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 وابلتحديد التطرق اىل، تتناول هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الوظيفة االقتصادية اجلديدة للجماعات احمللية يف اجلزائر:امللخص
 هبدف توضيح مسألة جتاوز املقاربة االدارية يف طبيعة عمل.فكرة جدلية االنتقال من الالمركزية اإلدارية اىل الالمركزية االقتصادية
اجلماعات احمللية اىل املقاربة االقتصادية اليت تعترب املتغري االساسي واملفتاح املناسب للخروج من فكرة التبعية املركزية وللوصول اىل
 وقد مت استعمال املنهج الوصفي التحليلي لتحليل املعطيات واستخالص األفكار من مجلة،الغاية األ مسى وهي خلق الثروة حمليا
 يف اخلتام توصلت الدراسة اىل أنه يف اجلزائر اىل اليوم ال تزال مؤسسات الدولة.املعطيات القانونية والدستورية اليت تنظم هذا املوضوع
 وبقيت الالمركزية االقتصادية، بل لقد تضاعفت نظرية الالمركزية االدارية أكثر،احمللية مل ندخل بعد اىل تطبيق الالمركزية االقتصادية
. أما مسألة خلق الثروة فال تكاد تكون إالّ حلما مؤجال اىل وقت الحق وجيل الحق،جمرد شعارات خفاقة
. خلق الثروة احمللية، االستقاللية املالية، الالمركزية املالية، الالمركزية االقتصادية:الكلمات املفتاحية

Abstract: This research paper we examines the subject of the new economic function of
local communities in Algeria, specifically addressing the dialectical shift from
administrative decentralization to economic decentralization. In order to clarify the issue
of overcoming the administrative approach in the nature of the work of the local
communities to the economic approach, which is the main variable and the key to exit
the idea of central dependence and to reach the goal of nominal creation of wealth
locally, has been used descriptive analytical method to analyze data and extract ideas
from the legal and constitutional data that Organize this topic. In conclusion, the study
concluded that in Algeria to this day we have not yet entered into economic
decentralization. Administrative decentralization has more than doubled, and the slogans
of economic decentralization, specifically the issue of wealth creation, remained a
delayed dream until a later generation.
Key Words: Economic Decentralization, Financial Decentralization, Financial
Independence, Local Wealth Creation.
JEL Classification : H76, H83, R58
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املقدمة:
إنه ملن البديهي يف عصر العوملة اجلديد أن تتطور وتتغري املفاهيم ،اىل درجة أ ّن الكثري من دول العامل قد غريت من
سياساهتا و مقارابهتا اىل درجة أ ّن بعضها قد وصل اىل حد التناقض ،سواءً يف طبيعة النظم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ...اخل ،أو من حيث جماالت التحول واالنتقال من النمط االشرتاكي الذي تقوم الدولة فيه بكل
شيء ،اىل النمط الرأمسايل الذي تتخلى فيه الدولة تقريبا عن كل شيء ،طبعا إالّ بعض املهام الضيقة اليت بقيت
منتهجة يف إطار ما يسمى مبهمة الدولة احلديثة أو املعاصرة القائمة أساسا على متغريي التنظيم واحلراسة ،بينما يف
املقابل من ذلك يتوىل القطاع اخلاص التكفل تقريبا بكل شيء ،أل ّن القطاع اخلاص كما هو مرسوم لدوره يعترب العمود
الفقري لبناء الدولة احلديثة خاصة إذا تطرقنا اىل جمال خلق الثروة.
بطبيعة احلال هذا االنتقال الذي مس كل املستوايت املركزية الكلية للدولة ،انعكس بدوره على مجيع املستوايت
الفرعية واجلزئية ،السيما يف جانبها االداري الذي أصبحت من خالله األقاليم احمللية تعتمد على أنظمة وقوانني إدارية
وتسيريية شبه مستقلة عن السلطات املركزية ،كل هذا يف إطار ما يسمى ابلالمركزية االدارية ،وتعترب هذه االسرتاتيجية
خطوة أولية حنو حل الكثري من املشاكل االجتماعية واالقتصادية للمواطن والدولة على حد سواء؛ كحفظ األمن
والصحة العامة ،التخفيف من األعباء ،التقليل من األمراض واآلفات البريوقراطية ،تقريب االدارة من املواطن ،هتيئة
االدارات احمللية لتحمل جزء من املسؤوليات امللقاة على عاتق السلطات واالدارة املركزية...اخل.
طبعا دخول اجلزائر مرحلة النظام االداري الالمركزي بعد صدور دستور  ،1976وكل ما واكبه من تدابري وما مت اختاذه
من إجراءات قانونية وعملياتية ،هو الشيء اإلجيايب الذي ال ينكره أحد ،لكن كما هو معروف فإ ّن كل شيء له جمال
تنظريي وجمال أخر تطبيقي ،أضف اىل ذلك أنه البد على كل قانون أو إجراء أن يكون خاضعا لقاعدة الرتاكم ،هذه
القاعدة اليت دائما ما تدفع بصانع القرار اىل االنتقال تلقائيا حنو اجلديد ،أي حنو األفاق ،حنو املستقبل والتحديث،
هذا املستقبل الذي جيسد أهم الشعارات اليت تتخذها الدولة راية خفاقة يف كل خطاابهتا ورسائلها إهنا عبارة  :من
الشعب واىل الشعب ،اليت حوهتا معظم دساتري وقوانني املعمورة.
ابالستناد اىل الناحية القانونية ولعل هذا ما مت الحظه اخلرباء واملختصون يف الشؤون احمللية على مستوى الساحة
السياسية اجلزائرية ،السيما بعد صدور قانون البلدية اجلديد  11ـ  10الذي حث ودفع ابإلدارات احمللية (الالمركزية)
سواءً كانت البلدية أو الوالية اىل ضرورة االنتقال من مصاف اإلدارات املختصة أو املقتصرة حتديدا على العمل االداري
وتقدمي خمتلف اخلدمات العمومية للمواطن ،اىل بلدايت ووالايت خالقة للثروة منتجة للسلع واخلدمات ،شعارها
االستثمار يف كل القطاعات ،وذلك ابالعتماد على ذاهتا وإمكانياهتا يف تسيري ميزانيتها وأمورها احمللية اخلاصة ،وهلذا
أصبح إبمكاننا تشبيه هذا الدور اجلديد بعالقة االبن بوالده ،هذا االبن الذي حني بلغ سن الرشد شرع اليا يف أتسيس
أسرة واالستقالل حبياته اجلديدة ،ومن مثة أصبح اعتماده على نفسه ال على أبيه ،مث صار األب يف مرحلة الحقة هو
الذي يعتمد على ابنه ،ويف األخري النتيجة هي أ ّن األب اسرتاح من العديد من تلك األعباء القدمية اليت أثقلت كاهله،
ببساطة ميكن اختصار فكرة اللجوء اىل الالمركزية االقتصادية اليت تعتمدها الدول على حنو هذه العالقة بني األب
واالبن.
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أمهية الدراسة:
إ ّن موضوع املركزية والالمركزية ليعترب حقيقة من املواضيع احلساسة واملعقدة يف حياة الشعوب واألمم ،ولذلك قد يكون
من املستحيل علينا أن جند يف عامل اليوم نظاما سياسيا واحدا يستغين عن املركزية ويف ذات الوقت ال ميكنه أن يستغين
عن الالمركزية ،فهما وجهان لعملة واحدة ،مكمالن لبعضهما البعض ،وابلتايل فأينما توجد الالمركزية فإ ّن املركزية
ستكون مالزمة هلا ،حىت ابلنسبة للنظم العاملية ذات منط احلكم احمللي ،واليت ميكن أن يوصف بعضها ابلالمركزية
املتطرفة اليت قد تصل درجة االستقاللية احمللية فيها عن احلكومة املركزية اىل حد ال ــ 90 :ابملائة ،كما هو احلال يف
الوالايت املتحدة األمريكية ،ولكن مع ذلك فهناك جمموعة من اآلليات وامليكانيزمات اليت جتعل من املركز ميارس نوعا
من الضبط والسلطة على تلك اإلدارات ،لكن تبقى من حيث املمارسة امليدانية لكل نظام خصوصياته ومنطلقاته
اليت ال ميكن أن تنطبق على الكل أو تعمم على اجلميع .كما ميكن ارجاع أمهية هذه الدراسة اىل التطورات املتسارعة
لإلدارات احمللية ،واليت تؤكد يوما بعد يوم مدى حاجة الدولة اىل جتسيد تلك االستقاللية املالية  ،السيما يف ظل
تراجع املداخيل البرتولية ،وتزايد حجم الوعاء السكاين الذي تزايدت من خالله مطالبه بنسبة غري معهودة خاصة بعد
هناية احلرب الباردة بني املعسكرين واجتاه العامل اىل تكريس فكرة النموذج األوحد الذي متثله الوالايت املتحدة األمريكية
واليت تطبق نظاما يدخل يف هذا احليز الذي تتطرق له دراستنا هذه.
اآلن وقبل طرح االشكالية نقول هل حان الوقت وهل الوقت مناسب ومهيأ يف اجلزائر فعال ليتم االعالن والدخول يف
إطار برانمج االنتقال من املقاربة االدارية يف إداراهتا احمللية اىل مقاربة اقتصادية على غرار دول العامل املتقدمة أين تصبح
تلك احملليات مصدر الريع احلقيقي وليس البرتول كما يصوره البعض أبنه ال خيار لنا غري البرتول.

إشكالية الدراسة :مما تقدم نطرح االشكالية البحثية التالية :هل تستطيع اجلزائر االنتقال من الالمركزية االدارية املرتكزة
على تقدمي اخلدمات العمومية التقليدية للمواطن ،اىل أداء أدوار أكثر تقدما من خالل االخنراط يف الدور االنتاجي
واالستثماري وخلق الثروة ؟ وبعبارة أخرى :ما هي االليات اليت متكن االدارات احمللية يف اجلزائر من جتسيد هذا الدور
االقتصادي اخلالق للثروة؟ و هل ستكون الالمركزية االقتصادية سبيال حقيقيا لتجسيد خمتلف برامج التنمية احمللية يف
اجلزائر؟ وهل متتلك اجلزائر االمكانيات املادية والبشرية والتقنية اليت تؤهلها للعب هذا الدور؟
فرضيات الدراسة:

 ال ميكن خلق الثروة يف اجلماعات احمللية إالّ بتوفر الكفاءات البشرية املؤهلة علميا وتقنيا.

