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ملخص:
أدى عجز الدميقراطية التقليدية يف حتقيق جوهرها و تزايد العجز يف ميزانية اإلدارة احمللية إىل ظهور
أسلوب جديد يقوم على إشراك املواطنني يف اختاذ القرارات و تطوير تسيري اإلدارة احمللي فظهر ما يعرف
بالدميقراطية التشاركية التي تنقل الفرد من مواطن سلبي إىل مواطن إجيايب و فعال  ،و ذلك بتدخل عدة فواعل.
و من خالل هذه الورقة البحثية نهدف إىل تسليط الضوء على أهم آليات الدميقراطية التشاركية و كذا معرفة
أهم الفواعل املتدخلة يف تسيري اإلدارة احمللية وفق هذا املنهج .
الكلمات املفتاحية :الدميقراطية التشاركبة ،اإلدارة احمللية ،فواعل تسيري اإلدارة احمللية
Abstract :
The inability of traditional democracy to achieve its essence and the increasing
budget deficit of the local administration led to the emergence of a new method of involving
citizens in decision-making and developing the management of local governance. The so-called
participative democracy, which moves the individual from negative to positive and active,
Several times. This paper aims to shed light on the most important mechanisms of
participatory democracy, as well as knowledge of the most important intervention in the
management of local administration according to this approach.
Keywords : Participatory democracy, local administration and governance.
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مقدمة:
عند احلديث عن الدميقراطية غالبا ما جيري التمييز بني ثالث أنواع منها
(التمثيلية ،التشاركية  ،املباشرة)  .فالدميقراطية التمثيلية يقصد هبا النظام الدميقراطي
الذي يقوم على مؤسسات حكم تتشكل من خالل االقتراع العام ،إذ املجالس النيابية
والربملانات و ما يوازيها من جمالس حتمل تسميات خمتلفة تعترب هيئات تشريعية ومتثيلية
 ،أما الدميقراطية املباشرة :فهي يف النظرية السياسية التقليدية املعاصرة من بقايا املاضي،
و ال معىن هلا إال ضمن األطر اليت حددهتا القوانني املعاصرة كاالستفتاءات إضافة إىل
سلطة الرأي العام ،1أما بالنسبة للدميقراطية التشاركية فقد شهدت اهتماما كبريا نظرا
للدور الذي تلعبه يف عملية التنمية و جعل الفرد حيدد دوافعه و موانعه ،وتتجسد
الدميقراطية التشاركية بعدة آليات و بتدخل عدة فواعل.
و هندف من خالل هذا الطرح لإلجابة عن االشكالية التالية:ما هي أهم فواعل
تسيري اإلدارة املحلية وفق الدميقراطية التشاركية؟.
وتندرج حتت هذه االشكالية الفرضيات التالية:
ما مفهوم اإلدارة املحلية ؟ما هي أهم آليات تطبيق الدميقراطية التشاركية ؟فيما تتمثل الفواعل التسيريية لإلدارة املحلية يف ظل والدميقراطية التشاركية؟ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور:
أوال :اإلدارة املحلية
ثانيا :الدميقراطية التشاركية
ثالثا  :فواعل تسيري اإلدارة املحلية
 -1تعريف اإلدارة املحلية

أوال :اإلدارة احمللية

تعرف اإلدارة املحلية على أهنا أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة يقوم
على فكرة توزيع السلطات و الوحدات بني األجهزة املركزية و املحلية وذلك لغرض أن تتفرع
األوىل لرسم السياسة العامة للدولة ،فضال عن إدارة املرافق القومية يف البالد ،و أن تتمكن
األجهزة املحلية من تسيري مرافقها بكفاءة و حتقيق أغراضها املشروعة ،فهي توزيع الوظيفة
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اإلدارية بني األجهزة املركزية و املحلية مبا ميكن هذه األخرية من إدارة مرافقها يف النطاق
املرسوم قانونا,1
كما تعرف على أهنا نظام إداري ال مركزي يقوم على أساس منح الوحدات املحلية
الشخصية املعنوية ،و إجياد جمالس حملية منتخبة تتوىل اإلشراف على أداء اخلدمات
وإنتاج السلع ذات الصفة املحلية وفق السياسة العامة للدولة و رقابتها,2
 -2أسباب األخذ بأسلوب اإلدارة املحلية
تعترب األسباب اليت تدعو إىل تبين نظام اإلدارة املحلية يف العامل متشاهبة ،ميكن حصرها
فيما يلي:3
 تزايد مهام الدولة  :كانت مهام الدولة فيما سبق تقتصر على األمن والعدالة الدفاع،لتتطور فيما بعد إىل دولة متدخلة هتتم باملسائل االجتماعية واالقتصادية التربوية
الثقافية وغريها  ،هذا التنوع يف النشاط وتعدد املهام فرض على الدولة إنشاء هياكل
ملساعدهتا يف القيام بالدور املنوط هبا ،املتمثل أساسا يف اإلدارة املحلية وأصبح العمل بالنظام
املركزي ال جيدي نفعا امام تزايد وتطور عدد البلديات,
 التفاوت فيما بني أجزاء أقاليم الدولة  :ختتلف األقاليم من الناحية اجلغرافية  ،فهناكاملناطق الساحلية  ،والوسطى  ،واجلنوبية ،و ذلك من ناحية تعداد السكان فهناك مدن
مكتظة وغالبا تكون بالقرب من العاصمة وضواحيها ومدن قليلة االكتظاظ,

