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الملخص:
إن األصل في ممارسة الديمقراطية هو الشعب على أساس أن السيادة تتم باسمه ولمصلحته ووفقا التختياراته

وتطلعاته األساسية واعماال إلرادته  ،وعلى هذا األساس فإنه يقصد بالديمقراطية التشاركية تهيئة السبل واألليات
المالئمة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات إلدماجهم في عملية صنع الق اررات إما بطريقة مباشرة أو من تخالل

المجالس المحلية المنتتخبة وقد عرف تكريس الديمقراطية التشاركية تطو ار ملحوظا عبر الدساتير الجزائرية بدءا
بدستور  1691ثم دستور  1699ودستور  1696وصوال إلى دستور  1669وتعديالته األربعة  ،بعد المجتمع
المدني القناة الحقيقية للمشاركة الطوعية في المجال العام والحياة السياسية وحتى يتمكن المجتمع المدني من القيام
بأداء وظائفه بنجاعة ينبغي تضافر مجموعة من اآلليات والتي تتمثل في اآلليات القانونية والسياسية  ،اآلليات
االقتصادية  ،غير أن هناك معوقات تعترض عملية االنتقال الديمقراطي وهي المعوقات السياسية والقانونية والمعوقات
غير القانونية .

الكلمات المفتاحية :الديمقراطية ,التشاركية,التمثيلية.

Abstract:
The principle in practicing democracy is the people on the basis that sovereignty is carried
out in their name and in their interest and according to their choices and basic aspirations and
pursuant to their will, and on this basis it is intended by participatory democracy to create
appropriate means and mechanisms for local citizens as individuals and groups to integrate
them in the decision-making process, either directly or through elected local councils. The
consecration of participatory democracy has witnessed a remarkable development through the
Algerian constitutions, starting with the 1963 constitution, then the 1976 constitution and the
1989 constitution, up to the 1996 constitution and its four amendments, after civil society is the
true channel for voluntary participation in the public sphere and political life.

Key words: Democracy, Participatory, Charade
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مقدمة:

كان لتحديد معنى الديمقراطية أم ار صعب التحقيق عند علماء السياسة والقانون  ،وهذا نظ ار

للطبيعة المتغيرة للديمقراطية بتغير األزمنة واألمكنة واألنظمة المتبعة في الدول  ،وهو ما يفسر اإلتختالف
الواضح لمعنى الديمقراطية بين التعريف الكالسيكي  ،والتعريف الحديث ذلك أن هذا األتخير وسع من مفهوم
الشعب السياسي الذي أصبح مفتوحا على جميع المواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية والمدنية والذين
بلغوا السن المحدد قانونا

1

إن األصل في ممارسة الديمقراطية هو الشعب على أساس أن السيادة تتم بإسمه ولمصلحته ووفقا
إلتختيارته وتطلعاته األساسية واعماال إلرادته .
من المعلوم أنه ساد اإلتختالف سابقا في أوساط النظم القانونية حول األساس الفلسفي الذي يتم
اإلعتماد عليه إلقرار حق الشعب في تسيير شؤونه بنفسه عن طريق منتتخبيه إال انها إستقرت على اإلتفاق
فيما بينها حول اإلستفادة باإلدارة المحلية

2

وهو ما اصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية فهل المجتمع

المدني كافي لضمان اإلنتقال الحقيقي من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية ؟
إن التخوض في هذا الموضوع يجعل الباحث فيه يكتشف تشعب الموضوع إلى محاور عديدة األمر
الذي إستلزم معه تحديد وتدقيق مفهوم الديمقراطية التشاركية (أوال)  ،تم فعالية المجتمع المدني في تحقيق
الديمقراطية التشاركية (ثانيا) معوقات تحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر (ثالثا) .
المبحث األول :مقاربة مفاهيمية
يتفق كل من كتب عن الديمقراطية  ،على تعريف واحد يقترب من معناها الحرفي الذي أتى
من إندماج كلمتين في اللغة اليونانية القديمة تعنيان "حكم الشعب" أو حكومة الشعب

1

أما الديمقراطية التشاركية فقد اتختلف العديد من الباحثين في تحديد مفهوم جامع وموحد لها ،فكل
فريق منهم ينظر إليها من زاوية متختلفة ومع ذلك فهم يشتركون في إعتبارها ألية من األليات الحديثة
التي تتيح للمواطنين فرصة إتتخاذ الق اررات المتعلقة بتسيير شؤونهم العامة.
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المطلب األول  :مفهوم الديمقراطية التشاركية
يقصد بالديمقراطية التشاركية تهيئة السبل واألليات المالئمة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات
إلدماجهم في عملية صنع الق اررات إما بطريقة مباشرة أو من تخالل المجالس المحلية المنتتخبة

