ترشید قرارات الجماعات المحلیةهل - 3
نعم *

ال *

؟حقیق جودة القراراتتعمل المشاركة السیاسیة على تهل - 4
نعم  *

ال *

؟تعمل الرقابة اإلداریة الشدیدة على إعاقة روح المبادرةهل - 5
* نعم
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ال *

؟في تصویب مجمل القراراتلیساعد یتحقق أسلوب الحوار أثناء االجتماعاتهل- 6
نعم *

ال *

؟على تسطیر برامج ومشاریع حقیقیة وذات نجاعة تتیح االستقاللیة في إدارة المیزانیةهل- 7
نعم  *

ال *

؟نظام الجبایة فعال حین تكون المیزانیة مستقلةهل یكون - 8
نعم  *

ال *

والقضایا الدیمقراطیة التشاركیة وتغیر أدوار الجماعات المحلیة بین تعدد الفواعل :المحور الثالث 
.تشاركیةالجدیدة للدیمقراطیة ال

هل یعمل التخطیط التشاركي المحلي على إدراك حقیقي للحاجات؟- 1
* نعم
ال *

هل التخطیط التشاركي على المستوى المحلي یزید من نجاعة أداء الجماعات المحلیة؟- 2
* نعم
ال *

هل یتیح التخطیط التشاركي المعلومات الالزمة حول احتیاجات المجتمع؟- 3
* نعم
ال *

ّهل ترى أن التخطیط التشاركي یجنب الجماعات المحلیة هدر مواردها؟ - 4
* نعم
ال *

هل یزید التخطیط ألتشاركي من فرص المشاركة لكل أفراد المجتمع المدني؟- 5
* نعم
ال *

هل تعمل المشاركة المجتمعیة في التخطیط إلى تنویع البدائل المتاحة؟- 6
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* نعم
ال *

هل یساهم القطاع الخاص في بناء االقتصاد المحلي؟- 7
* نعم
ال *

یعمل القطاع الخاص على تنویع وتحسین الموارد المختلفة للجماعات المحلیة؟هل - 8
* نعم
ال *

.الجهود الجزائریة في تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي: المحور الرابع

ن التشریع الجزائري اقر مبدأ التشاركیة؟هل تعلم أ- 1
* نعم
ال *

هل ترى أن التشریع الجزائري كافي لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة؟- 2
* نعم
ال *

هدفه في تجسید التشاركیة؟2016ي لسنةدستورالالتعدیلهل حقق- 3
* نعم
ال *

ة كفیل بإزالة التوترات المعیقة لسیر عمل الجماعات المحلیة؟هل إصالح قوانین الجماعات المحلیة السابق- 4
* نعم
ال *

تحسین ( هل حقق برنامج تكوین إطارات الجماعات المحلیة ومواردها البشریة في إطار تجسید الدیمقراطیة التشاركیة - 5
؟)أدائها

* نعم
ال *
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ةقانون البلدیة والوالیة برؤیة واضحة لتفعیل الدیمقراطیالمتضمنان كل من07-12و 10-11هل جاءت القوانین - 6
التشاركیة في المجالس الشعبیة؟

* نعم
ال *

األخیر من شأنه تحسین أداء الجماعات المحلیة؟2016ي لسنةدستورالتعدیل الهل ترى أن إقرار الدیمقراطیة التشاركیة في - 7
* نعم
ال *

في إتاحة فرص المشاركة أمام الجمیع؟06-12ت هل ساهم قانون الجمعیا- 8
* نعم
ال *

هل ترى أن الرجوع إلى نظام القائمة االنتخابیة المفتوحة یحد من سطوة المال ویعزز مبدأ المشاركة؟- 9
* نعم
ال *

الواقع واآلفاق: تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة: المحور الخامس

هل تعتقد أن القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة تجسدت فعال؟-1
* نعم
ال *

هل ساهمت هذه القوانین في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعیة في صنع القرارات ؟- 2
* نعم
ال *

هل أدت هذه القوانین إلى تعزیز مفهوم الحكم الرشید ؟- 3
* نعم
ال *

المسطرة إلى الحد من الدور المتعاظم للسلطة المركزیة؟هل أدت القوانین- 4
* نعم
ال *

هل تعتقد أن منظومة القوانین الخاضعة لها الجماعات المحلیة، ساهمت في الحد من التداخل في الصالحیات ؟- 5
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* نعم
ال *