هذا

االختالف اجلغرايف والسكاين باإلضافة إىل اجلانب املايل  ،بني مدن الدولة الواحدة جيعل
من الضروري أن تستعني الدول بإدارة حملية لتسيري شؤون اإلقليم "الوالية " وذلك ألنه ال
ميكن تسيري مجيع املناطق باختالف أنواعها و امكانياهتا ومواقعها اجلغرافية جبهازي مركزي
مقره العاصمة,
 جتسيد الدميقراطية على املستوى املحلي  :تعرب اإلدارة املحلية على التسيري الذايت وهووسيلة فعالة إلشراك املنتخبني من الشعب يف ممارسة السلطة وهي عالمة من عالمات
الدميقراطية يف نظام احلكم ،كما أن السلطة املركزية تستعني باإلدارة املحلية وجمالسها
1

عبد العزيز صاحل بن حبتور ،اإلدارة العامة املقارنة ،دار املسرية للنشر و التوزيع ،األردن ،2009 ،ص.253

2

عبد املطلب عبد احلميد ،التمويل املحلي و التنمية املحلية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،2001 ،ص.40

3

شاليب وليد ،دور الوالء التنظيمي يف تنمية سلوك املواطنة التنظيمية لدى عينة من موظفي اإلدارة املحلية

بوالية مسيلة ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،قسم
العلوم االجتماعية  ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،2016/ 2015،ص102
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املنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على الدميقراطية  ،ومنه فاإلدارة احللية ال ختلو من األمهية
كوهنا أكثر فعالية ودينامكية ألهنا اقرب إىل املجتمع املحلي.
 -3خصائص اإلدارة املحلية
1

تتميز اإلدارة املحلية خبصائص تنفرد هبا عن اإلدارة املركزية من أمهها :
-

قرهبا من األفراد جيعلها تصل إيل أعماق حياهتم السياسية واالجتماعية و
االقتصادية.

-

هدفها تنمية املجتمعات املحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل.

-

تعمل علي تكييف النظام اإلداري ليالئم األفراد دون تطويع األفراد ليتكيفوا مع
اإلدارة .

-

اشتراك األفراد يف إدارة األمور ذات األمهية املحلية ألن األفراد أقدر علي معرفة
حاجاهتم وكيفية تلبية هذه االحتياجات

-

تعترب مدرسة للتربية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصاحلة.

-

تدعيم الروابط االجتماعية بني أبناء املجتمعات املحلية وتوفري أسباب التنمية
االجتماعية السليمة وخاصة يف جمتمعات املدينة اليت يعاين فيها السكان من
ضعف الشعور باالنتماء إىل املجتمع باإلضافة إيل تغيري أمناط العالقات
االجتماعية بني األفراد.

-

إثارة احلماس والتنافس بني أفراد املجتمعات املحلية املختلفة لتحقيق أكرب قدر
من النهوض مبجتمعاهتم معتمدين يف ذلك علي جهودهم الذاتية.

ثانيا :الدميقراطية التشاركية

 .1مفهوم الدميقراطية التشاركية:

إن الدميقراطية التمثيلية ال متنح للمواطن قنوات للتعبيـر عـن حاجاته ومطالبه،
وال منفذا ملوقع القرارات السياسية لتداوهلا .بينما تعترب الدميقراطية التشاركية – من
الناحية النظريـة – دميقراطية فاعلة ،حلل املشاكل عن قرب ،وضمان اخنراط اجلميع،
وتطوير ال تدبري املحلي والوطين عن طريق التكامل بني الدميقراطية التمثيلية وآليات
ممارسة الدميقراطية التشاركية.

