احلكم احمللي وإمكانية تطبيقه يف اجلزائر
Local Governance and its Applicability in Algeria
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:ملخّص
 وقد. للمرة الثالثة بعد حصولها على االستقالل،اعتمدت الجزائر مؤخرا تقسيما إداريا جديدا
سبق هذا التوجه مناقشة مثيرة للجدل بين أولئك الذين يدعمون إنشاء واليات جديدة وأولئك الذين
يدعون إلى معايير أكثر عقالنية خارج نطاق الشعبوية والحسابات االنتخابية واإلقليمية من أجل تعزيز
.التنمية في مناطق مختلفة من البالد
 يقترح هذا البحث تجربة الحكم املحلي كخيار عقالني أثبت فعاليته في العديد،بين هؤالء وأولئك
. ويتوقع أن يكون كذلك في الجزائر،من البلدان
. الحكم املحلي؛ الجزائر؛ التنمية؛ التقسيم اإلداري؛ الديمقراطية املحلية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
For the third time after gaining independence, Algeria is heading to adopt a
new administrative division. The trend has been preceded by a contentious debate
among those who support such a tendency to create new Wilayas and those who
call for more rational criteria beyond populism and electoral and regional
calculations in order to reinforce development in the different regions of the
country.
Beyond the two parts of the debate, this research suggests the experience of
local governance as a rational choice that has proved to be effective in many
countries, and is expected to so in Algeria.
Keys words: Local government; Algeria; development; administrative
decision; local democracy.
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مقدّمةّ :
حظي نظام الحكم املحلي باهتمام كبير في العقود األخيرة السيما من طرف الجماعة البحثية بعد
ثبات نجاعته في الكثير من الدول التي اعتمدت عليه مبكرا في التنظيم اإلداري والسياس ي ألقاليمها
كبريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية ما جعل الكثير من الدول النامية تتبناه تحت ضغط األعباء
الكبيرة التي أصبحت على عاتق السلطات املركزية وعجزها عن االستجابة ملتطلبات مواطنيها من سلع
وخدمات من جهة ،ومن جهة ثانية رغبتها في توسيع املشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة شؤونهم،
والسعي لتحقيق التعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية املحلية.
أهمية املوضوعّ :
إن دراسة دور الحكم املحلي في تحقيق التنمية يوازي من حيث أهميته دراسة دور األجهزة
املركزية ،فالبلدية تعتبر في أغلب النظم اإلدارية في العالم الوحدة األساسية إلدارة شؤون الدولة
واملجتمع ،وتتوقف فعالية جهاز الدولة على فعالية هذه الوحدة ومدى تمكنها من ترجمة الخطط والبرامج
التنموية إلى إنجازات.
أهداف الدراسةّ :
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور املحوري الذي تقوم به هيئات الحكم املحلي في
سبيل ترشيد التنمية وتكريس الديمقراطية املحلية والتعرف على مختلف العقبات التي تواجهها مع التركيز
على الحالة الجزائرية.
اإلشكاليةّ :
ترصد الحكومات الجزائرية املتعاقبة بعد االستقالل مبالغ مالية ضخمة توجهها إلى الجماعات
املحلية في شكل برامج تنموية تمس مختلف القطاعات ،إال أن مردود استثمار هذه األموال عادة ما يكون
هزيال في الواقع ،وهذا ما يطرح تساؤالت حول مدى كفاءة هذه الهيئات وقدرتها على تحويل املشاريع
التنموية إلى إنجازات ،وإمكانية االستغناء عنها لصالح إحدى نماذج الحكم املحلي التي أثبتت نجاعتها في
عدد من دول العالم ،فإلى أين مدى يمكن تطبيق أحد نماذج الحكم املحلي في الجزائر من أجل تعزيز
الديمقراطية املحلية ،وتعظيم مردود املجهود التنموي؟
تساؤالت فرعيةّ :
 ماذا نعني بالحكم املحلي؟ ماهي املقومات التي يمكنها التأسيس عليها لبناء نموذج حكم محلي في الجزائر؟ ما هو األثر املنتظر من نموذج الحكم املحلي على التنمية في الجزائر؟الفرضيةّ :
ترتبط رشادة التسيير املحلي بمدى المركزية صنع القرار ومشاركة الفواعل املحلية فيه ،ومن شأن
نموذج الحكم املحلي أن يوفر اإلطار النظري والعملي لتحقيق هذا الهدف.
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املنهج املستخدمّ :
يستعين الباحث باملنهج التحليلي للبحث في أدوار الهيئات املحلية في ترشيد التنمية ،كما يوظف
مقاربة عالقة الدولة باملجتمع للتعرف على طبيعة العالقة بين هذه الهيئات ومحيطها االقتصادي
واالجتماعي .باإلضافة إلى املقاربة القانونية -املؤسسية للتعرف على طبيعة هذه الهياكل.