محلیة؟ جدیر بتفعیل مفهوم الحكامة ال2016ي لسنةدستورالالتعدیلهل تعتقد أن- 6
* نعم
ال *

هل تساهم القوانین المسطرة في بناء قدرات المجتمع المحلي؟- 7
* نعم
ال *

هل تعتقد أن إجراءات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة كافیة لتعزیز مفهوم الحكم المحلي في المستقبل؟- 8
* نعم
ال *

وباألهدافعرف من شأنه أن ینضج التصورات ویالجمعیات والمحلیة الجماعات بینعقد لقاءات تواصل رى أن هل ت- 9
؟منجزاتالومشاریعال

* نعم
ال *
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أهم مقترحاتك لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة؟-

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
...................................................................................

إضافة ما لدیكم من معلومات أو مالحظات تفید الدراسة و البحث؟-

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.....................................................................................................................

.شكرا جزیال و وفقكم اهللا في أداء مهامكم
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:الملخص
أداء الجماعات بجودةالخاصة، والمرجعیات الفكریة الدولیةالمعاییرأهموتوصیفتحلیلتحاولاألطروحةهذهإنَّ
فيالمختصةاكزروالمالحكومیة،الدولیةالمنظماتطرفمنالمعتمدةفي ظل وجود المقاربة التشاركیة ،المحلیة
ٕتعدد الفواعل واشكاالت و،أدوار الجماعات المحلیةبینالعالقةطبیعةلتحدیدتسعىكما،لسیاسیة واالجتماعیةاالشؤون

.الممارسة
للجماعات والقانونیةالسیاسیةالبیئةإطارفيالدیمقراطیة التشاركیةتفعیل مدىاختبارتم،تقدمماأساسعلى

استجابته للدیمقراطیة مدىفي،المحليللعملوالتنظیميالقانونياإلطاریلتحلخاللمنوذلك،المحلیة بالجزائر
لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة في والیة المسیلة، وأهم العقبات التي تحول دون المیدانيالتحلیلضوءعلىالتشاركیة 

.ذلك
بالفاعلیة في الجزائر،عات المحلیةالجماجعلبكیفیةالمتعلقةاإلشكالیةمعالجةإلىاسةرالدهذهسعتوقد

تمقدلوالیة المسیلة، المیدانیةاسةرالدضوءعلىو. ویكون ذلك باعتماد مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة،الضروریة
الجماعات فاعلیةواعتماد مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة بینعالقةهناكأنهافتراضخاللمن، اإلشكالیةهذهمعالجة
تصویب وجودة العمل المحلي والحد فيوالهیئات المحلیة الفواعل الغیر رسمیین بینعالقةوجودإلىإضافة،ةالمحلی

.من الدور المتعاظم للوصایة

أنَّحیثافي،رواإلستش،والمیداني،والتحلیلي،النظريبالسیاقالمرتبطةالنتائجمنمجموعةإلىاسةدرالخلصت
من خالل فتح مجالها العام للنقاش باعتماد هذه الشفافیةلمبادئباحترامهاترتبط،ماعات المحلیةالجنجاعةولیةعفا

السیاسیة بشكل العملیةفيللمشاركةتحفیزهمثمومن،المواطنینثقةكسبأجلمنوذلك،المقاربة السالفة الذكر
منطقلتحقیقاألساسیة،الضماناتمنالمزیدتحتاجزالتالئرزاالجفيالجماعات المحلیةحوكمةأنَّكماعام، 

.شؤونهاتسییرفيالواضحالوصایة لتدخلبالنظروذلك،أداء مهامهافياالستقاللیة اإلداریة

منتخبین منعیناتخاللمنللدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة، المیدانیةسةراالدأوضحتقد
تفعیل أنبلدیات مختلفة الطابع والنسمة باإلضافة إلى المجلس الشعبي الوالئي، ب5من ومنظمات للمجتمع المدني

المنتخبین، والفاعلین جمهوربینالثقةمنمتوسطبمستوىتحظىالدیمقراطیة التشاركیة على مستوى والیة المسیلة،
الجماعات المحلیة في اتخاذ هیئاتفمختلاستقاللیةدرجة والوعيبغیابمتعلقةالعتباراتوذلك،الغیر الرسمیین
ماوهولطبیعة تسییر هاته الجماعات المحلیة، التي ال زالت تخضع للوصایة الشدیدةوهذا كنتیجة،قرارات شؤونها