 1اإلدارة املحلية ،موقع  ، http://www.cpas-egypt.com/pdf/Baher/Dr/004.pdfتم التصفح بتاريخ / 01
 2019 / 02على الساعة 11:30


03

01

 2019

57

فواعل تسيري اإلدارة احمللية يف ظل الدميقراطية التشاركية ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعترب الدميقراطية التشاركية آلية قانونية وسياسية بديلة هتدف إىل تعزيز مكانة
املواطن من خالل إحلاقه بصفة دائمة و فعالة يف كل ما له عالقة بالشأن املحلي,1
وال يوجد تعريف لغوي ملصطلح الدميقراطية التشاركية لذا جيزأ إىل مصطلحني،
الدميقراطية و التشاركية
فكلمة الدميقراطية مركبة من مصطلحني  :األول  Démosمبعىن الشعب ،والثاين
 Katienمبعىن سلطة ،قوة ،قيادة ،نفوذ ،ومن هنا نستنتج أن الدميقراطية التشاركية تعين
سلطة الشعب أو حكم الشعب,
كما عرفت الدميقراطية على أهنا نظام سياسي يؤسس على مبدأين  :السيادة ملك
للشعب  ،و السلطة متثل إرادة اغلبية املواطنني ,2
وتعرف املشاركة يف املعجم اإلداري على أهنا ":املسامهة النشطة ألفراد املجتمع
املحلي يف األنشطة اإلمنائية املحلية ،إال أن املصطلح يشري من الناحية العملية إىل نطاق
عريض من درجات املشاركة املحلية يف األنشطة اإلمنائية اخلارجية ،بدءا من املشاركة
الرمزية واملشاركة غري النشطة وصوال إىل أشكال املشاركة يف صنع القرار على املستوى
املحلي ،و اليت تستهدف زيادة التمكني.3
وبالتايل ومن خالل الدمج بني املصطلحني " الدميقراطية" و" التشارك" ،ستكون
الدميقراطية التشاركية هي ":مسامهة و مشاركة املواطنني يف عملية صنع و اختاذ القرارات
اليت تتعلق بشؤوهنم العام,
أما اصطالحا فقد تعددت تعاريف الدميقراطية التشاركية ،إال أهنا أمجعت يف
جمملها على اعتبار املواطن حلقة أساسية يف صنع واختاذ القرار ،فعرفت بأهنا تعين بشكل
مبسط أن يكون للمواطنني دور ورأي يف صناعة القرارات اليت تؤثر يف حياهتم سواء بشكل
مباشر أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطية متثل مصاحلهم .ويقوم هذا النوع من املشاركة
عل حرية التنظيم وحرية التغيري

4

1

BLONDIAUX Loic, « Représenter, délibérer ou gouverner ?, les assises politiques fragiles de
la démocratie participative de quartier », in La démocratie locale. Representation,
participation et espace public, PUF, 1999, p. 367.
2 -Mokhtar lakehal, Dictionnaire de science politique, 4eme édition, L’hrmattan, France ,
Octobre2009, p.129.

3

مسري الشوبكي ،املعجم اإلداري ،دار أسامة للنشر و التوزيع و دار املشرق الثقايف ،األردن، 2010 ،ص302.

4

سليمان السعيد ،الدميقراطية التشاركية كآلية لتجسيد احلكم الراشد ،املجلة األكادميية للبحث القانوين،

العدد  ،2018 ،02ص 102
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كما عرفت بأهنا عرض مؤسسايت للمشاركة موجه للمواطنني ،يركز على اشراكهم
بطريقة غري مباشرة يف مناقشة االختيارات اجلماعية  ،تستهدف ضمان رقابة فعلية
للمواطن ،وصيانة مشاركته يف اختاذ القرارات ضمن املجاالت اليت تعنيه مباشرة ومتس
حياته اليومية عرب توسل ترستنة من االجراءات العملية,
 .2خصائص الدميقراطية التشاركية
تتميز الدميقراطية التشاركية جبملة من اخلصائص أمهها:1
 تتبىن الدميقراطية التشاركية مفهوم الدميقراطية من األسفل ،حيث تسعى ألن يشاركيف صناعة القرار املواطن الذي سيتأثر مباشرة به.
 الدميقراطية التشاركية طرحت يف األساس لتكون مكملة للدميقراطية التمثيلية و ليستبديال هلا.
تتسم الدميقراطية التشاركية بالتفاعل املباشر والنشط بني املواطنني ونواهبم و بنياملواطنني ومشاكلهم ،سعيا وراء اجياد احللول املناسبة للمشاكل و الصعوبات املطروحة حمليا.
تلعب املجالس املحلية املنتخبة دورا بارزا يف آليات تنفيذ الدميقراطية التشاركية..3أهداف الدميقراطية التشاركية
كما سبق و أن ذكرنا فإن الدميقراطية التشاركية ال تسعى إىل احللول حمل
الدميقراطية التمثيلية بل تسعى إىل تكملتها ،و يرجى من خالهلا حتقيق مجلة من األهداف
أمهها:2
-