4

إن المشاركة هي إحدى المبادئ األساسية في بناء الحكم الراشد  ،كما أنها من العالقات الدالة
على رشاده ومن المؤشرات على مدى كفاءته  ،وال تقوم المشاركة إلى بوجود المجتمع المدني وبدورية
االنتتخابات وتمكين المرأة وصوابية التشريع وحسن اإلدارة المحلية

5

من الواضح فإن الديمقراطية التشاركية حتى وان كانت لب الديمقراطية التمثيلية فإنها تتعدى حدودها
بحيث ال تقتصر على التمثيل الشعبي في االنتتخابات سواء المحلية أو النيابية فقط بل تمنح كذلك الفرصة
للمواطنين على قدم المساواة في ضع الق اررات التي يروها مناسبة لمصالحهم  ،وفي إقتراح أراء من اجل
صنع السياسة العامة للبالد  ،ومحاسبة المنتتخبين ومراقبة مدى تنفيذ ق ارراتهم وتصل إلى أبعد مدى منتخالل
المطالبة بحصيلة األعمال التي قاموا بها.
المطلب الثاني  :التأطير القانوني للديمقراطية التشاركية
عرف تكريس الديمقراطية التشاركية تطو ار ملحوظا عبر الدساتير الجزائرية فاستقراء الدستور
 1691نجد أنه كرس بعض مقتضيات مبدأ المشاركة في ديباجته ومواده

9

أما دستور  1699فقد توسعت مظاهر الديمقراطية التشاركية وذلك ما يظهر من تخالل الديباجة
ومجموعة مواده.
يعتبر دستور  1696نقطة تحول كبيرة وهو ما لمسناه من تخالل رغبة المشرع الدستوري في
إصالح المنظومة اإلدارية ،حيث أكد بصورة واضحة على مبدأ المشاركة تخاصة على المستوى المحلي
عن طريق الجماعات اإلقليمية كأسلوب للتنظيم اإلداري ومشاركة المواطنين ولعل هذا التحول لمسناه
من تخالل ديابجة دستور  1696وكذلك من تخالل المادة  19منه

060
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لم يتختلف دستور  1669عن سابقيه في اإلشارة إلى مبدأ المشاركة من تخالل ديباجته كذلك في
طلب مواده  9غير أن التعديل الدستوري لسنة  2119جاء بالنص الصريح على مصطلح الديمقراطية
التشاركية من تخالل نص المادة  15منه 6وهو ما أكده التعديل الدستوري لسنة 2121

9

وليس بعيدا عن تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية في الدساتير الجزائرية المتعاقبة ،فإن النص
التشريعي لم يتخلو هو األتخر من تجسيد مظاهر الديمقراطية التشاركية ،وهو ما تحقق من تخالل نص
المادة  15من قانون الوقاية من الفساد . 6
المطلب الثالث :التمييز بين الديمقراطية التمثلية والدمقراطية التشاركية
يظهر التمييز بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من تخالل إدراج حق اإلنتتخاب
ومن تخالل حق إتتخاذ القرار .
الفرع األول :التمييز من حيث حق اإلنتخاب
المتعارف عليه هو أن االنتتخاب يمنح المواطن الحق في المشاركة السياسية في ظل الديمقراطية
 ،فاالنتتخاب هو الوسيلة المثلى لتمثيل عادل للشعب على متختلف المستويات سواء كانت محلية أو
وطنية  ،فالمشاركة االنتتخابية هو ذلك التأثير المباشر للعالقة التي تنشأ بين الناتخبين والمنتتخبين على
إثر العملية االنتتخابية كون سلوك الناتخب يؤثر سلبا على سلوك المنتتخب
الفرع الثاني :التمييز من حيث حق إتخاذ القرار
ما يميز الديمقراطية التشاركية هو ذلك التحول الذي يتخضع له المواطن بصفته كناتخب أو
مواطن يضمن الشفافية والفعالية فتكريس الديمقراطية التشاركية مرهون بمدى إشراك المواطن في
األنشطة التي تعنيه  ،ويعود األصل في تكريس مبدأ المشاركة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،إال
أن اهتمام العلماء ورجال القانون بهذا المبدأ حديث بسبب محدوديته في تلك الفترة  ،إن عملية صنع
القرار معادلة ثالثية األطراف
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*الفرد متتخذ القرار وهو لب وجوهر العملية
*موضوع القرار والذي يعني الموقف وما يحيط به من عوامل مساعدة أو معطلة لفعاليته .
*جملة األعمال المشتركة إلتتخاذ القرار
المبحث الثاني  :المجتمع المدني كفاعل في تحقيق الديمقراطية التشاركية قي الجزائر
تعد حركات المجتمع المدني القناة الحقيقية للمشاركة الطوعية في المجال العام والحياة السياسية
 ،كما تعد حركات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن اإلرادة الحرة والمشاركة اإليجابية و
عن ارتفاع مستويات الوعي وليس عن طريق عمليات التعبئة اإلجبارية التي تفرضها الدول االستبدادية
تظهر مدى تأييد متختلف الفئات االجتماعية لمشاريعها وقوانينها  ،وقبولها لها