 حىت لو توفرت االموال فإنه بدون عقالنية يف التسيري وحماربة الفساد ال مستقبل وال جناح لالمركزية االقتصادية يف
اجلزائر.
اهلدف من الدراسة :هندف من خالل هذه الدراسة اىل حث صانع القرار اجلزائري على ضرورة حتميل اجلماعات
احمللية مسؤولية االخنراط يف املقاربة االقتصادية لالمركزية ،ومن مثة فسح اجملال أمام ترشيح الكفاءات املناسبة وأصحاب
العقول القادرة على خلق الثروة من العدم  ،وشيئا فشيئا تتحول تلك اجلماعات من طابعها االتكايل االستهالكي اىل
طابع مستقل منتج.
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منهج الدراسة :سوف نعتمد يف دراسة هذا املوضوع على منهج وصفي حتليلي للوصول اىل كشف اللثام عن كيفية
االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية ،ومن مثة كيفية أو ألية تطبيقها على أرض الواقع.

 .1املفهوم النظري والتارخيي لفكرة املركزية والالمركزية يف اجلزائر:
لكل شيء أصل وأصل االدارة احمللية يف اجلزائر هو االستنادين الدستوري والقانوين ،فعندما استقلت اجلزائر يف 5
جويلية  1962مل تستطع الدولة اجلزائرية احلديثة أن تسن قانوان للبلدية ،حبكم قلة اخلربة وعدم توفر االمكانيات ،ال
املادية وال البشرية وانشغلت ابلكثري من األزمات وامللفات خاصة احلدودية ،وابلتايل وتفاداي حلالة السكون واجلمود
اليت كانت ستصيب مؤسسات الدولة الفتية ،ارأتت احلكومة اجلزائرية مواصلة العمل ابلتشريع الفرنسي وبتلك البلدايت
اليت ورثتها عن املستدمر االوريب ،رغم أ ّن أول دستور للجمهورية اجلزائرية يف عام  1963قد نص صراحة يف مادته
 9على أ ّن البلدية تعترب أساس للمجموعة الرتابية واالقتصادية واالجتماعية للدولة ،لكن يف احلقيقة مل تكن تلك
البلدايت تعرب حقيقة عن الطابع الدميقراطي الشعيب ،وذلك ألن احلكومة مل تنتهج يف تسيريها للمحليات على املقاربة
الدميقراطية الختيار املنتخبني ،حيث كانت ابلتعيني ومل تكن ابالنتخاب ،وهلذا فقد قامت السلطات احلاكمة يف ذلك
الوقت بتعيني جمموعة من املندوبني املكلفني من املركز بتسيري أعماهلا ( .دستور اجلزائر ،1963 ،املادة .) 9
لقد كانت السلطة املركزية يف اجلزائر املستقلة حديثا هي املتحكم يف كل أعمال ومهام العماالت (الوالايت حاليا)
والبلدايت ،وبقي الوضع على ما هو عليه إىل غاية صدور أول قانون لإلدارة احمللية اجلزائرية ( البلدية) حتت رقم 67
ـ  . 24وهو أول قانون لإلدارة احمللية البلدية الذي تعرفه اجلزائر املستقلة ،وبعده جاء القانون  69ـ  38أيضا كأول
قانون للوالية ،أما االستناد الدستوري لفكرة اجلماعات احمللية اجلزائرية ،وفكرة الالمركزية ابلتحديد فقد ظهر يف بداية
األمر من خالل دستور  ، 1976وذلك بنص املادة  36اليت تقر صراحة أب ّن اجملموعات اإلقليمية للدولة هي البلدية
والوالية ،وأ ّن البلدية هي اجملموعة االقليمية السياسية واالدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القاعدة ( .دستور
اجلزائر ،1976 ،املادة  .)36وألهنما كما يقول الربوفيسور حممد الصغري بعلي مها مكان مشاركة املواطنني يف تسيري
الشؤون العمومية ،و مها جمسدا اإلدارة احمللية ( .بعلي ،2013 ،ص 5 :ـ .) 7
أيضا املادتني  34و  35من دستور  1976على التوايل جاء فيهما إشارة جد واضحة اىل فكرة الالمركزية القائمة
على املشاركة الدميقراطية الفعلية للجماهري يف تسيري شؤوهنا العمومية ،وذلك من خالل التوزيع احلكيم للصالحيات
عرج املشرع إىل ذكر أهداف السياسة
واملهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة ،بعدها ّ
الالمركزية املنتهجة من خالل منح تلك اجملموعات االقليمية كافة الوسائل البشرية واملادية ،ومنحها املسؤولية
والصالحيات اليت تؤهلها للقيام بنفسها مبهام تنمية املنطقة التابعة هلا كمجهود مكمل ملا تقوم به األمة.
إننا ومن خالل هذه العبارة يتأكد لنا ولو من الناحية النظرية أب ّن نية املشرع اجلزائري يف منح تلك االستقاللية
االدارية متهيدا لالستقاللية االقتصادية واملالية فيما بعد تباعا ،وتبقى التجربة خري مثال للحكم على جناح أو فشل
العملية برمتها ،ألنه ولألسف الشديد عندما بدأت األمور أتخذ مسارها الطبيعي يف التنفيذ ،مل تكن تلك العمليات
تستجيب ال لتطلعات التخطيط املركزي وال آلمال املواطنني يف احملليات ،وظل الوضع على ما هو عليه إىل حني إعالن
التعددية وصدور قوانني جديدة لإلدارة احمللية من خالل قانوين البلدية والوالية على التوايل  90ـ  08و  90ـ . 09
أو ما قبلها من خالل التقسيم اإلداري اجلديد الذي عرفته اجلماعات احمللية يف اجلزائر ،إذ مت رفع عدد تلك الوحدات
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من حوايل  676بلدية اىل أكثر من  1541بلدية ،على نفس الشاكلة اليت تركتها السلطات االستعمارية 1535
وهو ما شكل عائقا وتعقيدا حقيقيا على كيفية جتسيد برامج وميكانيزمات التنمية الوطنية يف اجلزائر (.بوضياف،
 ،2012ص  108ـ ) 109
 1ـ  1ـ مفهوم االدارة احمللية :اإلدارة احمللية هي فرع من فروع اإلدارة العامة ،وابلتايل فهي مشتقة منها ويكفي للتدليل
على ذلك أن تكون واقعة حتت طائلة القانون اإلداري وليس أي قانون آخر ،فالقانون الدستوري يف امريكا مثال هو
الذي يكون سببا يف إجياد تلك الوحدات احمللية ،عكس ما هو موجود عندان اين تقع حتت سلطة القانون االداري.
عامليا أتسست فكرة االدارة احمللية حبكم متاسها ابملصاحل املباشرة للمجتمع و أفراده ،ومنه فقد وجدت هلا اهتماما
ابلغا من طرف علماء السياسة ،واالجتماع ،والقانون ،واإلدارة ،والنفس ...اخل ( .بعلي ،2013 ،ص 9 :ـ .) 10
 1ـ  2ـ مفهوم املركزية االدارية :تـعرف املركزية اإلدارية على أهنا عملية مجع الوظيفة اإلدارية وحصرها بيد شخص
معنوي عام واحد هو الدولة ممثلة يف مؤسساهتا املركزية ،حيث تتوىل وهتيمن على مجيع النشاطات اإلدارية ،حىت وإن
تعددت اهليئات واألفراد القائمني بتلك الوظيفة ،طبعا مع ضرورة اخلضوع لنظام السلطة الرائسية ،مثل استئثار الوزير
وخمتلف مصاحله ابملوافقة على كل كبرية وصغرية حتدث على مستوى األقاليم احمللية ،وقد كان هذا مقبوال حينما كانت
الدولة حديثة االستقالل وقليلة التعداد السكاين( .بعلي ،د س ن ،ص .)35 :وال يفهم من املركزية اإلدارية وحصرها
لكل السلطات أو معظمها يف يد الوزير ومعاونيه ،أبهنا عبارة عن إشراف شخصي من الوزير أو أحد معاونيه على
كل املعامالت والتعامالت ،فاملصاحل املركزية يف الواقع ال تشرف شخصيا على كل األعمال اإلدارية يف األقاليم ،وإمنا
تعتمد على مراقبني ومفتشني يقدمون جمموعة التقارير للسلطة املركزية وقد خيطئون يف الكثري من املرات يف تقدير
الوضع ،مما يؤدي إىل سوء تفاهم بني السلطات املركزية واحمللية وابلتايل عادة ما يقع أعضاء اجملالس احمللية حتت طائلة
عقوابت خمتلفة عن قصد أو دون قصد منهم ( .الذنيبات ،2003 ،ص 69 :ـ .)71