أهداف وظيفية إدارية :إذ هتدف إىل حتسني إدارة الشؤون املحلية انطالقا من املبدأ
القائل ( بأن إدارة أفضل هي إدارة أقرب و إدارة مع ) و عليه فاألمر يتعلق بتحسني
فعالية مسارات اختاذ القرار ومنع نشوب الزناعات املحتملة و حتقيق أقصى قدر من
العقالنية يف احللول املقترحة ،وبالرغم من أن الدميقراطية التشاركية ال تيسر عملية
صنع القرار وال تسرعها ،وسلطة القرار بيد املسؤولني املنتخبني إال أنه من شأن
الدميقراطية التشاركية أن تسمح بتحسني احلوكمة.

1

بوزيد سراغين ،املجتمع املدين وا لدميقراطية التشاركية كآليتني لتحقيق التنمية ،جملة الباحث للدراسات

األكادميية  ،العدد الثامن ،جانفي  ،2016ص .514
2

تقرير الدميقراطية التشاركية على املستوى املحلي ،املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مكتب تونس،

أريانة  ،تونس.http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01 ،
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من شأن الدميقراطية التشاركية أن تؤدي إىل حتسني التماسك االجتماعي على مستوى

-

منطقة معينة من خالل إشراك السكان ،فهي شكل من أشكال تعلم املسؤولية اجلماعية،
وميكن لآلليات التشاركية أن تيسر وصول األشخاص األكثر بعدا عن املواطنة إىل
ممارستها وذلك بتيسري االستماع إليهم وإشراكهم يف حياة املنطقة.
هتدف الدميقراطية التشاركية إىل اعادة الثقة املتبادلة يف حدها األدىن ،بني السكان

-

واملسؤولني املنتخبني والذين ميكن للدميقراطية التشاركية أن تعزز مشروعيتهم ،كما
تسمح الدميقراطية التشاركية يف بعض احلاالت مبكافحة التعصب واحلد من االنطواء
على اهلوية مبنح املجموعات اليت متيل إىل االحتجاج الراديكاىل ضد املنظومة حيزا
للنقاش والتشاور من شأنه احتواء هذا االحتجاج.
االرتباط باألبعاد السياسية  :تسمح هيئات التشاور و إجراء املشاركة بالذهاب إىل ما

-

هو أبعد من الدميقراطية التمثيلية ،فالدميقراطية التشاركية هي ،بشكل ما ،بيداغوجيا
سياسية لتعلم املواطنة من خالل االخنراط و املشاركة و جيب أن يكون املواطنون
املنخرطون يف املنظومة التشاركية قادرين على صياغة رأي مجاعي انطالقا من
مصاحلهم اخلاصة.
 -4متطلبات جتسيد الدميقراطية التشاركية
لقيام الدميقراطية التشاركية البد من توفر جمموعة من املعطيات: 1
تأكيد سيادة الشعب و سلطته :هذا يعين أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة

-

يسري وينظم شكل احلياة السياسية وبناء املؤسسات السياسية للدولة ككل ،وجل ما
يتعلق بنظام احلكم مسؤولية الشعب وذلك ما يستلزم إشراكه يف صناعة القرار بالتقليل
من حصر السلطة يف يد طبقة معينة ،ونظرا لتعذر قيام الشعب جمتمعا مبهام احلكم
والتسيري _.حتمية قيام الدميقراطية التشاركية كآلية تضمن الشرعية وبالتايل فإن
احلكومة مسؤولة أمام ممثلي املواطنني وهي رهن إرادهتم كما هلم احلق يف مراقبة تنفيذ
القوانني مبا يصون حقوقهم العامة وحرياهتم املدنية.
التعدد التنظيمي املفتوح  :مبا أن التركيبة البشرية ملعظم املجتمعات ختتلف وتتنوع