املبحث األولّ ّ
الحكم املحلي ،املفهوم والتطبيقات ّ
في ظل التراجع املستمر لدور الدولة في مختلف املجاالت ،تزايد االهتمام بموضوع الحكم املحلي
بأبعاده السياسية واالجتماعية واالقتصادية ما أدى إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين والفواعل الالدولتية
األخرى للمشاركة في عملية الحكم ،ويندرج هذا االهتمام في مسعى بعض برامج األمم املتحدة لتكريس
الالمركزية في التسيير ملواجهة التحديات التي أفرزتها السياسات االقتصادية الشمولية ،التي أربكت الدولة
وقلصت من مساحة تأثيرها في الشأن العمومي.
وقد تجلى هذا االهتمام أيضا في تقارير البنك الدولي حول التنمية في العالم ،حيث دعا إلى اعتماد
الالمركزية وجعل الدولة أكثر قربا من الناس.
املطلب األول :تعريف الحكم املحلي
تتعدد تعاريف الحكم املحلي وتختلف باختالف آراء وتوجهات املفكرين ،فهناك من عرفه على أنه
املناطق املحددة التي تمارس نشاطها املحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها املحليين تحت رقابة
وإشراف الحكومة املركزية( .)1أما قاموس ويبستر فيعرفه بأنه حكومة املحددة ملنطقة محلية معينة ،أو
مؤلفة ومقسمة كجزء من الوحدة السياسية الرئيسية كاألمة أو الدولة ،أو هي هيئة من األشخاص
منصبة أو مؤلفة دستوريا "شرعيا" كحكومة.
أما األمم املتحدة فقد عزت مصطلح الحكم املحلي إلى الوضع السياس ي إلحدى الدول أو الواليات،
فاعتبرت الحكومة املحلية بأنها "في حالة النظام الفدرالي :الوالية التي يتم إيجادها بموجب القوانين
واملتمتعة بقدر كبير من السيطرة على األمور املحلية ،بما في ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام األفراد
ألغراض محددة" ( .)2أما املوسوعة الحرة ويكيبيديا فعرفت الحكم املحلي كاآلتي" :هو الحكومة املحلية التي
تشير إلى السلطات اإلدارية على املناطق التي هي أصغر من الدولة ،ويستخدم مصطلح حكومة محلية على
النقيض من مكاتب الدولة على املستوى القومي ،والتي يشار إليها باسم الحكومة الفيدرالية أو الحكومة
املركزية أو الحكومة الوطنية"(.)3
وللحكم املحلى ثالثة أركان أساسية هي:
ا
أوال -اإلقرار بوجود مصالح محلية تتميز عن املصالح الوطنية العامة.
ّ
ا
ثانيا -أن يتولى إدارة هذه املرافق واملصالح املحلية هيئات محلية مستقلة.
ّ
ا
ثالثا -أن يكون استقالل هذه الهيئات املحلية عن السلطة املركزية غير كامل ،وإنما يتعين أن تخضع
ّ
في مباشرة اختصاصاتها لرقابة السلطة املركزية في حدود معينة.
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الفرع األول :الع ّوامل املؤثرة على الحكم املحلي
هناك عوامل كثيرة تؤثر على الحكم املحلي ،ويختلف هذا التأثير باختالف التجارب والظروف
املحيطة بها ومن هذه العوامل:
 العوامل الجغرافية:كأن تكون البالد مكونة من جزر متباعدة مثل جمهورية جزر القمر الفدرالية ،وهذا التباعد بين
األقاليم يؤدي إلى ضعف التواصل بينها وبين الحكومة املركزية ،خاصة في ظل غياب نظم اتصاالت حديثة
مما يضعف إحداها ،فكلما كانت األقاليم متباعدة أو واسعة جدا كلما كانت هناك حاجة أكثر لحكم
محلي قوي وفعال ،وذلك لتفادي انفصال تلك األقاليم(.)4
 العوامل التاريخية:كأن تكون األقاليم أو الواليات قد عرفت تجارب سابقة من االستقالل أو الحكم الذاتي ،مما
يصعب عليها التنازل عن هذا املكسب لصالح نظام أقل استقاللية ،فالواليات األمريكية التي شكلت نواة
االتحاد كانت واليات مستقلة تحكم نفسها بنفسها وبالتالي فالظروف التاريخية هنا كان لها الدور الحاسم
في اعتماد نظام الحكم املحلي في الواليات املتحدة األمريكية(.)5
 العوامل االجتماعية والثقافية:بسبب الزيادة السكانية والهجرة من األرياف إلى املدن مما يشكل ضغطا على الخدمات الصحية
والتعليم والنقل التي تتوالها الحكومة املركزية ،ويساهم في انتشار اآلفات االجتماعية والجريمة املنظمة،
كما يؤدي تراجع النشاط الفالحي املنتج للغذاء والثروة الحيوانية بفعل هجرة الفالحين والتخلي عن
نشاطهم.
 العوامل السياسية:كأن يكون النظام السياس ي غير ديمقراطي ،أو غير مستقر ،ألن الحكم املحلي هو نموذج مصغر
للحكم في الدولة ،يؤثر فيها ويتأثر بها سلبا وإيجابا ،فكلما كان النظام ديمقراطيا ومستقرا أدى ذلك إلى
تماسك الحكم املحلي.
 العوامل االقتصادية:تشكل املنظومة االقتصادية للحكومات املحلية جزءا من القدرات االقتصادية العامة للدولة ،وإن
تباينت من إقليم آلخر بحسب املقدرات االقتصادية التي تحدد طبيعة األقاليم ،إن كانت زراعية مثال ،أو
صناعية ،أو سياحية ...الخ ،باعتبار االقتصاد هو املحرك األساس ي ملهام الحكومات املحلية بما يتيحه من
دعم للميزانية املحلية ،مما يسهل عليها القيام بأعباء اإلدارة والتسيير والتطوير والتنمية املستدامة
إلقليمها.