 1ـ  3ـ تعريف الالمركزية االدارية:
هي توزيع الوظيفة اإلدارية بني األجهزة املركزية واحمللية ،مبا من شأنه متكني هذه األخرية من إدارة مرافقها يف النطاق
املرسوم قانوان ،واهلدف االمسى من هذا النظام هو توفري اخلدمات وتقدميها إىل املواطنني أببسط طريقة وأيسر أسلوب
وأقل جهد ومثن( .بن حبتور ،2009 ،ص .)253 :ويرى علماء النفس أبنه ال يعرف الشيء إالّ بضده وهلذا يشري
األستاذ هال  Hallإىل أ ّن املركزية تعرب عن كيفية توزيع السلطة أو القوة داخل املنظمات ،يف حني يشري هاغ Hage
إىل أ ّن املركزية تعرب عن مستوى ونوع املشاركة يف القرارات اإلسرتاتيجية من قبل مجاعة العمل يف املنظمة ،أما األستاذ
فان دو فان ،Van de Ven ،فريى أبن املركزية اإلدارية تعين اختاذ القرار بشكل هرياركي عكس الالمركزية اإلدارية
اليت تعين تفويض سلطة اختاذ القرار إىل اإلدارة واملستوى املعين ابلقضية ،وهبذا فاملنظمة تقرتب من املركزية كلما زادت
نسبة القرارات املتخذة على املستوايت العليا والعكس صحيح ،وترتفع درجة الرتكيز اإلداري كلما قل عدد األفراد
الذين يتخذون القرار ،و هنا أيضا يكون العكس صحيح ( .عمارة ،د س ن ،ص 207 :ـ .) 208
وتقول العرب يف حكمها ال تدرك االشياء إالّ أبضدادها ،وهبذا ميكننا من التعريف السابق إذا أخذان عكسه متاما
أن نتوصل إىل تعريف جيد لالمركزية االدارية :فهي تلك القرارات املتزايدة املتخذة على املستوايت الدنيا ،دون
احتكارها من طرف املستوايت العليا ،و اليت ال ميكن لنظرية الالمركزية أن تتجسد إالّ بتطبيقها حقيقة على أرض
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الواقع ،بعيدا عن كل الشكليات؛ مثل أن يكون التفويض للسلطات احمللية مث ال تتخذ القرارات إالّ ابلعودة إىل الوصاية
يف العاصمة ( يف املركز ) أو عن طريق اهلاتف ...اخل ،ألننا يف هذه احلالة مل بعد قد خرجنا من منطق قوانني النظام
املركزي الوصائي يف العاصمة اليت تطبق يف النظم االشرتاكية .أيضا هناك من يعرفها على أهنا توزيع الوظائف اإلدارية
بني اهليئات والوحدات أو األقسام األقل ترتيبا يف السلم اهلرياركي للدولة ،وابلتايل فاهليئات احمللية يف هذه احلالة متارس
سلطاهتا بعيدا عن اإلشراف املباشر للسلطات املركزية ،لكن دون التعدي إىل ممارسة صالحيات وسلطات أقاليم
أخرى ،كأن يتدخل رئيس بلدية كبرية يف صالحيات رئيس بلدية صغرية إىل جواره ،أو وايل والية كبرية يف صالحيات
وايل والية أخرى صغرية ( .بوضياف ،2010 ،ص 29 :ـ  .)30فبمفهوم الدولة تعين الالمركزية توزيع الوظائف
اإلدارية للدولة بني احلكومة املركزية وبني هيئات مرفقية أو إقليمية هلا شخصية اعتبارية أو معنوية مستقلة ،تنقل بعض
الوظائف إىل هيئات مستقلة تعمل حتت رقابة احلكومة املركزية ،وتكون خاضعة للوصاية اإلدارية أو املالية أو الفنية
للحكومة املركزية ،ومن هنا ميكننا التمييز بني شكلني أو نوعني من الالمركزية ،اإلقليمية واملرفقية أو املصلحية كما هو
معلوم يف القانون االداري ( .بلوط ،1998 ،ص.)243 :
 1ـ  4ـ اجلمع بني املركزية والالمركزية :انفتاح أم تقييد:
على الرغم من اجتاه خمتلف التشريعات العاملية حنو اعتماد الالمركزية كبديل عام للمركزية ،إالّ أ ّن فكرة الغاء املركزية
من تعامالت الدول تبقى فكرة يف غاية من املثالية ،وهلذا كما يقول الدكتور حممد بوضياف يف كتابه شرح قانون
البلدية اجلديد  11ـ  10أب ّن خيار اجلمع بني النظامني املركزي والالمركزي سوف يكون اخليار األمثل لتسيري شؤون
الدولة املركزية والالمركزية .ولعل املتتبع للشؤون العاملية جيد أب ّن مجيع دول العامل حىت العظمى منها واليت تدعي تطبيق
احلكم احمللي يف أقوى ممارساته كالوالايت املتحدة االمريكية ،هذه الدول عادة ما تعمل الوحدات احمللية اىل الرجوع
اىل املركز يف العديد من القضااي الشائكة واالمور املستجدة والظروف الطارئة ،وابلتايل كيف ميكن التحدث عن فكرة
الفصل التام بني املركزية والالمركزية .يف هذا املقام ميكن كذلك أن نستدل مب استدل به هنري فايول رائد علم اإلدارة
الصناعية يف فرنسا ،والذي كانت أفكاره متبلورة بشكل انضج وواقعي ،أل ّن فيها ملسة عصرية مبتكرة أساسا جملاهبة
متطلبات ومشاكل اإلدارات يف العصر احلديث ،كفكرته حول مبدأ املركزية والالمركزية يف املؤسسة وكيفية استعمال
كل منهما ،إذ يرى أب ّن هذه املسألة نسبية وخاصة ،وهي ختضع لظروف واحتياجات كل مؤسسة على حدا ،أل ّن
مسألة اختيار أي منها دون غريه ،إمنا تتحدد ابلدرجة األوىل واملثلى على حسب نوع املنشأة وتوجهاهتا ( .عمارة،
مرجع سابق ،ص  .)109لكن عموما ال ميكن أبي حال من األحوال إلغاء املركزية من قاموس التشريعات اإلدارية
للدول ولرمبا سوف تعيد دول العامل مراجعاهتا مستقبال حول ضرورة إعادة العودة اىل اجلمع بني املركزية والالمركزية .
فإذا كانت املنشأة أو املؤسسة من احلجم الكبري لدرجة أنه يصعب إدارهتا من طرف جهاز مركزي واحد ،فإنه
كضرورة حتمية وحىت عملية ،فإ ّن تلك املؤسسة ستلجأ اىل اعتماد نظام الالمركزية وتفويض السلطات أكثر فأكثر،
أما إذا كانت املؤسسة أو املنشأة صغرية احلجم ،فاملركزية حينئذ تكون النظام األمثل ،وأل ّن احلكمة تؤكد على أنّه يف
الكثري من املرات يكون جلوء املؤسسة اىل الالمركزية وتفويض السلطات والقرار إهدارا للوقت واجلهد واملال ،وذلك ملا
يتبع تلك العملية ومن إجراءات إعادة اهليكلة البشرية واملادية ،خاصة مسألة االحتياج اىل بناء هياكل وتوظيف كوادر
بشرية جديدة ،تكون املؤسسة غالبا يف غناً عنهم ،ويف اعتقادان أ ّن هذا األمر ال حيدث إطالقا يف القطاع اخلاص،
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أل ّن القطاع اخلاص هدفه الربح وليس تسوية الظروف واملتطلبات االجتماعية لبعض األفراد كما حيدث يف القطاع
العام خاصة يف الدول اليت اتبعت النهج االشرتاكي ،أو ما يعرف حاليا بسياسة شراء السلم االجتماعي وتوزيع الريع
الذي كان سببا يف إدخال العديد من الدول يف عامل فضيع من الفساد والبطالة املقنعة وغريها.
ونفس ما قلناه على فكرة املركزية والالمركزية ،ميكن أن يقال على الالمركزية االدارية والالمركزية االقتصادية ،إذ ال
يستغين أحدمها عن األخر ،ولكن يف هذه املرة الالمركزية االقتصادية ليست اختيارا بل هي حتمية ،ألنه مهما كانت
طبيعة النظام السياسي واالقتصادي الذي تتبعه الدولة ،فال ميكن أن نعتقد أب ّن هناك دولة ال ترغب يف أن تكون
إداراهتا احمللية منتجة وخالقة للثروة ،وابلتايل فإ ّن هذه املسألة هي مسألة حمسومة مسبقا ،وهي أ ّن الدولة تكون يف
أفضل حاالهتا إذا قامت السلطات احمللية فيها بكل واجباهتا ومهامها دون اللجوء اىل طلب الريع الذي تعودت أن
يضخه املركز عليها يف بداية كل سنة مالية .لكن الغريب يف األمر والذي يصل اىل حد املفارقات التناقضية ،هو ما
حيدث يف طبيعة عمل النظام السياسي املنغلق الذي تتبعه الصني ،والذي ال يتالءم متاما مع طبيعة نظامها االقتصادي
املنفتح الذي يعرب عن قمة الرأمسالية ،وهلذا فالصني كدولة براغماتية مل ترى يف طبيعة االختالف بني نظامها السياسي
واالقتصادي عائقا أمام تقدم الصني وتنميتها ،بل ابلعكس فقد انتهجت نظرية عملية قائمة على فكرة بسيطة جدا،
مفادها :ال يهم لون القطة إن كانت سوداء أو رمادية ،املهم أهنا تصطاد فأرا .
إ ّن هذه احلقيقة مل تعد خافية على أحد حبيث متكنت الصني يف ظرف وجيز  1978ـ  1990أن تتكيف مع خطاب
النظرية الواقعية الذي أك ّد أب ّن الصني استطاعت بذكاء غري مسبوق أن تندمج يف إطار اجلماعة الدولية بعد ختليها
عن فكرة االنغالق واالنعزال الذي كانت متارسه بفعل تلك األفكار القدمية اليت جعلتها ال تدرك حجمها الطبيعي،
هذا احلجم الذي ابت خييف أكرب دول العامل يف الوقت احلاضر ( .حكيمي 2007 ،ـ  ،2008ص 3 :ـ  .)4وحنن
نتكلم عن هذا يف الوقت الذي مازلنا يف عاملنا العريب واالسالمي اىل اليوم نلقن أبنائنا أب ّن الصني هي ذلك العمالق
النائم ،ومل ندرك بعد أ ّن هذا العمالق التنني قد استيقظ واستوىل على كل املبادالت التجارية يف العامل العريب واالسالمي
بل وحىت العامل الغريب االوريب منذ عشريتني .
مما تقدم جيب أن نتيقن أب ّن مسألة التحول احلقيقي واجلاد حنو الالمركزية االقتصادية يف اجلزائر ،سوف يكون عبارة
عن نقلة نوعية حقيقية وسبيال أكيداً للخروج من فكرة االعتماد على الريع البرتويل ،كما أ ّن هذا التوجه اجلديد الذي
ال مكانة فيه للريع سوف جيعل من عدد املرتشحني أو الراغبني يف اعتالء عرش اإلدارات احمللية اجلزائرية منحصراً اىل
أقصى درجاته ،وذلك أل ّن املرتشح سيجد خزانة البلدية قائمة على االعتمادات احمللية الذاتية واليت قد تكون ابألرقام
صفر أو أقل مديونية ،حينما تتوغل يف االستدانة او خدمة الدين ،وابلتايل سيقع على عاتق املنتخب اجلديد مسؤولية
خلق الثروة ،األمر الذي سيتطلب وجود مرتشحني على قدر عايل من الوعي والفكر والثقافة ،وسيكون الشعار الكبري
الذي يتصدر احملليات" :اخلزائن فارغة تكفل أيها املنتخب والطالب للمسؤولية مبلئها" .ويف هذا املوقف احلازم ال
ميكن التقدم اىل تلك املسؤوليات إالّ الذين ميلكون الدراية أبمور اجلباية واالستثمار ،أو الذين ميلكون املال والعلم يف
وقت واحد هبدف االستثمار والتنمية حىت وإن كان هدفهم الربح ،فالقانون كفيل بضبط تعامالهتم وطموحاهتم ورمبا
مأرهبم غري املشروعة ،أل ّن هذا الوضع أحسن من االوضاع السابقة اليت كانت فيها الدولة ممثلة يف سلطاهتا املركزية هي
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املتكفل بضخ املاليري من الدينارات لسد احتياجات تلك احملليات ،لكن النتيجة عدم حتقيق جزء بسيط من تلك
املخططات والربامج اليت مت تسطريها سلفا.
إ ّن االقتصاد احلديث هو االقتصاد القائم على املعرفة ،إنه االقتصاد الذي يكون هدفه مرتكزا على الرفع من وترية
األداء التكنولوجي داخل املنظومة االقتصادية ،والذي يرتكز على حتويل الثروة االفرتاضية اىل منتجات حقيقية ،وهلذا
فقد أك ّد وزير املالية األسبق عبد الرمحان بن خالفة ،أبنه جيب أن تتم عملية استحداث أكثر من  5000شركة كربى
وذلك للرتويج لالقتصاد الوطين وإنعاشه بدل السياسة العرجاء احلالية ( .بن خالفة ،2018 ،ص .)13 :ويف احلقيقة
لو قمنا فعال إبنشاء هذه  5000شركة ،وقمنا بتوزيعها على عدد البلدايت يف اجلزائر ،ولنالحظ النتيجة اليت سيتم
حتقيقها ،طبعا هذه الشركات ال جيب أن تكون عمومية  %100مائة ابملائة ،وإمنا قد تكون شركات خمتلطة أو خاصة
ختضع لرقابة وضبط عمومي بعيد املدى ،ستكون النتائج ممتازة كالقضاء على البطالة والتقليل من فاتورة االسترياد،
ويفتح افاقا واسعة حنو افريقيا والعامل العريب جللب العملة الصعبة واالستثمارات ،وهذا أمر ممكن جدا ابلنظر اىل
اإلمكانيات واملؤهالت والكفاءات اجلزائرية.
 :2وظائف وأهداف اإلدارة احمللية:
إ ّن االدارة احمللية يف العامل أمجع تقوم على جمموعة من الركائز يف مقدمتها جمموعة من الوظائف وجمموعة من األهداف
اليت تسعى اىل حتقيقها ،هذه الوظائف واألهداف اليت تنص عليها قوانني اجلمهورية اجلزائرية من خالل قوانني
اجلماعات احمللية اليت عرفتها الدولة اجلزائرية منذ القانون  67ـ  24سنة  1967اىل القانون  11ـ  10سنة ،2011
وفيما يلي سوف نتفصل يف دراسة هذه الوظائف واالهداف؛ ولعل هذه الوظائف واالهداف هي اليت توضح فكرة
االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية.