-

مما يقرر لنا عدة اجتاهات وتيارات فكرية و إيديولوجية داخل املجتمع الواحد ،ومنه
1

حريزي زكريا ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف حماولة تكريس الدميقراطية التشاركية –

اجلزائر منوذجا ،رسالة ماجستري علوم سياسية ،جامعة باتنة ،2011/2010 ،ص.37
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فإن ضرورة تكريس حرية تشكيل األحزاب واملنظمات واجلمعيات السياسية دون قيود،
وهي آلية متعلقة بالنظام احلزيب ،وتعترب واسطة بني احلاكم واملحكوم ،وحتد من
احتكار السلطة من طرف فئة معينة ،ذلك ما يضمن إشراك كافة فئات املجتمع يف
احلياة السياسية و الذي يعترب من أهم متطلبات وأسس قيام الدميقراطية التشاركية.
-

تعميق مفهوم املواطنة  :وهو مؤشر مهم ،فاملواطنة هي شعور دائم ولصيق بالفرد وجيعله
ملتزما باملسؤولية اجتاه الغري الذي يقامسه العيش على أرض واحدة ،يف الوطن الذي
يوفر له مساحة من احلرية و اإلبداع يف جو مملوء باألمان و االستقرار والنظام،
وبالتايل ينمو لدى هذا الفرد شعور يدفعه إىل االجتهاد والعمل على سالمة هذا الوطن
واستقراره ووحدته واندماجه ,كما أهنا متكن الفرد من احلصول على قدرات مادية
ومعنوية تؤهله للمشاركة يف إجناز مهام املواطنة كاملشاركة يف فعاليات احلياة
السياسية .

-

حتقيق العدالة االجتماعية :اليت تشكل الشق االقتصادي للدميقراطية و
الدميقراطية التشاركية ملا تتضمنه من عدالة توزيع الثروات وعائدات النمو ،وهذا
عكس ما حيدث يف الدول التسلطية ،اليت تتميز بانعدام العدالة التوزيعية ألهنا تستبعد
القوى االجتماعية من عملية توزيع الثروات ،لذا فالطبقات املحرومة سياسيا هي كذلك
حمرومة اقتصاديا ،ومع انتشار احلرمان واتساع دائرة الفقر  ،ال معىن للحريات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ذلك أن املساواة والعدالة االجتماعية تعدان مطلبني
أساسيني من متطلبات بناء الدميقراطية التشاركية.

-

التداول السلمي على السلطة  :والذي يعين أن الوصول إىل السلطة أو التنحي عنها
رهن بإرادة املحكومني ،وهي بالتايل ترفض نظرية احتكار احلكم من قبل احلزب الواحد
أو الفرد الواحد ،كما متنع استخدام القوة العسكرية لالستيالء على السلطة إال ما كان
دفاعا عن النفس ،واإلميان حبق املجتمع املدين يف اختيار حاكميه على مستوى السلطة
التنفيذية أو اختيار ممثليه على مستوى السلطة التشريعية,
 -5آليات تطبيق الدميقراطية التشاركية
أ -االستفتاء الشعيب املحلي
االستفتاء هو اإلجراء الذي مينح املواطنني حق التصويت املباشر ،و قد اعتمدت