145

10

03

153 142

2019

الفرع الثاني :الفرق بين الحكم املحلي واإلدارة املحلية
من عادة املهتمين بقضايا اإلدارة املحلية والحكم املحلي أن يخلطوا بين املفهومين ،فهناك من يرى
بأنهما وجهان لعملة واحدة وهناك من يرى بأنهما مختلفان ،وعلى العموم يمكن تلخيص هذه املواقف في
ثالث اتجاهات:
 االتجاه األولّ:يرى بأن هناك فرقا بين املفهومين انطالقا من الصياغة اللفظية لكليهما ،فاإلدارة تعني االضطالع
بالجوانب التنفيذية في حين يضطلع الحكم املحلي بالجوانب السياسية .ويرى أيضا بأن اإلدارة املحلية هي
أسلوب من أساليب الالمركزية اإلدارية في حين يعتبر الحكم املحلي من أساليب الالمركزية السياسية(.)6
هذا الرأي يخلط بين الحكم املحلي الذي تمتاز به الدول البسيطة وبين الحكم في الواليات أو اإلمارات
املتحدة التي تشكل دوال فيدرالية مركبة بموجب الدستور(.)7
وفي السياق ذاته يعتقد أصحاب هذا الرأي أن اإلدارة املحلية خطوة في سبيل الحكم املحلي،
وذلك استنادا إلى املدى والدرجة من السلطات واالختصاصات واالستقاللية التي تحظى بها ،ووفقا
ألصحاب هذا الرأي ،فإن اإلدارة املحلية تتمتع بدرجة من السلطات واالختصاصات واالستقاللية أقل مما
يتمتع به الحكم املحلي.
 االتجاه الثاني:يرى بأن املفهومين مترادفان ،أي لهما مدلول واحد يشير إلى أسلوب واحد من أساليب اإلدارة
بدليل أن كل النظم املحلية للحكم في العالم ال تتوفر على إطار تشريعي أو مؤسسات تشريعية هي في
الحقيقة واحدة من مكونات أي حكم.
 االتجاه الثالث:يطرح مفاهيما بديلة لكال االتجاهين السابقين لتجاوز املشكلة ومنها الالمركزية
 decentralizationوحكم املجتمع  community governmentوالنظام املحلي ،وقد تناولت هذه
املفاهيم بعض تقارير البنك الدولي ،وركز جون ستيوارت في إطار نقده للحكم املحلي في بريطانيا على الدور
الجديد للوحدات املحلية التي تسعى إلرضاء الزبائن وبالتالي التقيد بتفضيالت املجتمع(.)8
في هذه البحث نتبنى االتجاه األول الذي يرى بوجود فروق بين املفهومين على اعتبار أن التجارب
والتطبيقات املوجودة تبين تلك الفروق ومن خالل التعاريف املقدمة أيضا يمكن أن نستنتج بأن اإلدارة
املحلية تشير إلى توزيع جزء من الوظيفة اإلدارية على املجالس املحلية لتقوم به ،في حين يتيح الحكم
املحلي سلطات واسعة في املجال التشريعي والتنفيذي والقضائي لتلك الهيئات املحليةّ .
املطلب الثاني :بعض النماذج العاملية للحكم املحلي ّ
اشتهرت عدة تجارب للحكم املحلي على املستوى العالمي ويعتبر النموذجان اإلنجليزي والفرنس ي
سباقين إلى الظهور والنضج ،ولذلك يعتبران بمثابة األساس للنظم املحلية التي جاءت بعدهما.
ّ
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الفرع األول :النموذج اإلنجليزيّ للحكم املحلي
عند مراجعة أدبيات نشوء املجتمعات السياسية نجد أن األنظمة املحلية ظهرت قبل ظهور
الدولة ،ولذلك َّ
يؤرخ للحكم املحلي من بداية مجتمعات الالدولة إلى املجتمعات الشبيهة لها والتي كانت
تمارس السلطة محليا وبطريقة تشبه كثيرا ما نسميه الحكم املحلي حاليا .ففي إنجلترا نشأت الوحدات
املحلية بطريقة طبيعية وكانت تمارس السلطة على مستواها بصفة مستقلة عن السلطة املركزية ،وتمتد