 2ـ  :1وظائف و صالحيات اإلدارة احمللية:
هناك عدة وظائف أسندت لإلدارة احمللية اجلزائرية ممثلة يف مؤسساهتا املختلفة (والية  ،بلدية) وذلك ابالستعانة بكل
إمكانياهتا املادية والبشرية املتاحة وبكل قوهتا التنظيمية والقانونية اليت حتدد هلا األهداف واجملاالت والصالحيات اليت
ختص عملها ،وميكننا حصر تلك الوظائف سواءً لدى الوالية أو البلدية فيما يلي ،ابعتبار أهنما مجاعتني حمليتني
مكملتني لبعضهما البعض ،بل أ ّن الوضع يف القانون اجلزائري أشد حيث أن عمل ونشاط البلدية ككل ال يتم إالّ
إبجازة او أتشرية من مصاحل الوالية وهو ما تفصله القوانني املتعلقة هبذا الشأن املواد  41اىل  45من قانون البلدية
 90ـ  ،08وكذلك املواد  56اىل  60من قانون البلدية  11ـ  ،10بعد كل هذا نتساءل أين الالمركزية هنا؟ انهيك
عن التفصيل يف النوعني االداري واالقتصادي.
ابالطالع على قوانني البلدية السيما اليت صدرت يف فرتة التعددية احلزبية ممثلة يف القانون  90ـ  08مث يعدها قانون
 11ـ  10على التوايل ،فإ ّن القانون البلدي  90ـ  08قد خصص جمموعة من الفصول يف شكل مواد من املادة 84
اىل  ،110وذلك للتطرق اىل أهم وظائف ومهام البلدية ،وهو نفس ما جاء يف القانون  11ـ . 10
و من خالل املواد من  103اىل  124واليت تفصلت مجيعها يف حتديد صالحيات رئيس البلدية .فرئيس البلدية
يلعب دورا مزدوجا حبيث ميثل الدولة اترة وميثل اجلماعة احمللية اترة أخرى ،وعلى هذا األساس فإ ّن فله دور سياسي
بصفته ممثال عن الدولة ودور إداري بصفته ممثال للجماعة احمللية.
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كذلك نفس األمر إذا اطلعنا على قوانني الوالية السيما اليت صدرت يف فرتة التعددية احلزبية ،ممثلة يف القانون  90ـ
 09و  12ـ  ،07فإ ّن القانون الوالئي  90ـ  09قد خصص جمموعة من الفصول يف شكل مواد من املادة  55اىل
 ، 77وذلك للتطرق اىل أهم وظائف ومهام أو صالحيات الوالية ،وهو نفس ما جاء يف القانون  12ـ  07السيما
املواد من  73اىل املادة  101واليت تفصلت يف صالحيات اجمللس الشعيب الوالئي ،وأيضا دون إمهال صالحيات
الوايل اليت تدخل يف ذات السياق ،فكال القانونني ،القانون  90ـ  09من املادة  92اىل  ، 102والقانون  12ـ
 07من املادة  110اىل املادة  123كلها تتفصل يف صالحيات الوالة واليت هي يف احلقيقة منسجمة ومكملة لعمل
وصالحيات البلدايت .وما قيل عن دور رئيس البلدية ينطبق على دور الوايل متاما.
وفيما يلي نذكر أهم تلك الصالحيات واملهام اليت تقوم هبا اجلماعات احمللية بفرعيها الوالية والبلدية ،ويف احلقيقة هي
مهام مكملة ملهام الدولة ككل:
ـ حفظ األمن والنظام العام  :فيما خيص هذه الوظيفة أو املهمة فإهنا تتعلق بتسيري الشؤون احمللية وتنظيمها ،كما
تعمل كذلك على صيانة املؤسسات وتفعيل عملها ،وتوفري كل ما ميكن أن يساهم يف توفري راحة املواطنني من تقدمي
خمتلف اخلدمات اجملانية ،وحفظ األمن العام وأمن األشخاص واملمتلكات واحلفاظ على النظام العام والقضاء على
كل العوامل اليت هتدد استقراره ،ولذلك جند يف الغرب أ ّن املواطن يدفع الضرائب ليكون آمناً على كل شيء،
واحلكومات يف الدول املتقدمة تدرك هذا الدور الكبري للمواطنني يف قيام الدولة.
ـ املصلحة العامة احمللية  :تقوم مؤسسات اإلدارة احمللية بعمل هام جدا فيما خيص تسيري وتطوير املصلحة العامة
احمللية ،لذلك جند أ ّن تلك اإلدارات اليوم مطالبة بتكييف مجيع أساليب عملها وتعامالهتا مع تطلعات املواطنني،
وحماولة ربطها بكل املتغريات اليت حدثت على املستوى االجتماعي والنظام العام ككل ،سياسيا واقتصاداي واجتماعيا
وثقافيا...اخل  ،من خالل االعتماد على أسلوب املرونة وفهم طبيعة العالقات االجتماعية وانعكاساهتا على تصرفات
وسلوكيات مجيع املواطنني .
ـ االتصال ابحمليط واالستماع للمواطن و محاية الثقافة والعادات اجملتمعية :وتتم هذه العملية من خالل تنمية روح
املشاركة الفعلية لدى املواطنني يف إدارة شؤوهنم وإعالمهم مبا جيري واطالعهم على بعض الواثئق وتسهيل انتقال
املعلومات بني املواطنني وإداراهتم ،مما يؤدي إىل إحساس املواطن بدوره وارتفاع روحه املعنوية ،وتقبله لكل ما تفرضه
اهليئات احمللية من التزامات وتكاليف ( .الطهراوي ،2004 ،ص .) 7 :وأيضا احلفاظ على التقاليد اخلاصة ابلشعارات
الوطنية و األعراف االجتماعية و الثقافية ،ومحاية الرتاث وكل أاثر البالد.
 2.2ـ أهداف اإلدارة احمللية:
هناك العديد من األهداف اليت تسعى اإلدارة احمللية إىل حتقيقها ،ولكن وتوخيا لالختصار سوف نقوم حبصرها يف
جمموعة رئيسية كاآليت:

أ ـ األهداف االقتصادية :وهذا يف الواقع لب موضوع دراستنا هذه ،إذ جيب علينا أن حنرك اإلشكالية املفتاحية
للبحث العلمي واليت مفادها :كيف ميكن ترقية أجهزة اإلدارة احمللية ممثلة يف البلدية والوالية ،اىل أجهزة استثمارية
وجتارية تكون مهمتها األساسية خلق الثروة وإنعاش اخلزينة احمللية واملركزية؟ .طبعا ابالستناد اىل قوانني اإلدارة احمللية
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اجلزائرية ،سواءً كان ذلك يف مرحلة األحادية أم التعددية ،ألنه إذا رجعنا اىل قانون البلدية  67ـ  24جند أبنه فد ورد
يف الكتاب الثاين منه أمورا بعنوان :اختصاصات البلدية السيما الباب األول منه واملتعلق ابلتنمية االقتصادية
واالجتماعية والذي تشري كل فصوله الثمانية ،إىل أنه إبمكان البلدية ،بل جيب عليها أن تساهم يف كل املهام املوكلة
هلا ،وابلتحديد يف إنشاء تعاونيات ومؤسسات ومصانع تكون يف خدمة خمططات التسيري االشرتاكي للدولة ،أين
تصبح مصدرا أساسيا للقضاء على البطالة من جهة ،وإلثراء اخلزينة احمللية واملركزية من جهة أخرى.
وليس يف خطط فتح املال العام والبنوك العمومية حتديدا أمام رجال االعمال واملقاولني حىت يقوموا يهذا الدور دون
رقابة وال حساب ،والذي كلف اخلزينة العامة اجلزائرية ماليري الدينارات والدوالرات ،اليت هربت اىل اخلارج ومل تستثمر
حمليا استثمارا حقيقيا خالقا للثروة ،وهذا األمر يعلمه القاصي والداين وليس بكالم حيتاج اىل برهان.
وهو نفس اإلجراء الذي ورد يف املادتني  136و  137من قانون البلدية  90ـ  ، 08أين حتدث املشرع اجلزائري
صراحة على أنه إبمكان البلدية إنشاء مؤسسات عمومية بلدية ،سواءً ذات طابع إداري أو اقتصادي أو صناعي أو
جتاري ،وطبعا تكون تلك املؤسسات مصدرا هاما من مصادر خلق الثروة.
لكن ولألسف الشديد ،كل تلك القوانني بقيت حربا على ورق ،نظرا للعديد من االعتبارات و العراقيل ،يف مقدمتها:
غياب اسرتاتيجية تنموية علمية حملية يف ابب االستثمارات املمكنة ،اعتماد البالد على الريع البرتويل الذي يدفع حنو
اجلمود والركود ،بدال من االجتاه آليا حنو جمال خلق الثروة ولو تطلب األمر احلفر يف الصخر كما هو واقع يف مجيع
دول العامل املتقدم ،اليت تقدم بعضها من العدم كالياابن وسنغافورة ،وما كان هلا من اإلمكانيات إالّ املوارد البشرية
املؤمنة ابلتنمية والتقدم واليت كانت السبب الرئيسي يف حصول التنمية.
ب .األهداف السياسية  :ترتبط تلك األهداف مبقومات اإلدارة احمللية ،واليت تتمثل أساسا يف مبدأ االنتخاب،
خاصة ابلنسبة لرؤساء اجملالس الشعبية احمللية ،و كذا ألمناط العمل السياسي الذي يتبع هذا املبدأ ويف إطار ذكر تلك
األهداف ميكن ذكر األهداف الفرعية املالزمة لالهداف السياسية :