العديد من الدول عليه كأسلوب لدعم الدميقراطية التشاركية املحلية ،إال أنه يعترب مكلفا
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لإلدار ة املحلية لذا ال يتم اللجوء إليه إال نادرا و يف قضايا مصريية ،كما أن االستفناء ال
يتيح للمواطن ابداء اقتراحاته و تعديالته ألن اجلواب يكون إما بالقبول أو الرفض.1
ب -املبادرة الشعبية
هي آلية اقتراح متاحة ألي مواطن يستطيع من خالهلا الوصول باقتراحاته إىل
مرحلة االستفتاء و ذلك جبمع عدد معني من التوقيعات .وهذه اآللية جتمع مشاركة شعبية
واسعة كما تنمي روح املبادرة لدى املواطنني فيعرضون أهم قضاياهم على االستفتاء ،إال
أهنا قد ختلق اشكاال ملا يتعارض مضموهنا مع قوانني أو مبادئ أو اتفاقيات.
ج -تقدمي العرائض:
العريضة هي حمرر يطالب مبوجبه املواطنني واجلمعيات جملس اجلماعة بادراج
نقطة تدخل يف صالحياته ضمن جدول أعماله ،فكل مواطن ميكنه أن يقدم عريضة
للسلطات املختصة كالربملان من أجل عرض مشروع أو تعديل أو أي مبادرة أخرى
د -امليزانية التشاركية:
تتيح امليزانية التشاركية للمواطنني حتديد كيفية توزيع األموال العامة بطريقة
دميقراطية ملموسة على صعيد البلديات ،إذ حتدد البلدية كل سنة جمموع االعتمادات
املالية املخصصة مليزانية البلدية ،مث جيتمع سكان كل حي لتحديد عدد معني من األولويات
وترتيبها حبسب مدى احلاجة إليها ،و جيتمع بعد ذلك جملس استشاري يضم ممثال واحدا
لكل حي على األقل من أجل الوقوف على األولويات اليت وضعها سكان األحياء املختلفة و
اجلمع بينها و تقدمي اقتراح ملموس بشأهنا وفقا لالعتمادات املالية املتاحة.
تفضي هذه العملية إىل وضع امليزانية بطريقة تشاركية إذ تتيح لكل مواطن
إبداء رأيه خالل اجتماع سكان احلي ،وتتيح متثيل كل حي أثناء مداوالت املجلس
االستشاري,2
ال يوجد تعريف واحد للميزانية التشاركية ألهنا ختتلف من مكان آلخر ،و تعترب
امليزانية التشاركية مبثابة آلية من آليات الدميقراطية التشاركية متكن املواطن من املشاركة

1

باديس بن حدة ،آليات تفعيل الدميقراطية التشاركية يف عمل اإلدارة املحلية ،جملة األمن و التنمية،

العددج  ،10جانفي  ،2017ص 290

2

نفس املرجع ،ص .95
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يف اختاذ القرار املتعلق بتوجيه املخصصات املالية للمشاريع التنموية ذات األولوية يف
املنطقة الىت يعيش فيها ،و هلا ثالث أبعاد:1
بعد زماين :عملية منتظمة سنويا
بعد مكاين :عملية تطبق على منطقة جغرافية معينة
بعد تشاركي :فكل مواطن باحلي له احلق يف التصويت على التوزيع السنوي لالستثمارات
الرأمسالية ،واالشتراك يف اختاذ القرارات اخلاصة بأوجه اإلنفاق و التوزيع من املوارد
املخصصة للحي.

ثالثا :فواعل تسيري اإلدارة احمللية
 -1املجتمع املدين:
يعـرف البنك الدويل املجتمع املدين بأنه  " :جمموعة التنظيمات التطوعية اليت
متأل املجال بني األسرة والدولة وتعمل على حتقيق املصاحل املالية واملعنوية ألفرادها ،وذلك
يف إطار االلتزام بقيم ومعايري االحترام والتراضـي والتسـامح والقبـول بالتعدديـة واإلدارة
السلمية للخالفات والزناعات  ".وتكمن أمهية مشاركة املجتمع املدين يف تدبري الشأن املحلي
يف ما يلي:2
 يعترب اإلطار األنسب لتمثيل شرائح كبرية من املواطنني يتقامسون نفس االنشغاالتاملتعلقة حبيـاهتم اليوميـة  ،ويستطيعون من خالله املشاركة يف صياغة القرارات املتعلقة
بتسيري الشأن املحلـي وتنفيـذها  ،حيـث يـرى " مصطفى املناصيفي " أن مشاركة املجتمع
املدين يف صنع القرار العمومي قد تكون أثناء صياغة القرار أو فـي مرحلة تنفيذه ،أو فيهما
معا,
 يستطيع املجتمع املدين ممارسة الضغط على اجلهات الرمسية بالنقد والرقابة لضمانشـفافي ة تسـيريها للشـأن العمومي على املستوى املحلي  ،حيث يقول " الكسيس توكفيل " :
" البد من عني فاحصة ومستقلة  ،هذه العني الفاحصة ليست سوى جمموعة متعددة من
اجلمعيات املدنية الدائمة اليقظة والقائمة على التنظيم الـذايت .