11

.

المطلب األول  :نشأة وتطور المجتمع المدني الجزائري
لقد اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بتنظيم المجتمع المدني ضمن إطار دستوري
وقانوني فقد نصت المادة  16من دستور  1691على " :ضمان الدولة لحرية تكوين الجمعيات"
غير أن حزب جبهة التحرير الوطني كان يعرقل من تطبيق هذه المادة حيث أكد في مؤتمره
األول سنة  1694صراحة على أن تعدد األحزاب ليس في حد ذاته مقياسا للديمقراطية وال
للحرية  ،وفي هذا الصدد أصدرت و ازرة الداتخلية تعليمية و ازرية في  12مارس  1694تقضي
بضرورة تولي الوالة فتح تحقيقات تخاصة ودقيقة حول كل الجمعيات المصرح بها مهما كانت
طبيعة نشاطها بهدف معرفة حقيقة األهداف التي تصبو إلى تحقيقها  ،واألنشطة التي بها
11نص دستور  1699على حرية إنشاء الجمعيات معترف بها وتنشيط في إطار القانون ،
غير أن هذا النص لم يفعل في هذه المرحلة وهو ما أدى إلى إنشاء جمعيات تابعة للدولة أو
للحزب  ،بقي األمر على ما هو عليه إلى غاية صدور قانون رقم 15-99المؤرخ في 21
جويلية  ، 1699والئحته التنفيذية رقم  19-99المؤرتخة في  12فبراير  ، 1699أول تخطوة
لفتح الطريق نحو تأسيس جمعيات بنوع من الحرية.
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دستور  ، 1696لم ينفي حرية إنشاء الجمعيات بل أكدها بصدور القانون رقم 11-61
الصادر في  14ديسمبر  1661المتعلق بالجمعيات والذي ألغى قانون  1699والذي أجاز
إنشاء جمعيات غير سياسية 12هكذا أصبح عدد الجمعيات التي تنشط في إطار منظمات
المجتمع المدني في تزايد مستمر.
المطلب الثاني :مساهمة المجتمع المدني في اإلنتقال إلى الديمقراطية التشاركية
تعتبر الديمقراطية التشاركية سمة من سمات الحكم الرشيد ،والذي يعتمد على تكامل عمل الدولة
ومؤسساتها  ،والقطاع التخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تتكون من مجموعات منظمة أو غير
منظمة  ،ومن أفراد يتفاعلون إجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وينظمون بقواعد وقوانين رسمية وغير رسمية
 ،وهو ممارسة السلطة السياسية واإلقتصادية واإلدارية إلدارة شؤون بلد ما على المستويات كافة  ،وهو
األنظمة واإلجراءات التي تحكم على ممارسة السلطة السياسية باسم الدستور و ذلك من تخالل اتختيار
القيادات وتداول السلطة ويعمل على تتخصيص الثروات وادارتها لتلبية احتياجات المواطنين ويتميز
بالمشاركة والفاعلية والشفافية  ،والمسائلة وحكم القانون والعدالة والمساواة

11

.

المطاب الثالث :أليات تفعيل دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية
حتى يتمكن المجتمع المدني من القيام بأداء وظائفه بنجاعة وفعالية تمكنه من أداء دوره على أكمل
وجه والمساهمة في تكريس الديمقراطية التشاركية

14

ينبغي تظافر مجموعة من األليات لتحقيق ذلك والتي

يمكن حصرها فيما يلي :
الفرع األول :األليات القانونية والسياسية لتفعيل دور المجتمع المدني
يقصد باألليات القانونية والسياسية مجموعة المبادىء والقواعد التي تتيح للمجتمع المدني فعاليته

14

والمتمثلة في :
* توفر صيغة سياسة لمتختلف قوى المجتمع المدني حرية التعبير عن مصالحها بطريقة سليمة ومنظمة ،
وفي هذا اإلطار تعتبر الديمقراطية كأنسب صيغة سياسية لتطور المجتمع المدني