 التعددية  :يقصد ابلتعددية توزيع السلطة يف الدولة بني اجلماعات واملصاحل املتنوعة حبيث تكون وظيفة الدولة يف
هذه احلالة التنسيق ووضع احللول التوفيقية بني هذه اجلماعات واملصاحل التنافسية وتعترب اجلماعات احمللية من بني
أهم اجلماعات اليت تشارك احلكومة املركزية اختصاصاهتا وسلطاهتا ،واملشاركة عموما يف صنع السياسات يف ميادين
هامة كالتعليم والصحة واإلسكان والثقافة ...وغريها ( .أعراج ،2013 ،ص 58 :ـ .) 59

 الدميقراطية واملشاركة  :تعترب الدميقراطية واملشاركة كذلك أحد اهم األهداف الرئيسية اليت تسعى اإلدارة احمللية
اىل حتقيقها ،وهي اليت تقوم على قاعدة املشاركة يف اختاذ القرارات ويف إدارة الشؤون احمللية أتسيسا عل مبدأ حكم
الناس ألنفسهم يف إدارة اخلدمات وتوزيع املشاريع  ،حيث تعترب اإلدارة احمللية مبثابة األساس لنظام احلكم الدميقراطي
للدولة ككل .وقد نصت املادة  103من قانون البلدية  11ـ  10على ذلك؛ حبيث يشكل المجلس الشعيب
البلدي إطار للتعبري عن الدميقراطية ،وميثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية.
لكن هذا االجراء مل جيد له وسيلة أو الية حقيقية للتطبيق ،وبقيت االمور جمرد حرب على ورق منذ صدور قانون
البلدية  11ـ  10الذي تفاءل بشأنه اجلميع ،ولكن اىل يومنا احلايل مازال املواطن مل جيد طريقة اىل املشاركة
احلقيقية اليت التزال شعارا إعالميا براقا.
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 تقوية البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة :وذلك بتوزيع االختصاصات بني املركز واألقاليم احمللية
بدال من تركيزها يف العاصمة ،وهذا يف الواقع ليس ضراب يف وحدة الدولة ،بقدر ما يعترب ميكانيزما أساسيا لقوة
الدولة ومتانة قوانينها ،إذ من خالل هذا اهلدف تتحمل كل وحدة حملية مسؤولياهتا أمام املواطنني والسلطات
املركزية وخمتلف هيئات الرقابة وحماربة الفساد ،وهذا األمر الذي ميهد الطريق لكفاءات إلثبات كفاءاهتا وجدارهتا.
ت .األهداف اإلدارية واالجتماعية  :تعترب األهداف اإلدارية مدخالت تقليدية ،لدرجة أهنا أصبحت أمورا عادية
جدا ،كما أهنا ضرورة ال خيتلف عنها أحد ،وعموما ميكن تلخيص أهم األهداف اإلدارية لإلدارة احمللية اجلزائرية
فيمايلي:
 النهوض مبستوى اخلدمات وأدائها يف اجملتمعات احمللية و التخفيف من األعباء املركزية واحلد من ظاهرة التضخم
السائد يف ظل األسلوب املركزي.

 خلق روح التنافس بني الوحدات احمللية ومنح فرص للمحليات للتجريب واإلبداع واالستفادة من أداء بعضها
البعض.
 ضرورة االتفاق على توحيد خمتلف اإلجراءات واالليات يف كل وحدات الوطن ،ألنه من غري املعقول أن تطبق
كل بلدية أو والية قانوان خاصا هبا .
 دعم وترسيخ الثقة العامة وترسيخ قيم املواطنة ،واحرتام حرية املواطن وإرادته ورغبته يف إدارة الشؤون احمللية ضمن
سياق اإلطار العام للتنمية الشاملة للمواطن دستوراي وقانونيا ( .التعديل الدستوري اجلزائري ،2016 ،املادة
 .) 15فاإلدارة احمللية وسيلة حلصول األفراد على احتياجاهتم وتلبيتها وإشباع رغباهتم واحتياجاهتم ،طبعا القانونية
واملتعارف عليها منها ليس إالّ ( .بوضياف ،2010 ،ص 214 :ـ  .)215ذلك أل ّن جمال اشباع احلاجات
والرغبات دون عقالنية قد خيرجنا عن االطار القانوين وكذلك االخالقي اىل أطر أخرى قد ال يؤمن جانبها.

 3ـ الالمركزية االقتصادية  :املفهوم  ،األهداف والغاايت:

 3ـ  1ـ مفهوم الالمركزية االقتصادية:
ترتكز فكرة الالمركزية االقتصادية واليت يسميها البعض اآلخر ابلالمركزية املالية ،على فكرة ختويل اهليئات احمللية
املنتخبة بعض أو حىت جزء كبري من مسئوليات التخطيط و اإلنفاق واالستثمار ،و كذلك صالحيات تعبئة اإليرادات
احمللية لتمويل األنشطة اليت تقوم هبا تلك االدارات ،مبا يكفل هلا االستقاللية يف صنع مجيع قراراهتا املالية ،وىف ظل
هذا اإلطار فإ ّن املواطنني احملليني يكونون أكثر قدرة على اختيار نوع املنتخب والربامج اليت يرغبون فيها ،واليت ستكون
بدورها منسجمة وتطلعاهتم ،كما أهنم سيشاركون بفعالية أكرب يف صنع القرار احمللى بناءً على أسس دميقراطية متينة
وقوية على الشاكلة املعمول هبا يف خمتلف تشريعات العامل.
هذا األمر طبعا سيتولد منه خمرجني هامني جدا أوهلما :حتقيق وتقدمي خدمات حملية أفضل ،واثنيهما وهو أمر
أساسي وضروري كذلك ألنه سيحقق رضاً واستقرار اجتماعي ومجاهريي جلموع الناخبني اليت شاركت وصوتت يف
االنتخاابت كما أ ّن املواطن احمللي بناءً على تلك الرؤية املستحدثة سيشعر أبنه رقم هام يف كل املعادلة التنموية احمللية،
ومبا أ ّن مواطن يدفع الضرائب مقابل احلصول على اخلدمات احلقيقية ،كما له احلق كذلك يف مساءلة وحماسبة املسؤول
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احمللي عن طبيعة وجودة تلك اخلدمات ،وعن املشاريع والربامج واملخصصات املالية املرصودة هلا ،أو اليت مل تصرف يف
جماالهتا احلقيقية املخصصة هلا ،ألنه إذا نظران اىل حجم األغلفة املالية اليت صرفت منذ  2000اىل  2018واليت
قاربت  1500مليار دوالر مما يعين بلغة االرقام سبعة مرات تكلفة مشروع مارشال الذي أعاد بناء أوراب بعد احلرب
العاملية الثانية ،كما أ ّن املنتخب احمللي سيكون ملزما بدوره على حتقيق كل الوعود اليت قطعها للمواطنني يف محلته
االنتخابية ،وعن طريق هذه اآلليات العاملية املنطقية املستحدثة لتمويل اخلزانة العامة بنوعيها املركزية واحمللية ،وتدعيم
خمتلف املشاريع الوطنية واحمللية ،سيصبح املواطن ابملنظور الدميقراطي هو لب وجوهر العملية السياسية قاطبة ،بدل أن
يبقى دوره دورا هامشيا يف عامل الريع ( الريح ) ،أما يف حالة عدم رضا املواطن عن املنتخبني احملليني فيمكنه تغيريهم
عن طريق تلك االنتخاابت اليت كانت سببا يف وصوهلم اىل سدة احلكم .وابلتايل كما جاء هذا املسؤول ابلصندوق
فمن ابب أوىل أن يكون رحيله بنفس الصندوق الذي جاء به.
تؤكد األستاذة منال السيد عبد العظيم الشحري أب ّن الالمركزية املالية مبا تكفله من استقاللية للوحدات احمللية يف
إدارة وتنمية مواردها املالية الذاتية ،ستحقق العديد من املنافع واإلجيابيات ،و من أمهها  (:الشحري ،2009 ،ص:
 8ـ .)9
 كفاءة ختصيص املوارد وخفض التكاليف وزايدة القدرة على تعبئة املوارد احمللية ،ألنه يف إطار الالمركزية ستكوناألجهزة احمللية أكثر قرًاب واحتكاكاً ابلناس ،ابإلضافة اىل امتالكها ملعلومات ومعطيات أفضل عن السكان احملليني،
وهو ما سينعكس يف االستجابة ملطالبهم وحاجاهتم ،ويف مقدمة تلك االحتياجات تقدمي اخلدمات العامة اليت البد
أن تنسجم وتتالءم مع تفضيالهتم واختياراهتم.
نظرا أل ّن الوحدات احمللية ستكون أكثر قدرة وكفاءة على الوصول إىل دافعي الضرائب ،الذين
 زايدة املوارد احمللية ًال تصل إليهم احلكومة املركزية ،أو الذين ال متلك املعلومات واملعطيات الكافية عنهم وال عن نشاطاهتم ،وهبذا ال تبقى
تلك الضرائب خارج الدورة االقتصادية ،طبعا هذا بعد تضافر اجلهود بني خمتلف مؤسسات الدولة السيادية كالعدالة
واألمن واملالية والوحدة احمللية يف إجناح هذا املسعى.
 حرية اجلماعات احمللية يف العمل وزايدة إمكانية مبادراهتا املستقلة ابلتخطيط ملشروعات التنمية احمللية ،ابإلضافة اىلارتفاع حجم االستثمار ،وابلتايل توفري مزيد من فرص العمل للشباب الراغبني والقادرين على العمل يف اجملتمعات
احمللية ،ومن مث رفع مستوى معيشة املواطنني احملليني ،وجتدد تلك التحديثات واالصالحات سنة بعد سنة حنو األحسن،
مما سيحقق التنمية املستدامة للجميع.
 3ـ  : 2األسباب الدافعة اىل االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية:
يف ابدئ األمر جيب أن نعلم أب ّن اجلزائر مل تبدأ بعد يف تطبيق فكرة الالمركزية االقتصادية ،وذلك لعدم صدور قانون
للجماعات احمللية يشرح ويبني كيفية هذا االنتقال ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى جيب أن نعلم كذلك أب ّن صانع
القرار مل يتجه حنو الرتويج ل فكرة االنتقال أو التحول من الالمركزية االدارية احملضة اىل الالمركزية االقتصادية أو املالية
هكذا اعتباطا أو مصادفة أو أتسيا بتجربة مت رصدها هنا أو هناك ،أو حىت لظروف خارجية ضاغطة كما يتصوره
البعض قد فرضت على البالد ،بل إ ّن القضية وما فيها أهنا جاءت نتيجة العتبارات ومعطيات واقعية مؤملة كانت
معربة عن حالة عدم استجابة خمتلف االدارات احمللية لتطلعات التنمية واحلكم الراشد رغم مرور العشرات من السنني