1

سحر مصطفى و حممد عبد الرزاق ،استخدام املوازنة باملشاركة لتحسني الكفاءة والفعالية واألداء املحاسيب،

جملة املحاسبة واملراجعة ،ص ./ http://www.comm.bsu.edu.eg/Backend/Uploads08
2

األمني سويقات ،دور املجتمع املدين يف تكريس الدميقراطية التشاركية ،جملة دفاتر السياسة و القانون،

العدد  ،17جوان  ،2017ص.245


03

01

 2019

63

فواعل تسيري اإلدارة احمللية يف ظل الدميقراطية التشاركية ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن تفعيل دور املجتمع املدين يتيح للسلطات املحلية إطارا مالئما للحوار وحل املشاكلاليومية للمواطن بشـكل يساهم يف دعم الثقة بينها وبني املواطنني
 إن مشاركة املواطنني يف تدبري الشأن العام من خالل اجلمعيات يؤدي إلـى جتميـع الطاقـاتوتبـادل اآلراء للوصول اىل اآلليات املناسبة للتكفل بانشغاالهتم ،وتضمينها يف مطالب تتكفل
هذه التنظيمـات بتبليغهـا للجهـات الرمسية  ،لتجسدها يف مشاريعها وخمططاهتا التنموية ،
مما جيعل هذه املخططات انعكاسا ملقترحـات املـواطنني ورغباهتم وحتظى بقبوهلم
إن مشاركة املجتمع املدين تعترب شرطا أساسيا إلرساء قواعد احلكم الراشد باعتباره أحدأطراف احلكم الراشـد وهي  :احلكومة  -القطاع اخلاص  -املجتمع املدين
 -2القطاع اخلاص:
يعترب القطاع اخلاص فاعال أساسيا أصبح إدماجه أكثر من ضرورة بعد فشل
املؤسسات العمومية يف تدبري املرافق العمومية عن طريق أمناط وتوجهات تسيري غري صائبة.
منحت هذه اآللية للشراكة مع القطاع اخلاص فرصا حقيقية لتدبري املرافق عن
طريق عقد االتفاقيات اليت تسهل الشراكة والتعاون الشرعي وخلق أمناط من االقتصاد
املختلط ،التدبري املفوض ،عقود االمتياز ،حىت يعود تنفيذ السياسات التنموية املحلية من
طرف القطاع اخلاص أكثر فعالية من الناحية التنموية ،وبعيدا عن املزيد من الصراع
املجتمعي وتضارب املصاحل ،أو سيطرة مجاعات املصاحل  ،واجلماعات الضاغطة
ويتجلى دور القطاع اخلاص يف املقاربة التشاركية ،من خالل التوجه حنو الالمركزية وزيادة
املشاركة اجلماهريية يف عملية اختاذ القرارات ،و قد أصبح االعتماد على الشراكة بني
القطاع العام واخلاص يف العملية التنموية ،سواء على املستوى الوطين أو املحلي .حيث أدركت
العديد من الدول أمهية القطاع اخلاص يف املسامهة يف التنمية املحلية ،ورفع مستوى معيشة
املواطنني ،وتوفري فرص العمل ،و حتسني مستوى اخلدمات هلم ،خاصة وأن القطاع اخلاص
يتميز بالقدرة على االبتكار والتجديد وتقدمي اخلدمات باملواصفات املطلوبة,1
 -3املواطن:
يعترب املواطن فاعال أساسيا يف صنع السياسة العامة املحلية  ،و ال ميكن ترسيخ
الدميقراطية املحلية إال إذا انبعثت من داخل املجتمعات املحلية ذاهتا و انبعثت من صلب
1

عمر بوجالل ،الدميقراطية التشاركية يف ظل االصالحات السياسية يف اجلزائر  ،2014-1989الواقع

