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ملخص: 
�أن  هذه �لدر��سة تبحث عن �لدور �لذي ميكن للمجتمع �ملدين 
�لإد�ري  �لقر�ر  يقوم به يف ت�سيري وترقية �ملرفق �ملحلي و�سناعة 
ومر�قبته من خالل �آلية �حلق يف �لإعالم، كما تبحث يف مدى جناعة 
هذه �لآلية يف حتقيق تنمية حملية ر��سدة. ففكرة �لت�ساركية للمجتمع 
موؤ�س�سات  خالل  من  دميقر�طي  جمتمع  يف  �إل  تتج�سد  ل  �ملدين 
و�سيطة متثل م�ساحله، ول يت�سنى لالإد�رة �ملحلية �لت�سيري �ملحكم 
دون تفعيل دور موؤ�س�سة �ملجتمع �ملحلي لتحقيق �رش�كة حقيقية من 
خالل �إ�سفاء �ل�سفافية على �لن�ساط �لإد�ري حتى ل تكون �جلماعة 
�ملحلية يف مناأى عن �لرقابة. و�لتجربة �جلز�ئرية �أقرت �إطار�ً د�عمًا 
ل�سفافية عمل �جلماعات �ملحلية، و�سبيال مل�ساركة �ملجتمع �ملدين 
يف �إد�رة �ملرفق �ملحلي بطريق غري مبا�رش لتحقيق �لتنمية �ملحلية 

وتطويرها.
�مل�ساركة  �ملدين،  �ملجتمع  �لإعالم،  املفتاحية:  الكلمات 

�ملجتمعية، �لتجربة �جلز�ئرية.

Media and Community Participation for the Devel-
opment of the Local Groups’ Function 

(Algerian Experience)

Abstract:

This study examines the role that civil society 
can play in conducting and promoting the local 
facility and administrative decision-making and 
control through the mechanism of the right in the 
media ; the paper also deals with the extent of the 
success of this mechanism in achieving an ideal 
local development. The idea of   participatory civil 
society can only be expressed in a democratic society 
through intermediary organizations representing 
their interests, and the local administration can not 
be effective without activating the role of the local 
community organization to achieve a true partnership 
through the transparency of the administrative activity 
so that the local community can never be free from 
censorship. In fact ,the Algerian experience approved 
a supportive framework for the transparency of the 
work of local groups, as well as the way for civil 
society participation in the local management of the 
facility indirectly to achieve local development.

مقدمة: 
�إل يف جمتمع  ت�ساركية �ملجتمع �ملدين كفكرة ل تتج�سد  �إن 
�ملدين  للمجتمع  يكون  �أن  بذلك  ونعني  و�سليم،  �أ�سيل  دميقر�طي 
�سيما من خالل  �لقر�ر ومر�قبته وتفعيله، ل  دور م�ساهم يف �سنع 

موؤ�س�سات و�سيطة متثل م�ساحله ونعني بها �جلماعات �ملحلية. 

دور  تفعيل  دون  ت�سيري حمكم  �ملحلية من  لالإد�رة  ول ميكن 
موؤ�س�سة �ملجتمع �ملحلي لتحقيق �رش�كة حقيقية، من خالل �إ�سفاء 
يف  �حلق  منها  و�آليات  و�سائل  عرب  �لإد�ري  �لن�ساط  على  �ل�سفافية 
من  تعترب  �لآلية  هذه  �ملعلومات،  م�سادر  �ىل  و�لو�سول  �ملعرفة 

�لدعامات �لأ�سا�سية �لتي تقوم عليها �لأنظمة �لدميقر�طية �حلديثة 
حد  على  و�لد�خلية  و�لإقليمية  �لعاملية  �ملو�ثيق  وتن�سدها 
�ل�سو�ء، وتعد �ملدخل �لأ�سا�سي ملمار�سة �لرقابة �لتي تدفع �جلهات 
مناحي  جميع  يف  �لنق�ص  وتكملة  �إ�سالح  �إىل  �مل�سئولة  �ملحلية 
�حلياة، وحتى ل تكون �جلماعة �ملحلية يف مناأى عن �لرقابة �لتي 