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد السادس ،العدد ،2ديسمرب )2020

346

من ظهورها يف خمتلف التقارير الدولية خاصة تقرير البنك الدويل 1989هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نتيجة
للجهود اجلبارة وللميزانيات الضخمة املرصودة من طرف املركز هلذه اجلماعات ،ولكن الثمار املرجوة كانت دوما على
غري املتوقع ،هذا إن كانت هناك مثار أصالً ،ألنه ال مثار يف السنوات املاضية.
كل هذا طبعا دفع ابلسلطات املركزية اجلزائرية اىل طرح العديد من عالمات االستفهام والتعجب ،مثل ملاذا ال تكون
هناك تنمية و تطور يف مجاعاتنا احمللية رغم ما نوفره هلا من إمكانيات؟ .وعندما مل جتد إجابة مقنعة كان البديل يف
ضرورة حتميل تلك اجلماعات احمللية جزءً من املسؤولية أمام اجلماهري الشعبية ،تلك اجلماهري اليت كانت دائما تلقي
ابللوم على املركز وعلى الدولة ابلتحديد ،على الرغم من أ ّن الدولة عبارة عن كيان غري مرئي ،أل ّن املقصود من ذلك
كله طبعا هي احلكومة ،تلك احلكومة اليت من حقها كذلك أن تستغين قليال عن وصايتها الكبرية اجتاه تلك
اجلماعات ،ألنه من غري املعقول أن يتحمل الوزير أو رئيس الوزراء أو حىت الرئيس مسؤولية بلدية فاشلة أو والية
متأخرة أو حاالت فساد هنا وهناك.
يف احلقيقة ال توجد لدينا معطيات دقيقة حول واقع اإلدارات احمللية يف اجلزائر ،ولكننا نستطيع من خالل ما نتابعه
من حماضرات وندوات وملتقيات وأايم دراسية عرب خمتلف اجلامعات اجلزائرية حول واقع تلك اجلماعات أن نتأكد أبنّه
من بني الــ 1541 :بلدية يف اجلزائر 95 ،ابملائة منها هي بلدايت عاجزة عن دفع مستحقات عماهلا وموظفيها ،بل
أ ّن الكثري منها ال تستطيع حىت حتمل دفع تكاليف الكهرابء واهلاتف ( ،ولعل مسألة ديون اجلماعات احمللية لدى
شركة سونلغاز الشركة الوطنية للكهرابء والغاز ،أكرب دليل على الواقع املزري الذي تتخبط فيه أل ّن أكثر من عشرة
مليار دينار ديون على البلدايت لسونلغاز) ،وبناءً على ذلك تقوم السلطة املركزية بتويل هذه املهمة اليت هي أشبه ما
يكون ابملهمة األبوية مع األبناء العاجزين ،فتلجأ احلكومة اىل تسوية مجيع تلك املشاكل ،عرب تسديد ديوهنا ،وهو
نفس ما حدث يف سنوات  2019و  2020مع شركة اجلوية اجلزائرية وسوانطراك فأين هذا من فكرة االستقاللية
احمللية اليت يتحدث عنها املشرع.
وابلتايل فبلغة القانون والسياسة جيب ان نتساءل عن ماهية الدور الذي تقوم به هذه اجلماعات ،إذا كانت دائما
تنتظر تدخال من السلطات املركزية أو الوالة حلل مشاكلها ،أل ّن هذه الوضعية قد قادت التفكري احلكومي اجلزائري
اىل ضرورة استحداث قوانني حملية جديدة ،تكون أوال وقبل كل شيء مواكبة لكل املستجدات والتطورات اليت تعيشها
املعمورة ،مث اثنيا حماولة عكس تلك املعادلة الغريبة القائمة على االعتماد الريعي اىل معادلة قائمة على االعتماد على
ميكانيزمات خلق الثروة ،ومن مثة بدل أن تقوم السلطات املركزية بتمويل اجلماعات احمللية ،فإ ّن اجلماعات احمللية هي
اليت تقوم بتمويل اخلزينة العمومية ،وتدرجييا سوف تستغين الدولة عن الريع النفطي ،وتتحول من دولة ريعية اىل دولة
استثمارية ومنتجة.
طبعا بعد كل تلك السجاالت والتجاذابت أرادت احلكومة اجلزائرية أن تطرح هذا املوضوع للنقاش حىت تستطيع أن
ترتقي بدور تلك اجملالس احمللية واملنتخب احمللي حتديدا ،من ذلك الدور اإلداري البحت اىل دور اقتصادي خالق
جيعل من تلك احملليات أقطااب صناعية وزراعية وفالحية وسياحية وطاقوية وغريها ،تكون يف مستوى تطلعات اجلميع
وتطلعات املركز ويف وزن وثقل ومكانة دولة كاجلزائر.
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 3ـ  : 3اليات االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية:
يتبني من الواقع الدويل أب ّن التطبيقات العملية على أرض الواقع للنظام املركزي املتشدد أو املتطرف قد زالت من
الوجود هنائيا ،و هلذا ال تكاد توجد دولة من الدول يف عصران احلايل مازالت تعتمد يف سياساهتا على النظام املركزي
املتشدد ،أل ّن الكثري من املعطيات واملتطلبات تدفعها اىل تفويض العديد من األمور اىل األقاليم احمللية ،نتيجة التزايد
الكبري لعدد السكان وكذلك كثرة أعباء الدولة اليت عادة ما تدفع اليا حنو تبين هذه اخلطوة من الالمركزية( .بوضياف،
 ،2012ص 57 :ـ .) 58
إ ّن قضية املركزية لوحدها من دون المركزية أصبحت مسألة ال تطيقها حىت الدول القزمية من حيث حجم املساحة
وعدد السكان ،وذلك الحتياجها املاس إىل تفويض جمموعة من الصالحيات للسلطات احمللية الالمركزية طبعا كل
ذلك هبدف تسهيل تسيري خمتلف املصاحل املختلفة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اخنراطها يف العمل االقتصادي
واالستثماري ،وابلتايل لعب دور املضخة الضريبية حنو خزينة الدولة ،طبعا هذه املقاربة اجلديدة هي اليت أرادت احلكومة
اجلزائرية أن توصلها اىل فكر املواطن ،و ابألخص إىل فكر املنتخب احمللي ،الذي جيب أن يدرك ويعلم ابتداءً أب ّن
ترشحه لتلك املنصب لن يكون سلطة بل سيكون مسؤولية عظمى لن أيخذها إالّ حبقها ،وانه سوف حياسب حسااب
شديدا يف حال االخالل هبا .كذلك تربز هنا مسألة تقنية ونوعية يف ذات الوقت ،واملتمثلة يف كيفية حتقيق تلك
املعادلة ،من خالل تفعيل دور االحزاب السياسية من جهة ،وكذلك تنمية الوعي اجملتمعي لدى املواطنني من جهة
أخرى ،أل ّن نوعية املنتخبني احملليني هم يف بداية أو هناية األمر سيفرزون نتيجة لتلك الرتشيحات والقوائم اليت تقدمها
األحزاب السياسية ،فإ ّن كانت تستجيب لتطلعات احلكومة اجلزائرية فإن الربامج االنتقالية حنو الالمركزية االقتصادية
ستكون انجحة ،وإذا حدث العكس فإ ّن تلك الربامج ستبقى حربا على ورق ،أيضا املواطنني سيلعبون دورا ابرزا يف
هذه املسألة ،إذ تقع على عاتقهم مسؤولية اختيار الرجل املناسب الذي يقود املرحلة وخيرجهم من خمتلف األزمات
واملشاكل اليت يتخبطون فيها ،ولذلك هم أدرى ابلشخصية اليت تستطيع أن حتقق أماهلم وتبين مستقبلهم ومستقبل
أبنائهم .طبعا لقد أصبح جليا وواضحا لدى صانع القرار اجلزائري أب ّن مسألة انتقال الالمركزية من بوتقة العمل اإلداري
إىل التوسع حنو الالمركزية االقتصادية اخلالقة ،واليت سوف تصبح فيها اجلماعات احمللية أقطااب اقتصادية ال ختضع إالّ
لقانون اقتصادي حملي متميز ،انطالقا من اإلمكاانت واملقدرات احمللية لكل إقليم ،هذا األمر بطبيعة احلال سوف
يؤدي إىل خلق ثقافة التنويع والتخصص وكذلك التميز االقتصادي احمللي الذي ال تستغين عنه الدولة احلديثة يف بناء
صرح مؤسساهتا ،وجتسيدا ميدانيا وحقيقيا لالستغناء عن الريع النفطي ،واالجتاه العام حنو االستثمار أساسا يف الطاقات
املتجددة الطبيعية والنظيفة .وبناء على هذا سوف تكون احلكومة املركزية متينة ،قوية وقادرة على إدارة عملية التحول
حنو الالمركزية واستمرارها ،وإدارة خمتلف السياسات املالية والنقدية على املستوى القومي ،وتوفري القدرات واملهارات
الفنية واإلدارية للوحدات احمللية ،ووضع قواعد للعالقة بني املستوايت احلكومية املختلفة ،ابإلضافة اىل خلق درجة
عالية من مشاركة املواطنني ،من خالل مبادئ املساءلة واحملاسبة والشفافية.
 3ـ  :4معوقات جتسيد برامج االنتقال حنو الالمركزية االقتصادية:
إ ّن الغالبية العظمى من الدول النامية مازالت تفتقر ملتطلبات التطبيق الفعال لالمركزية االقتصادية خاصة وأهنا تتسم
ابخنفاض يف درجة املشاركة ،وعدم فعالية النظم االنتخابية هبا ،ابإلضافة إىل عدم الشفافية يف صنع القرار ،وضعف