جذور الحكم املحلي في هذا البلد إلى القرن الخامس عشر ميالدي حين دخل الساكسون إلى الجزر
البريطانية وأنشأوا السلطات املحلية من مقاطعات وأبرشيات قبل تشكل الدولة املركزية ،وفي عصر الثورة
الصناعية وما جلبه من مشكالت ثقافية وبيئية وصحية بسبب نزوح السكان إلى املدن ،ترسخت فكرة
الحكم املحلي لتقريب اإلدارة من اهتمامات الناس وكانت تلك التجربة منطلقا رائدا ألغلب النظم املحلية
الناجحة في العالم(ّ .)9
يتميز هذا النموذج بتحديد اختصاصات الهيئات املحلية على سبيل الحصر ضمن قائمة يتم
إيرادها ضمن قوانين اإلدارة املحلية وباملقابل تعتبر املصالح غير املذكورة ضمن هذه القوائم من صميم
اختصاصات الهيئات الوطنية وبذلك ال يجوز للسلطات املحلية أن تنظر في أي مسألة لم يتم ذكرها في
القوائم املحلية( . )10وقد ظل الحكم املحلي في هذا النموذج لفترة طويلة بعيدا عن تدخل السلطة املركزية
وعن رقابتها في بداية األمر ،قبل أن تبدأ الرقابة عليه تدريجيا بسبب الهبات واملساعدات التي تقدمها
الحكومة املركزية إلى السلطات املحلية ،ومع مرور الوقت تمكنت السلطات املركزية من االلتفاف على
هوامش الحرية التي منحها الحكم املحلي لنفسه إلى غاية صدور قانون الحكومة املحلية سنة .)11(1984
وقد شهد الحكم املحلي في بريطانيا ازدهارا مرة أخرى بعد اإلصالحات اإلدارية التي أقدمت عليها
مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء السابقة في بداية تسعينيات القرن املاض ي ،خاصة بعد تدعيم قدرات
الهيئات املحلية على جمع الضرائب ،وحصر عدد السكان في كل مقاطعة بمتوسط ال يفوق  120ألف
نسمة إضافة إلى التوجه مباشرة نحو القطاعات التي توفر الرفاهية للسكان على غرار الصحة والتعليم
وغيرها(.)12
الفرع الثاني :النموذج الفرنس ي للحكم املحلي ّ
يمتد نظام اإلدارة املحلية بفرنسا إلى ما قبل الثورة الفرنسية التي كانت بداياتها سنة 1789حيث
كانت هناك برملانات إقليمية تقوم بسن التشريعات املحلية وجباية الضرائب وفض النزاعات ،وبعد الثورة
قسمت الجمهورية األولى البالد إلى  83إقليما تديرها مجالس محلية وفي سنة  1884أعطي لهذه املجالس
االختصاص العام في املسائل ذات الطابع املحلي وهو ما يميز النظام الفرنس ي .وتوالت التشريعات إلى آخر
تعديل في سنة  1982الذي منح لألقاليم الشخصية االعتبارية إلى جانب املحافظات والبلديات(.)13
ويعتبر النموذج الفرنس ي واحدا من أقدم نماذج الحكم املحلي في العالم ،لكنه لم يثر هذه التجربة
كثيرا بسبب تطوره في اتجاه معاكس للنموذج اإلنجليزي ،ألن الدولة الفرنسية تشكلت بصفة موحدة بعد
زوال اإلقطاع ،ولم يكن للهيئات املحلية أي وجود قبل أن تتجه السلطات املركزية إلى التنازل تدريجيا عن
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كثير من صالحياتها لها ،مع فرض مزيد من الرقابة عليها ،وتوالت اإلصالحات بتقسيم البالد إلى عدة
مقاطعات واعتماد مقاربة الحكم الجهوي.
وقد عاد الحديث مؤخرا في فرنسا عن تقسيم إداري جديد يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 22
إلى  14مع تعزيز صالحياتها ،وذلك بهدف التقليل من األموال املرصودة لهذه املناطق التي سيعاد دمج
بعضها(.)#