وآليات التفعيل ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية،
قسم التنظيم السياسي و اإلداري ،جامعة اجلزائر  2015-2014 ،3ص.48
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املواطن ،و املواطن هو من بني الفواعل اليت اطلق عليها الباحث األمريكي ( جاميس اندرسون
) مصطلح الفواعل غري الرمسية.
التسيري املحلي الناجح هو الذي يسمح مبشاركة أكرب للمواطن  ،األمر الذي ميكن
من اختاذ القرارات من خالل املجالس املحلية يف املستوى األقرب ،كما يضمن التسيري املحلي
اهلادف مشاركة شرائح أوسع من املواطنني و يساهم يف تفويض السلطة املطلقة ،و من هنا
تزداد قدرة املواطن على مساءلة املسؤولني املحليني  ،و يربز دوره يف تكريس ال مركزية
القرارات بعيدا عن وصاية السلطة املركزية ،و االنتقال من املركزية املهيمنة و املغلقة حنو
فضاءات أرحب من التسيري الذي يتيح املشاركة يف عملية اختاذ القرار باملبادرة و املسامهة
و املشاركة و التمويل.
اخلامتة:
تعترب اإلدارة املحلية صورة للتجسيد الفعلي لالمركزية اإلدارية ،وهي تسعى إىل
خدمة األطراف املعنية ،إال انه مع التطور احلاصلة على جل املستويات ،االقتصادية
واالجتماعية ،أصبح لزاما على اإلدارة املحلية حتسني اخلدمات العامة واليت حيرص
املواطنون على كفاءهتا وجودهتا ،ومن هنا ظهرت الدميقراطية التشاركية اليت منحت للفرد
فرصة التعبري عن رغباته وطرح انشغاالته بصفة مباشرة دون وسائط .وذلك من خالل
عدة آليات متمثلة يف االستفتاء الشعيب املحلي ،املبادرة الشعبية ،تقدمي العرائض باإلضافة
إىل اعتماد امليزانية التشاركية ،وبتدخل عدة فواعل من املجتمع املدين ،القطاع اخلاص
واملواطنني ،وهذا كبديل جديد حلل األزمات اليت وقعت فيها الدميقراطية الكالسيكية
قائمة املراجع
❖ الكتب باللغة العربية
 -1أديب نعمة ،الدولة الغنائمية والربيع العريب ،دار الفارايب للنشر ،بريوت ،لبنان.2014 ،

 -2عبد العزيز صاحل بن حبتور ،اإلدارة العامة املقار نة ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن،
2009
 -3عبد املطلب عبد احلميد ،التمويل املحلي و التنمية املحلية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية،
.2001

 -4مسري الشوبكي ،املعجم اإلداري ،دار أسامة للنشر و التوزيع و دار املشرق الثقايف ،األردن،
.2010

❖ الكتب باللغة األجنبية
BLONDIAUX Loic, « Représenter, délibérer ou gouverner ?, les assises politiques fragiles
de la démocratie participative de quartier », in La démocratie locale. Representation,
participation et espace public, PUF, 1999.
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❖ كتب الكترونية

 -1اإلدارة املحلية http://www.cpas-egypt.com/pdf/Baher/Dr/004.pdf ،

❖ الرسائل و األطروحات

 -1حريزي زكريا ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف حماولة تكريس اجليمقراطية

التشاركية – اجلزائر منوذجا ،رسالة ماجستري ،علوم سياسية ،جامعة باتنة.2011/2010 ،

 - -2شاليب وليد ،دور الوالء التنظيمي يف تنمية سلوك املواطنة التنظيمية لدى عينة من موظفي
اإلدارة املحلية بوالية مسيلة ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم
االنسانية و االجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة بسكرة ،اجلزائر .2016/2015،

 -3عمر ب وجالل ،الدميقراطية التشاركية يف ظل االصالحات السياسية يف اجلزائر -1989
 ، 2014الواقع و آليات التفعيل ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،جامعة
اجلزائر  ، 3كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية ،قسم التنظيم السياسي و اإلداري،
.2015-2014
❖ املجالت
 -1األ مني سويقات ،دور املجتمع املدين يف تكريس الدميقراطية التشاركية ،جملة دفاتر السياسة
والقانون ،العدد  ،17جوان 2017

 -2باديس بن حدة ،آليات تفعيل الدميقراكية التشاركية يف عمل اإلدارة املحلية ،املجلة األمن
والتنمية ،العدد  ،10جانفي ,2017

 -3بوزيد سراغين ،املجتمع املدين و الدميقراطية التشاركية كآليتني لتحقيق التنمية ،جملة
الباحث للدراسات األكادميية  ،العدد  ،8جانفي ,2016

 -4سحر مصطفى و حممد عبد الرزاق ،استخدام املوازنة باملشاركة لتحسني الكفاءة والفعالية
واألداء املحاسيب ،جملة املحاسبة واملراجعة،
http://www.comm.bsu.edu.eg/Backend/Uploads

 -5سليمان السعيد ،الدميقراطية التشاركية كآلية لتجسيد احلكم الراشد ،املجلة األكادميية
للبحث القانوين ،العدد .2018 ،02

❖ تقارير

 -1أمين أيوب ،الدميقراطية املحلية يف العامل العريب ،التقرير اإلقليمي (املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،الوكالة االسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية ، AECID ،
.2010
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الدميقراطية ،املوقع http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01
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