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد السادس ،العدد ،2ديسمرب )2020

348

استجابة احلكومات للمطالب الشعبية ،وعدم توافر البيئة املؤسسية املساندة لتطبيق الالمركزية وهو األمر الذى حيد
من حتقيق املنافع املرجوة من تطبيق الالمركزية املالية يف تلك الدول ،بل على العكس من ذلك قد تؤدى إىل العديد
من السلبيات اليت نذكر من أمهها ( :الشحري ،مرجع سابق ،ص .) 9 :فقدان السيطرة على االقتصاد الكلى،
والتباين اإلقليمي يف توفري اخلدمات ،وسوء توزيع املوارد ،حبيث ميكن أن حتدث حاالت خلل وعدم استقرار لالقتصاد
الكلى إذا ما مت ختصيص األوعية الضريبية بشكل غري مالئم ،كما ميكن أن يسهم االقرتاض الذي تقوم به احلكومات
احمللية يف عدم استقرار االقتصاد الكلى حينما تفشل احلكومة املركزية يف فرض قيود مشددة على املوازنة وغياب آلية
فعالة ملراقبة التزامات الديون.
ابإلضافة اىل هذا فإنه ويف إطار الالمركزية املالية قد تزداد درجة عدم املساواة بني الوحدات احمللية الغنية والفقرية،
حيث ستستفيد املناطق األكثر ثراءً ومع املناطق الفقرية مع إعطاء االدارات احمللية قدرة أكرب على فرض الضرائب،
ويف املقابل تتعرض البلدايت الفقرية اىل التهميش واالهنيار ،مثال يف اجلزائر هناك بلدايت غنية وعددها قليل جدا
ابملقارنة هناك بلدايت فقرية جدا وعددها كثري ،بل ا ّن االشد أ ّن هناك بلدايت مفلسة ومدانة .كذلك األمر املتفق
عليه أ ّن " الالمركزية " تعد أحد أهم النظم اليت ميكن من خالهلا متكني املواطنني يف اجملتمع احمللى من املشاركة الفعالة
واحلقيقية يف إدارة الشئون العامة احمللية للمجتمعات اليت يعيشون فيها ،كما أنّه بدون تطبيق سليم لالمركزية ،ال ميكننا
القول إبمكانية حتقيق التنمية احمللية املستدامة ،السيما يف ظل عجز احلكومة املركزية عن الوفاء بكافة احتياجات
اجملتمع ،خاصة مع تنامي عدد السكان من انحية وندرة وسوء استغالل املوارد الطبيعية والبشرية من انحية أخرى
.وهلذا فبدون تلك الالمركزية ال ميكننا أيضا احلديث عن الدميقراطية أبشكاهلا املختلفة السيما السياسية واإلدارية
وحىت االجتماعية ( .الطوخي ،2007 ،موقع الكرتوين) .أيضا هناك مشكل كبري يف مسألة عدم التفريق بني اجلباية
احمللية والوطنية ،من خالل نسبة املداخيل اجلبائية من الضرائب والرسوم ،اليت غالبا ما يتم تقسيمها اىل جزئني؛ جزء
حملي وجزء اخر وطين ،ولكن املالحظ يف اجلزائر ،هو أ ّن اجلزء األكرب من اجلباية احمللية يذهب إىل خزينة الدولة
املركزية ،وال يبقى إالّ اجلزء البسيط للمحليات ،اليت ال يساعدها هذا اإلجراء أو التعامل يف جتسيد خمتلف خمططات
التنمية ،ألنه من املفرتض أن توجه النسبة الكبرية من تلك اجلباايت احمللية اىل تنمية وتوفري اخلدمات للمواطن احمللي
الذي هو يف األساس من قام بدفعها ،وهلذا فمن املعقول واملنطقي جدا أن تعود عليه ( ،ال أن تعود على غريه حىت
ولو كان مواطنا أخر يف بلدية جماورة ( ).عميور 2012 ،ـ  ،2013ص.)54 :
لكن يبقى هذا جمرد حلم مجيل صعب التحقيق خاصة يف وضع مثل وضع اجلزائر اليت تقوم ميزانيتها العامة على الريع
البرتويل ( %98مداخيل الدولة) ،ويف ظل سياسة التهرب الضرييب والغش والتحايل على الدولة ومؤسساهتا يف دفع
الضرائب والرسوم...اخل ،تلجأ األخرية دائما اىل دعم تلك اجلماعات احمللية ماليا ،ابعتبارها مجاعات حملية غري منتجة،
بل أ ّن هناك بلدايت ليس فيها جباية أصال ،وليس هلا مورد واحد ميكن ان يثري خزينتها.
 3ـ  : 5أفاق الالمركزية يف اجلزائر:
يرى العديد من الدارسني واملتخصصني يف العلوم السياسية والقانونية واالقتصادية...اخل أ ّن أفضل مكان لتطبيق
الدميقراطية هو الفضاء احمللي القريب من املواطنني ،بل إ ّن الشرط الضروري التصاف أي نظام ابلدميقراطية هو يف
مدى تطبيق تلك الدميقراطية على املستوى احمللي ،ذلك أل ّن املواطن احمللي ال ميلك امليكانيزمات أو االليات أو
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القنوات الكافية لالتصال ابملركز ،وفوق هذا مع فقدانه للمعطيات الضرورية اليت تؤهله للمشاركة العامة ،أو إيصال
صوته للحكومة ،طبعا إالّ يف اإلطار احمللي الذي يعترب فضاءً متاحا ابلنسبة له ،كما أنه ومن جهة أخرى فإ ّن املواطن
احمللي ال يعترب نفسه مواطنا ،إالّ إذا شعر أبمهيته وقيمته احلقيقية عرب إشراكه يف شؤون احلكم احمللية اليت تعنيه مباشرة
وتكون يف صاحله .وهذا ما جنده مطبقا يف أكرب الدميقراطيات يف العامل ،السيما الوالايت املتحدة األمريكية اليت تطبق
هذا النوع من انواع الدميقراطية اليت هي اشبه ما يكون ابلدميقراطية املباشرة اليت استعملها اليوانن أول مرة منذ أكثر
من  23قران مضت ،لقد كتب كل من كتاب الدميقراطية األمريكية اجلديدة اليت من خالهلا ميكن للناخبني أن يقيلوا
املنتخبني وهم يف عهدهتم االنتخابية خاصة إذا مل يكن ادائهم منسجما مع تطلعات املواطنني او أهنم أخلوا ببنود العقد
الذي أتسس بينهم خالل احلملة االنتخابية ) .فيورينا ،2004 ،ص 8 :ـ ) 11
هذا ما ميكن أن نسميه ابملشاركة اإلجيابية العامة ليس السياسية فحسب ،واليت نعين هبا العملية اليت يلعب من
خالهلا الفرد دورا ابرزا يف احلياة السياسية اجملتمعية ،حبيث ال تتشكل لديه فرصة املشاركة يف وضع وتنفيذ األهداف
العامة للمجتمع فقط ،وإمنا هي كذلك وسيلة إلشراك الفرد احمللي يف خمتلف مستوايت عمل النظام السياسي ( املركزي
والالمركزي ) عرب إجياد أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف ،سواء بصفة مباشرة مثلما هو معمول به يف الدميقراطيات
احلديثة عن طريق جتسيد فكرة احلكومة االلكرتونية ،أو بصفة غري مباشرة عرب ممثليه يف الربملان ،كما هو احلال ابلنسبة
للدميقراطية النيابية ( .األسود ،199 ،ص .)175 :فهذه املشاركة يف احلقيقة متثل حق املواطن يف أن يؤدي دورا
معينا بل رئيسيا يف عملية صنع القرارات السياسية ورسم السياسات ،وأن يراقب تلك القرارات ابلتقومي واملتابعة عقب
صدورها من السلطة ،وميكنه االحتجاج عليها رمسيا ورفضها عليها سلميا إذا مل تتالءم وتطلعاته ،وهبذا فقط تتحقق
معادلة االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية أو املالية.
هنا أيضا البد من إاثرة نقطة حساسة قد يغفل عنها الكثري من املتخصصني يف دراساهتم وهي مسألة التمويل اإليرادات
احمللية واليت تبقى يف بعض الوحدات احمللية منعدمة متاما أو أ ّن تلك املبالغ ال تكفي حىت لسد فاتورة اهلاتف البلدي
أو املاء وابلتايل كيف ميكننا التحدث عن تنمية حملية و برامج واعدة خللق الثروة ،وطبعا هذا احلال أو الوضع متثله
الغالبية الساحقة من البلدايت يف اجلزائر .هذا الوضع على الرغم من أنه مؤسف وسليب كما يراه اجلميع ،إالّ انه من
انحية أخرى أو من زاوية غري الزاوية اليت ينظر منها املتشائمني سوف تفسح اجملال يف إطار الالمركزية االقتصادية اىل
نوع جديد من رؤساء البلدايت تكون مهمتهم االساسية النحت يف الصخر لتحقيق التنمية وبناء املزارع واملصانع
ومؤسسات النسيج والصناعات الغذائية والتقليدية وغريها ،وطبعا لن يتقدم اىل االنتخاابت إالّ الذين ميلكون رؤية
عصرية جادة خللق مناصب شغل وحتقيق مداخيل وافرة للبلدية ولسكاهنا ،كما جيب على املسؤولني اجلدد ان ميتلكوا
إمكانيات إقناعيه إلقناع املواطن احمللي بدفع الضرائب وكذلك العمل على تسهيل االستثمارات الصغرية واملتوسطة
على أغنياء الوحدة احمللية وابلتايل جتسيد اليات التشاركية يف أوسع معانيها ،وذلك الن الدميقراطية هي عمل واقتصاد
وليست انتقاد ومطالب فقط.
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خامتة:
يف ختام هذه الدراسة وعلى الرغم مما سقناه وأوردانه من معطيات وحتليالت ،إالّ أنّه ال ميكننا أن نقول أب ّن
الالمركزية يف اجلزائر قد انتقلت فعال من جمرد كوهنا إدارة خدماتية تقدم معامالت للمواطنني وتسهر على شؤوهنم
العامة ،اىل إدارة اقتصادية استثمارية جتارية فالحية صناعية ...اخل ،تساهم يف إثراء خزينة البلدية أو الوالية ومن مث
إثراء اخلزينة املركزية ككل ،أل ّن مسألة عدم جلوء اإلدارات احمللية إىل طلب املعونة والتمويل من املركز هو يف حد ذاته
إثراء للخزينة املركزية ،هذه األخرية اليت بدورها ستقوم بتحويل تلك األموال حنو إجناز املشاريع الكربى والعمالقة اليت
ال تستطيع االدارات احمللية إجنازها لوحدها ،كشراء بواخر وحامالت السلع ورافعات البضائع ،الطرق السريعة املزدوجة
 ،اجلسور العمالقة...اخل ،مع تشجيع حركة االسترياد والتصدير ،وإجناز املوانئ واملطارات اجلديدة اليت جيب أن تكون
جمهزة بكل وسائل التربيد واحلفظ ،مع تسهيل كل اخلدمات واملعامالت االدارية اليت من شأهنا جلب العملة الصعبة
للدولة اجلزائرية املعاصرة ،ولشعبها الذي تضاعف تعداده أكثر من أربع مرات منذ االستقالل الوطين.
حقيقة لقد انقلبت املوازين الدولية وتغريت املفاهيم العامة معها ،وبذلك التغري تغريت االدارات احمللية خاصة من
حيث بن ياهتا وابألخص وظائفها ،لتتحول من العمل االداري واخلدمايت احملض اىل العمل االقتصادي واالستثماري
اخلالق للثروة والذي من خالله يتم القضاء على البطالة وحتقيق التنمية االقتصادية واالنسانية ،كل هذا التحول جاء
كذلك متاشيا مع االنتقال العاملي من الدميقراطية التمثيلية اىل التفعيل الدميقراطية التشاركية اليت أاتحت للمواطن احمللي
أن يشارك يف صناعة واختاذ القرارات خاصة احمللية منها له وألبنائه ولألجيال القادمة.
كما جيب أن نؤكد على حقيقة هامة يتميز هبا الواقع اجلزائري العام وهي أ ّن اخللل ليس يف القوانني ،فالقوانني
موجودة منذ عهد احلزب الواحد ،ومجيعها تدعم الالمركزية بشقيها اإلدارية واالقتصادية ،ويكفي االطالع على قانون
البلدية  67ـ  24وكذلك قانون الوالية  69ـ  38ليتأكد لنا ذلك أتكدا اتما ،وهذا طبعا يف فرتة األحادية ،وابلتايل
كان من املفرتض أن تتقوى هذه االليات يف مرحلة التعددية السياسية بعد دستور  ،1989لكن ما حدث كان
مغايرا للشعارات .اجلدير ابلذكر كذلك أنه حينما يتم وضع تلك القوانني موضع التنفيذ فإهنا دائما تتعرض اىل أمور
وممارسات تعيقها وتعيق تنفيذها ،سواءً كان ذلك على املستوى املركزي أو احمللي أو االثنني معا ،أو حىت من قبل
املواطن الذي بدوره يعترب مسامها بقدر معني يف تردي األوضاع العامة ،فاملسؤولية مجاعية لكي ال نقوم إبلقاء املسؤولية
على طرف واحد دون األطراف األخرى  .زايدة على ما تقدم إشكالية الريع البرتويل وغريه من أنواع الريوع يف العامل،
اليت أثبتت التجارب على أهنا عوامل ال تساهم يف تدعيم فكرة االنتقال من الالمركزية االدارية اىل الالمركزية االقتصادية،
وذلك حبكم النظرة االتكالية جلميع األطراف على ذلك الريع ،سواءً كانوا مواطنني أو مسؤولني ،اىل درجة أ ّن الدول
الريعية أصبحت حمال لألطماع اخلارجية حىت يف أبسط األمور ،كفرض مبالغ مالية معينة نظري حصول مواطنيها على
التأشريات ،أو إمتام بعض املعامالت مع بعض املتعاملني سواء يف الداخل أو اخلارج...اخل.
على العموم تبقى النظرة االستشرافية الرمسية لإلدارة اجلزائرية نظرة إجيابية وجادة ،خاصة من خالل أتكيد وزير
الداخلية اجلزائرية األسبق " نور الدين بدوي " بعد االستحقاقات احمللية األخرية لل ــ 23 :نوفمري  2017على أ ّن هناك
قوانني جديدة لإلدارة احمللية ستصدر قريبا ملواكبة فكرة التحول حنو الالمركزية االقتصادية اليت يكون فيها املنتخب
احمللي خمرتعا ومبتكرا لكل وسائل وأليات خلق الثروة ،وأيضا من خالل التأكيد على ضرورة خلق مؤسسات مركزية
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وحملية متخصصة للتكوين االداري للمنتخبني احملليني اليت سيشرف عليها أخصائيني وأكادمييني من مستوايت خمتلفة
وبكفاءات عليا ،وذلك حىت يتم االرتقاء ابملمارسة التسيريية احمللية من جمرد تنفيذ للقوانني اىل االخنراط يف التشريع
واإلبداع هلا ومن جمرد منو اقتصادي اىل تنمية اقتصادية انسانية مستدامة ،ومن جمرد الرتكيز على الكم اىل الرتكيز على
الكيف والنوع ،ومن جمرد الرتكيز على املسري الناجح اىل املسري العقالين ،ومن املواطن العادي اىل املواطن الصاحل
العقالين .كل هذا طبعا سيجعل من اجلماعات احمللية يف اجلزائر ترقى اىل التصنيفات العاملية اليت حتتلها العديد من
الدول الصاعدة اليت كانت اىل فرتة التسعينيات من القرن املاضي دوال متخلفة وينخرها الفساد من كل جانب.
وال نريد ان نكون مثبطني للعزائم ونقول أب ّن املمارسات االدارية يف الفضاء احمللي خاصة مل ترقى بعد اىل بلوغ
فكرة حتقيق الالمركزية االدارية حبذافريها انهيك عن التحدث عن الالمركزية االقتصادية اليت تعترب مدخال تقنيا دقيقا
وخاضعة اىل حساابت ال تقبل املساس هبا او التدخل يف توجيهها ،ولذلك إذا مل ختضع مجيع القوانني اىل هاته
االجراءات فإ ّن هذا االنتقال وغريه سوف يبقى حلما مؤجال اىل وقت الحق ورمبا اىل جيل الحق .لقد الحظ العديد
من املالحظني جدية وحرص الدولة على تغيري األمور حنو األفضل ،وقد اتضح ذلك من خالل سعي إدارة الرئيس
عبد اجمليد تبون اىل تعديل الدستور الذي بعده مباشرة سوف يتم تعديل قوانني اإلدارة احمللية وغريها من القوانني حىت
تتماشى وخمتلف التطلعات الشعبية وحىت تصل الدولة مبختلف مؤسساهتا اىل ما تطبقه الدول العاملية حىت وإن مل يتم
سلوك نفس الطريق او انتهاج نفس النهج واملذهب ،فكما هو معلوم الكثري من الدول الصاعدة اليوم كالصني تركيا
أندونيسيا سنغافورة إمنا تطورت بلغاهتا وبرباجمها وإمكانياهتا وخصائص اخرى ال تتوفر فيما عند الدول املتقدمة سواء
كانت أوراب أو أمريكا.
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 الذنيبات حممد ،) 2003 ( ،الوجيز يف القانون اإلداري ،ط ،1الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،ودار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان.
 الشحري منال السيد عبد العظيم ،) 2009 ( ،التحول حنو الالمركزية املالية يف الدول النامية ومتطلبات التطبيق
ىف مصر ،رسالة ماجستري يف االدارة العامة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،مصر.