15

*ضرورة تفعيل التعددية الحزبية التي تسعى إلى قيام مجتمع مدني فعال والذي يستوجب قيام مؤسسات
المجتمع المدني بناء مؤسساتها على أسس جديدة  ،قبول السلطة لمبدأ التداول على السلطة سلميا ،وكذا
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ضرورة إحترام حقوق اإلنسان وأن يضمن نظام الحكم مبدأ الفصل بين السلطات  ،ضرورة قيام عالقة
تكاملية بين الدول والمجتمع المدني على أسس متينة تقوم على مبادىء المواطنة وسيادة القانون ودولة
المؤسسات .
الفرع الثاني :اآلليات اإلقتصادية لتفعيل دور المجتمع المدني
يقصد باألليات اإلقتصادية تحقيق درجة مقبولة من النمو اإلقتصادي ال بد منه لتوليد مجتمع مدني فعال ،
وفيما يتعلق بالشق اإلقتصادي هناك مشكلة التمويل التي تعاني منها المؤسسات التي تساهم في عملية
التنمية ال سيما األحزاب السياسية منها ،ألن القانون العضوي المتعلق بنظام األحزاب السياسية
على األحزاب السياسية أن تمارس نشاطا اقتصاديا وتجاريا إال في مجال النشر والطباعة.

19

19

يحظر

وبالتالي فإن

اتختالل التوازن االقتصادي يؤدي بالضرورة إلى تضاءل دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية
التشاركية .
المبحث الثالث :معوقات تحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر
تعترض عملية االنتقال الديمقراطي بعض الصعوبات والتي تشكل حجر عثرة  ،وتتلتخص هذه
المعوقات في ثالث مستويات :
المطلب األول :المعوقات السياسية
إن الصراعات السياسية التخفية أو الظاهرة التي تعود جذورها وبدايتها إلى السنوات األولى النتزاع
االستقالل الوطني وكذلك بسبب دفاع الجبهة عن مبادئ وطنية معينة تعمل من أجل تحقيقها مثل البناء
االقتصادي وفق النمط االشتراكي والسعي إلى تحقيق االستقالل عن كل نفوذ أو ضغط تخارجي وكذلك فشل
الحزب الواحد في مواجهة تناقضاته الداتخلية كالفساد السياسي واإلداري  ،وعدم قدرته على تتخطي الصراعات
السياسية التي عرقلت أداؤه السياسي إضافة إلى غموض مشروعه السياسي والتنموي