ما يميز نظام اإلدارة املحلية بفرنسا أن اختصاصاتها تخضع لقاعدة عامة وهي كل االختصاصات
ذات الطابع املحلي ،والباقي هو من اختصاصات اإلدارة املركزية ومن أهم هذه االختصاصات نذكر ما
يلي(:)14
 اختصاصات مجلس األقاليم:يغلب عليها الطابع االقتصادي ،فهي تقدم التوصيات الخاصة باملساعدات املركزية لالستثمارات
املحلية ،وتشارك في تنفيذ املشاريع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في هذه األقاليم ،كما يمكنها أن
تشارك في إنشاء مؤسسات عامة مشتركة بين عدد من األقاليم.
 اختصاصات مجالس املحافظات:تتولى تنظيم سير العمل في املحافظة وعمل الهيئات املحلية الواقعة في نطاقها ،كما أنها تنش ئ
هيئات عامة مشتركة لتقديم املساعدة الفنية والتقنية للبلديات ،وتصادق على امليزانية التخطيطية
للمحافظة وتعمل على تنفيذها.
 املجلس البلدي:هو املختص بصفة عامة في كل الشؤون املحلية عن طريق لوائحه الداخلية ،كما يصوت وينفذ
ميزانية البلدية ،باإلضافة إلى مهام كثيرة تتعلق بتسيير شؤون املواطنين اليومية.
الفرع الثالث :النموذج األمريكي للحكم املحلي
لقد عانى اآلباء املؤسسون للواليات املتحدة األمريكية من سطوة الحكومة املركزية التابعة للمحتل
البريطاني ،وبعد االستقالل اجتهدوا تحت تأثير تلك املعاناة في التقليص من السلطات املمنوحة للحكومة
املركزية ولذلك تم إقرار نظام فدرالي يوازن بين الحكومات املحلية والحكومة املركزية في دستور 1787م
الذي أعطى للواليات صالحيات واسعة منها سن القوانين وفرض الضرائب(**) إلى درجة محاولة االنفصال
عن السلطة املركزية وهو اإلجراء الذي أقدمت عليه  14والية ما أدى إلى نشوب حرب أهلية استمرت
أربعة سنوات(.)15
ومن مظاهر استقالل الواليات على السلطة املركزية في هذا النموذج مايلي(:)16
 لكل والية من الواليات املتحدة األمريكية دستور خاص بها إلى جانب الدستور الفيدرالي وبالتالييوجد في الواليات املتحدة األمريكية إثنان وخمسون دستورا للواليات واالتحاد.
 يوجد في كل والية مجموعة من األجهزة واملنظمات املحلية التي تناظر أجهزة السلطة الفيدراليةعلى مستوى االتحاد.
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 يقوم مواطنو الوالية  -عن طريق االنتخابات العامة  -باختيار حاكم الوالية ،ليكون هو الرئيساألعلى للسلطة التنفيذية في الوالية.
 تختص كل والية بجهازها القضائي املحلي ،وبالتالي هناك نوعين من القضاء واملحاكم في الوالياتاملتحدة  :محاكم الواليات ،ومحاكم فيدرالية.
 لكل والية أمريكية سلطة تشريعية خاصة بها.إن املقارنة البسيطة بين األنماط الثالثة :اإلنجليزي والفرنس ي واألمريكي في مجال الحكم املحلي ال
تعطينا فروقا كبيرة بينها؛ فالخالف يتجلى فقط في التسمية ،غير أن النموذج اإلنجليزي يتميز بالتعقيد
مقارنة بالنموذج الفرنس ي حيث تتعدد مستويات الحكم املحلي اإلنجليزي من حيث الوحدات املكونة له،
فنجد املحافظات ،املدن ذات الخصوصية ،املراكز الحضرية ،املراكز الريفية ،املدن املتوسطة واملدن
الصغيرة ،أما فرنسا فلها وحدات بسيطة وثابتة وهي املحافظات والبلديات ،وفي الواليات املتحدة األمريكية
يعتبر الحكم املحلي أكثر استقاللية ويختص بممارسة وظائف سياسية وقضائية وإدارية دون تدخل
الحكومة.