 الطهراوي هاين علي ،) 2004 ( ،قانون اإلدارة احمللية (احلكم احمللي يف األردن وبريطانيا) ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 الطوخي سامي ) 2007 (،حبث مقدم بعنوان :الالمركزية اجملتمعية  :مدخل التمكني والتنمية احمللية املستدامة،
أكادميية السادات للعلوم االدارية ،القاهرة.
 ـ بعلي حممد الصغري ،) 2013 ( ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،Administration Locale Algérienneدار
العلوم للطبع والنشر ،عنابة ،اجلزائر.
 بعلي حممد الصغري ( ،د .س .ن ) ،دروس يف املؤسسات اإلدارية :نظرية التنظيم اإلداري ،اإلدارة العامة اجلزائرية،
منشورات جامعة ابجي خمتار عنابة ،اجلزائر.
 بلوط حسن إبراهيم ،) 1998 ( ،إدارة املؤسسات ،ط ،1دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت.

 بن خالفة عبد الرمحان ،) 2018 ( ،توسيع حجم الشركات الكبرية للرتويج لالقتصاد ،جريدة الشعب ،عدد
 ،17613يوم  08أفريل
 بن حبتور عبد العزيز صاحل ،) 2009 ( ،اإلدارة العامة املقارنة ،ط ،1دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان.
 بوضياف عمار ،) 2010 ( ،التنظيم االداري يف اجلزائر :بني النظرية والتطبيق ،ط ،1جسور للنشر ،اجلزائر.
 بوضياف عمار ،) 2012 ( ،شرح قانون البلدية ،ط ،1جسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر.

 حكيمي توفيق 2007 ( ،ـ  ،) 2008احلوار النيو واقعي النيولربايل حول مضامني الصعود الصيين :دراسة الرؤى
املتضاربة حول دور الصني املستقبلي يف النظام الدويل ،رسالة ماجستري يف العالقات الدولية والدراسات
اإلسرتاتيجية ،جامعة ابتنة ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة ابتنة ،اجلزائر.
 عمارة حممد حممد جاب هللا ( ،د .س .ن ) ،اإلدارة يف اخلدمة االجتماعية :املدخل إىل منظومة العوملة األصول
املفاهيم االجتاهات ،ط ،1اإلسكندرية.
 عميور ابتسام 2012 ( ،ـ  ،) 2013نظام الوصاية االدارية ودورها يف ديناميكية االقاليم ،رسالة ماجستري يف
القانون العام ،فرع االدارة العامة والقانون وتسيري األقاليم ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة  ،1اجلزائر.
 فيورينا موريس يب وأخرون ،) 2008 ( ،ترمجة الطبعة :4مليس فؤاد اليحىي ،الدميقراطية األمريكية اجلديدة ،االهلية
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