ُوجود الهیبة والتردد، التي الزمت المجتمع المحلي بالمسیلة یفسر َ ْ ظل یتعاملقد، ولذلكاالجتماعينسقهعلى مستوىَ
وعدم االنخراط في العمل السیاسي التشاركي كسلوك ورثه والهیبةعدم الثقة،منبنوعسیاسيكنظامةالدولمع

.المجتمع من التسلط الذي الزمه طویال

-التخطیط التشاركي-المواطنة –الجماعات اإلقلیمیة-الجماعات المحلیة-الدیمقراطیة التشاركیة:المفتاحیةالكلمات
.المیزانیة التشاركیة-الرقابة الشعبیة - االقتصاد المحلي 

ربيةـــــــة بالعـــــــــــــــــــص األطروحـملخ
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Résumé

        Cette thèse tente d'analyser et de caractériser les normes internationales, les plus
importantes et les références intellectuelles à la qualité des performances des
collectivités locales, en présence de l'approche participative adoptée par les
organisations intergouvernementales, et les centres concernés par les questions
politiques et sociales, ainsi elle Cherche à déterminer la nature des relations entre les
rôles des collectivités locales et la multiplicité des différents acteurs et les
problématiques de pratique.

De ce qui précède, a été testé à quel point La démocratie participative peut
s'incarner dans l'environnement politique, et juridique des collectivités locales en
Algérie, En analysant le cadre juridique et réglementaire de l’action locale dans la
mesure où elle répond à la démocratie participative dans un cadre d’une analyse qui vise
le renforcement  de la démocratie participative dans la wilaya de M’sila, et les
principaux obstacles qui l’empêchent..

Cette étude visait à résoudre la problématique à laquelle les collectivités locales
deviennent en Algérie avec l'efficacité nécessaire, en adoptant  l’approche de la
démocratie participative. Cette étude de cas (wilaya de M’sila), à laquelle a été traité la
problématique en supposant qu'il existe un lien entre l'adoption de l’approche de la
démocratie participative et l'efficacité des collectivités locales, ainsi le lien entre les
acteurs informels et les organismes locaux pour la correction de la qualité du travail
local, et la limitation du rôle croissant de la tutelle.

      Cette étude a conclu sur un ensemble de résultats relatifs aux contextes théorique,
analytique de terrain, et prospectif, Où l’efficacité et la performance des collectivités
locales, est liée au respect des principes de la transparence en ouvrant l’espace public à
la discussion en adoptant cette approche, afin de gagner la confiance des citoyens, et de
les encourager à participer au processus politique d’une manière générale, la bonne
gouvernance des collectivités locales en Algérie a encore besoin de plus de garanties,
pour réaliser la logique d'indépendance administrative de ses fonctions, et vu
l'ingérence apparente de la tutelle dans la conduite de ses affaires.

       L'étude de terrain  de la démocratie participative au niveau de la wilaya de M’sila, a
montré à travers des échantillons d'organisations élues, et d'organisations de la société
civile de cinq communes différentes, et de l'Assemblée populaire de la wilaya, que Le
renforcement de la démocratie participative au niveau de la wilaya de M’sila, a un
niveau de confiance moyen entre les élus et les acteurs informels. En raison de
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considérations liées au l'absence de prise de conscience, et du degré d'indépendance des
différents organes des collectivités locales dans la prise des décisions, en raison de la
nature de la gestion de ces collectivités locales, qui fait toujours l’objet d’une forte
tutelle, ce qui explique l’existence de l’hésitation et la crainte, Qui afflige la société locale
de la wilaya de M’sila au niveau de sa structure sociale, et pour ce là a continué à traiter
l’État comme un système politique avec une sorte de méfiance, de crainte, et de non
implication dans l’action politique participative, comme un comportement de la société
qui l’a hérité de l'autoritarisme Dont il Accompagnait depuis longtemps.

Mots-clés: démocratie participative - collectivités locales - collectivités territoriales -
citoyenneté -planification participative - économie locale - contrôle populaire -budget
participatif.