19

غياب المشروع االجتماعي التنموي في مرحلة الثمانينات أثر سلبا على فعالية الدولة مما سمح لنمو
حركات معارضة في المجتمع تشكك في شرعية النظام السياسي ،كما أن ضعف المجتمع المدني ومحدودية
دوره في الحياة السياسية زاد من إمكانية عرقلة االنتقال الديمقراطي السلمي  ،فبالرغم من التزايد الهائل في
عدد مؤسسات المجتمع المدني بعد إقرار التعددية السياسية لم يمكنها من صناعة الق اررات السياسية المحلية
مصرعيه لمؤسسات المجتمع المدني من
ا
 .ومع التعديل الدستوري لسنة  2121فإن الطريق مفتوحا على
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أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية لضمان حق المواطن في المشاركة في تسيير أموره بنفسه إلى جانب
الهيئات المحلية .
المطلب الثاني :المعوقات القانونية
من بين المعوقات القانونية التي تمثل عائقا في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر نذكر منها :
تشعب القوانين وتضاربها  ،بسبب صدور ترسانة قانونية تعالج مسألة الديمقراطية التشاركية إال أنها اتسمت
بالغموض والمحدودية فبالنسبة لقانوني البلدية والوالية  ،أثبت الواقع العملي أن تشديد الرقابة الوصائية على
أعمال الهيئات اإلقليمية إلى درجة أن تذوب شتخصيتها المعنوية وتفقد استقالليتها  ،إضافة إلى عدم تحديد
المشرع الجزائري معالم العالقة بين السلطات المركزية والالمركزية  ،وعدم منح اتختصاصات واسعة
للجماعات اإلقليمية يؤدي إلى غياب حكم محلي لقد امتد غموض مبدأ المشاركة إلى اللجان التي تشكلها
المجالس المنتتخبة فالواقع أثبت عدم فعاليتها في تكريس الديمقراطية التشاركية بتدعيم المجلس المنتتخب في
إدارة التنمية كون المشرع الجزائري عالجها في مواد محدودة دون التحسيس بأهميتها في تجسيد المشاركة
الواسعة للمواطنين المحليين من بين هذه المواد المادة  11من قانون البلدية التي فرضت تقديم نتائج أعمال
اللجنة لرئيس المجلس الشعبي البلدي  ،فمن الواضح أن نص هذه المادة يتنافى والطابع التشاركي في تسيير
شؤون البلدية .
المطلب الثالث  :المعوقات غير القانونية
على الرغم من االعتراف بمبدأ المشاركة للمواطنين  ،إال أن هناك عراقيل غير قانونية تعترض
سبيله في التجسيد الحقيقي على الميدان وتتلتخص هذه العراقيل في التعقيد اإلداري ذلك أن كل فرد من
المجتمع على اتختالف مستواهم االجتماعي واالقتصادي والثقافي على اتصال حتمي مع اإلدارة بالنظر لما
تقدمه اإلدارة من تخدمات عن طريق المرافق العامة ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي  ،غير أنه غالبا
ما تتعسف اإلدارة في تعامالتها مع المواطنين نظ ار لتمتعها بإمتيازات السلطة العامة وذلك بتوسيعها لمبدأ
السرية الذي يقيد الحق في المشاركة  ،وامتناعها عن تمكين المواطن المشاركة في صنع القرار .
فبالنسبة لتوسيع اإلدارة في استعمال مبدأ السرية  ،فرغم أن القانون كرس الحق في اإلعالم اإلداري
كأصل ومبدأ السرية كاستثناء  ،إال ان الواقع اثبت عكس ذلك ،فاإلدارة تفضل توسيع مبدأ السرية في
معامالتها والتحكم لوحدها على السرية لبعض المعلومات حسب ما يضمن سيرها الطبيعي والفعال عالوة
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إلى جملة من األسرار قوامها السلطة التقديرية لإلدارة  ،هذا ما يجعلها تمارس سرية مفرطة والتي تضفي
على التصرفات والملفات ال تستحق كل هذه الدرجة من السرية
صورية مشاركة المواطن في صنع القرار اإلداري ،ذلك أن اإلدارة تلجأ في أغلب األحيان إلى إشراك
المواطن في صنع اإلداري من تخالل األليات اإلجرائية للمشاركة  ،رغم أن هذه األليات تضمن نوعا ما
إعالما ذو نوعية للمواطن وتمكنه من ممارسة حقه في المشاركة  ،إال أن دوره في مجال اتتخاذ الق اررات
العامة يبقى ضعيفا ألن السلطات اإلدارية تسعى من وراء األليات إلى تفادي معارضات المواطنين على
الق اررات التي تصدرها إضافة إلى أن اإلدارة تهدف من وراء إشراك المواطنين إغرائها لهم عن طريق تحويل
مركزها من مركز السلطة والسيطرة إلى مركز المفاوض مع المواطنين عند ضع الق اررات عالوة على عدم
أتخذ اإلدارة بنتائج المشاركة .

الخاتمة :
إن تكريس الديمقراطية التشاركية من تخالل المنظومة القانونية جاء لدرء وتقليص النقائص التي شابت
الديمقراطية التمثيلية ال سيما تلك تعلقت بتهميش دور المواطن في ضع الق اررات على المستوى المحلي،
األمر الذي استلزم معه إيجاد حل إلعادة اإلعتبار للمواطن وذلك بمنحه الحق في المشاركة بصفة مباشرة
أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر حلقة وصل بين المواطن والدولة
لقد عرفت الديمقراطية التشاركية تعزي از من تخالل دساتير التعددية الحزبية (دستور 1669-1696
وتعديالته) التي منحت للمواطن الحق في تشكيل أحزاب سياسية  ،كما لقيت تعزي از من تخالل النصوص
التشريعية والتنظيمية سيما قانون البلدية الذي تخصص بابا بأكمله تحت عنوان مشاركة المواطن ي تسيير
شؤون البلدية.
غير أن اإلنتقال الحقيقي من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية ال يتجسد من تخالل سن
ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية بل يجب ترجمتها على أرض الواقع
نتختم هذه الدراسة ببعض من االقتراحات :
العمل على تجسيد أليتي النقاش العام واالستفتاء المحلي في القانون الجزائريالعمل على تكريس مجالس البلدية االستشارية كألية لتحقيق المشاركة الفعلية للمواطن-العمل على تثقيف المجتمع المدني وتعزيز دوره في الدولة حتى يرتقي إلى درجة الشريك مع اإلدارة
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 ضرورة إعطاء تعريف دقيق لمبدأ السرية اإلدارية لتفادي التخلط بين التي تحمي وتلك التي ال تحمى سرالحياة التخاصة.
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