املبحث الثاني ّ
إمكانية تطبيق الحكم املحلي في الجزائر ّ
تحظى الجزائر بكل املقومات الضرورية لقيام حكم محلي يتميز باستقاللية وكفاءة عالية في
االضطالع باملهام التنموية وتسيير شؤون املجتمع ،كما يحظى هذا النموذج املفترض بفرص كبيرة للنجاح
سنحاول توضيحها في هذا املحور.
املطلب األول :املقومات السياسية للحكم املحلي في الجزائر ّ
يعتبر استقالل الجزائر عن فرنسا بعد أكثر من قرن من االحتالل مكسبا كبيرا جدا للشعب
الجزائري الذي قدم تضحيات جسيمة في سبيل ذلك ،لذلك انطلق مسار بناء الدولة املستقلة في الجزائر
من املبادئ التي قامت عليها الثورة ومنها الوحدة الترابية للدولة الجزائرية ،على اعتبار أن نسيج املجتمع
يتكون من كل مكونات الطيف اإلثني؛ عرقيا ودينيا ومذهبيا ولغويا وجهويا ومناطقيا وحسب اللون،
ولذلك كان هاجس توحيد كل هذه االختالفات ضمن بوتقة الدولة الوطنية يستحوذ على كامل اهتمامات
صانع القرار في بداية االستقالل.
هذا الهاجس لم يكن وليد لحظة االستقالل بل يعود إلى سنوات الثورة أين برزت خالفات عميقة
بين قادة الثورة املنتمين إلى مناطق مختلفة وتجلى ذلك في مؤتمر الصومام(*) وما بعده غير أن الثوار أجلوا
تلك الخالفات إلى ما بعد االستقالل حيث وصلت حدتها إلى درجة التصفيات الجسدية والتراشق باألسلحة
فيما ُسمي بحرب الواليات مباشرة في فجر االستقالل.
هذه الوضعية جعلت النظام السياس ي يبتعد قدر اإلمكان في تنظيمه للدولة عن كل مشروع من
شأنه أن يثير النعرات املناطقية والجهوية ،ولذلك صاغ سياسات عامة وطنية بالرغم من اختالف ظروف
كل منطقة ،مستبعدا بذلك كل فائدة قد تنجر عن استقاللية املناطق أو إرساء أي نوع من الحكم املحلي.
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على صعيد نوعية الحكم وبسبب استشراء الفساد في هياكل الدولة الجزائرية ،يمكن للحكم
املحلي أن يقلل من هذه الظاهرة ،ففي حالة اعتماد حكومات محلية بسلطات واسعة وبرملانات محلية
يمكنها تفعيل الرقابة بالتعاون مع أجهزة قضائية مستقلة في نطاق إقليمها .ومن شأن الشخصية املعنوية
والقانونية التي يمنحها إياها الدستور أن توفر لها الحرية التامة في اتخاذ القرار والتعبير عن املصالح
املحلية املتميزة عن مصالح الدولة ،واكتساب أهلية التقاض ي والتعاقد بعيدا عن الوصاية(.)17
كما يعزز الحكم املحلي الديمقراطية واملشاركة من خالل االختيار الحر ملمثلي السكان على
املستوى املحلي عن طريق االنتخابات ،بما يكرس مبدأ حكم الناس ألنفسهم وتدريب السكان املحليين على
تسيير شؤونهم ،واتخاذ القرارات في جو ديمقراطي ،مما يكسبهم خبرة سياسية في إدارة الشأن العام(،)18
السيما في بعض املناطق املهمشة مثل الصحراء والسهوب .وهذا سيؤدي إلى الحد من احتكار جهات
سياسية معينة للعمل السياس ي ،وتقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة.
ولهذا كثيرا ما يقال بأن الحكم املحلي هو املدرسة النموذجية للديمقراطية ،وأن الديمقراطية
املحلية تعتبر جزءا ال يتجزأ من الحكم الديمقراطي للدولة ككل ،رغم كون الديمقراطية املحلية ذات طابع
إداري وليس سياسيا ،فكلما كانت متينة كلما ساهمت في دمقرطة نظام الحكم ككل(.)19
املطلب الثاني :املقومات االقتصادية للحكم املحلي في الجزائر
تتنوع جغرافية الجزائر بين هضاب وصحاري وسواحل وسهوب وجبال ،كما يتنوع املناخ على
امتداد مساحتها املقدرة بأكثر من مليوني متر مربع ،ومن شأن هذا التنوع أن يكون منطلقا إلرساء
تقسيمات مناطقية بحسب امليزة التنافسية لكل منطقة ،السيما من حيث التخصص في الصناعة أو
الفالحة أو الصيد البحري أو غيرها ،كما تزخر من جانب آخر بعديد الثروات الباطنية كالبترول والغاز
والثروات املعدنية كالحديد والفوسفات وحتى املعادن النفيسة ،وهي ثروات تشجع على إرساء أسس
اقتصادية لحكم محلي يأخذ بعين االعتبار تخصص كل منطقة في إنتاج سلع معينة ،كما ييسر سبل
التبادل بين املناطق أو حتى التعاقد فيما بينها ،ويثري تجربة حصر والتحكم في الوعاء الضريبي وتوجيه
موارده إلى الوجهة الصحيحة.
باإلضافة إلى تشجيع االستثمار املحلي وتجميع رؤوس األموال وتوجيهها وفق سياسات معينة لخلق
موارد جديدة للميزانية بعيدا عن الثروة البترولية .ومن شأن الحكم املحلي أن يعيد توزيع مناصب الشغل
بطريقة عادلة ،ويخفض من معدالت البطالة ويرفع من مستوى الدخل الفردي.
إن الحكم املحلي سيحرر سكان املناطق الداخلية والنائية من ارتباطهم الدائم بعاصمة البالد
وتمركز مختلف الهيئات فيها ،كما يتيح املجال لبروز عاصمة اقتصادية وأخرى سياسية وثالثة سياحية،
وغيرها من املجاالت يستحيل حصرها في منطقة واحدة أو مدينة واحدة.
وعلى صعيد اإلصالح اإلداري يعتبر الحكم املحلي مختبرا فعاال لتجربة اإلصالح ،بما يوفره من
شروط دقيقة ملعرفة مدى نجاعة الخطط اإلصالحية ،فإذا أعطت نتائج جيدة في مقاطعة ما يمكن
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تعميمها على املقاطعات األخرى وبهذا يكون صانع القرار قد اقتصد الوقت واملال والجهد لتنفيذ عملية
اإلصالح(.)20
املطلب الثالث :املقومات االجتماعية للحكم املحلي في الجزائر ّ
رغم عدم طفوه على الساحة بشكل ملفت ،هناك صراع غير معلن وغير ممأسس بين كثير من
التكوينات التقليدية التي يتكون منها املجتمع الجزائري ،على غرار الطوائف والقبائل واألعراش وغيرها من
االنتماءات الفرعية ،وهو صراع قائم على النفوذ في دواليب الدولة واالستفادة من مخصصاتها ،ومن عادة
هذه التكوينات أن تتمركز في مساحات جغرافية متقاربة في بلدية أو والية معينة ،أو تمتد عبر عدة بلديات
أو واليات ،وفي حالة تطبيق أحد نماذج الحكم املحلي ،فإن هذا الصراع سيتحول من تلك البنى التقليدية
إلى صراع بين الجهات أو الحكومات املحلية ،وهو في هذه الحالة سيتعامل مع هذا املعطى االجتماعي
بطريقتين:
 األولى:إحالل الصراع التقليدي القائم على العصبية ،وغريزة االنتماء السيما إلى املذاهب والقبائل،
بصراع حديث قائم على املصالح االقتصادية والسياسية للحكومات املحلية.
 الثانية:تعزيز ذلك الشعور باالنتماء إلى الجهة أو الطائفة أو القبيلة في حال ما إذا اعتمد هذا املعطى في
تقسيم املناطق ،ما يجعل األفراد يحسون بأن هذه الوحدات وجدت لتقوية الشعور املحلي باالنتماء لهذه
التكوينات ،وهذا يجعلهم يلتفون حولها ويتفانون في خدمتها ،ويتفاخرون بوحدتها وتماسكها وازدهارها.
وبهذه الطريقة ُيجنب الحكم املحلي الدولة املركزية كثيرا من اإلشكاالت الناتجة عن ضعف
الشعور باالنتماء ونقص الوازع الوطني السيما لدى فئة الشباب ،بسبب عدم التجانس في التكوين
املجتمعي وطغيان الصراع السلبي بين مكوناته ،وفي هذا يقول شارل بريد" ال يجب اعتبار أي وحدة محلية
لألغراض البلدية ،ما لم يتوافر فيها ما يثبت أن أهلها يشكلون وحدة اجتماعية حقيقية ،وما لم يدرك
هؤالء حقيقة الوالء نحو الوحدة املحلية واالهتمام باملسائل العامة ورعاية مواطنيهم ،فبدون هذه الروح
ال يمكن ألي وحدة محلية أن تنمو اجتماعيا مهما بلغت في نجاح حياتها االقتصادية وفي أداء الخدمات
املحلية(.)21

الخاتمةّ :
ال يبدو النظام السياس ي الجزائري مستعجال في اعتماد أي نموذج من نماذج الحكم املحلي بالنظر
إلى ذهنيته الريعية املعتمدة أساسا على عائدات البترول في تسيير امليزانية العمومية ،ولكن ما قد يعجل
باللجوء إلى هذا الحل هو تصاعد أصوات عدة مناطق راغبة في ترقية دوائرها وبلدياتها إلى مصاف
الواليات ،بناء على تعداد نسمتها ،ما يؤهل العشرات منها لتحقيق هذا الطلب ،من جهة أخرى تصاعدت
لهجة سياسيين في املعارضة وكذا بعض الخبراء حول ما يسمونه "خيارات شعبوية وسياسوية" في
التقسيمات اإلدارية ،وطالبوا باعتماد معايير اقتصادية واضحة في إعادة هيكلة املناطق.
151

10

03

153 142

2019

مما سبق يمكن استخالص ما يلي:
 إن اعتماد إحدى نماذج الحكم املحلي في الجزائر من شأنه أن يؤسس لحكم ديمقراطي محليقائم على املشاركة ،وأن يتيح الفرصة للفواعل الالدولتية على املستوى املحلي لبناء قدراتها ،واملشاركة
الفعالة في صنع القرار.
 مهما كانت درجة االستقاللية التي ستمنحها السلطات املركزية لهيئات الحكم املحلي ،فإنها لنتصاب بنفس حالة الجمود التي تعاني منها البلديات والواليات في النظام الحالي ،بسبب ارتباطها التام
بالوصاية املركزية السيما في القرارات الهامة واملتعلقة باستغالل الثروات املحلية ،وتحصيل اإليرادات
والتصرف فيها.
 إن اتساع املساحة الجغرافية للجزائر يؤهلها لتصبح دولة ذات حكم محلي مكتمل األركان،وبالتالي فإن دمج عدة واليات في شكل جهات أو مناطق شبه مستقلة بحسب معايير اقتصادية أو حتى
مناخية ،سيتيح الفرصة إلعادة بعث التنمية املحلية باستخدام ثروات وقدرات محلية.
 لقد أثبتت تجربة تقسيم البالد إلى ست مناطق عسكرية نجاعتها في التغطية األمنية ومحاربةاإلرهاب ،ومن شأن نقل هذه التجربة إلى الهيئات املدنية أن يوفر متاعب كثيرة على الحكومة املركزية
ويقلص من التكاليف ،ويعزز الديمقراطية التشاركية فضال عن إعطاء دفعة قوية للمجهود التنموي.

ّ
ّ
ّ
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