يوؤدي �نعد�مها �إىل �لنزلق نحو �لف�ساد �لإد�ري. 
د�ســــــتوريا  مبــــــد�أ  �جلز�ئري  �مل�ســــــرع  كــــــر�ص  وقد 
ل�سنة  �جلديد  �لد�ســـــتوري  �لتعــــــديل  مــــــن   17 �ملادة  ت�سمنته 
�ل�ســـــوؤون  ت�ســـــيري  يف  �ملـــــو�طن  م�ســـــاركة  هـــــو  و   2016
10-11 �ملوؤرخ  �لبلدية �جلز�ئري رقم  �لعمومية، كما ن�ص قانون 
يف22 يونيو �سنة 2011 يف مادته رقم 11 على �أن �لبلدية تـ�سـكل 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �لدميقر�طية  ملمار�سة  �ملـوؤ�سـ�ساتي  �لإطار 
�لتد�بري  كل  �لبلـدي  �لـ�سعبي  �ملجلـ�ص  ويتخذ  �جلو�ري.  و�لت�سيري 
لإعالم �ملو�طنني بـ�سـوؤونهم و��سـت�سارتهم حول خـيار�ت و�أولويات 

�لـتهـيـئة و�لـتـنمية لقـت�سادية و�لجـتماعية و�لثقافية.
مبد�أ  لتكري�ص  �لعام  �لقانوين  �لإطار  �لن�سو�ص  هذه  و�سكلت 
�ل�سفافية يف عمل �جلماعات �ملحلية وم�ساركة �ملجتمع �ملدين يف 

�إد�رة �ملرفق �ملحلي بطريق غري مبا�رش لتحقيق �لتنمية �ملحلية.
منها  �سابقة  بحوثًا  �أهد�فه  بع�ص  يف  �لبحث  هذ�  وي�سارك 
�أهم حدث قانوين  �أن  در��سة عمار بو�سياف )2012(، �لتي و�كبت 
�ملوؤرخ   11-10 �لقانون  �سدور  هو   2011 �سنة  �جلز�ئر  عا�سته 
يف 22 يونيو 2011 �ملت�سمن قانون �لبلدية، وهذ� من منطلق �أن 
�إ�سالح  كل  و�أّن  لالمركزية،  وقاعدة  �إد�رة جو�رية  �أهم  تعد  �لبلدية 
�أن ينطلق منها. ويف ر�أينا جاءت تلك �لدر��سة ل�رشح  �إد�ري ينبغي 
دون  وعام  مب�سط  �سكل  وكانت يف  �جلز�ئري  �لبلدية  قانون  �أحكام 
باآلية  ذلك  تربط  ومل  �ملحلية  �جلماعات  عمل  تطوير  يف  تبحث  �أن 
�حلق يف �لإعالم يف ظل �لثورة �لتي و�كبت �لتفتح يف عامل �لإعالم 

و�لت�سال. 
�لدور  هو  ما  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  يف  بحثنا  �إ�سكالية  وتتمثل 
�ملرفق  وترقية  ت�سيري  يف  به  يقوم  �أن  �ملدين  للمجتمع  ميكن  �لذي 
�ملحلي«�لبلدية« و�سناعة �لقر�ر �لإد�ري ومر�قبة تنفيذه من خالل 

�آلية �حلق يف �لإعالم؟ وما مدى جناعة هذه �لآلية؟
وجنيب عن هذه الإ�شكالية من خالل حمورين اثنني نتناول 
يف املحور الأول: دعم �شفافية العمل املحلي من خالل اآلية احلق 
يف الإعالم، ويف املحور الثاين نتطرق ملدى جناعة هذه الآلية يف 

حتقيق تنمية حملية را�شدة من خالل التجربة اجلزائرية.

احملور األول: دعم شفافية العمل احمللي 
تعمل �لدول من خالل �أجهزتها �ملركزية �أو �ملحلية على خدمة 
�ملو�طن عرب عديد �أن�سطتها، ول �سك �أن هذ� �لن�ساط قد يعرتيه �لنق�ص 
�إذ� مل ير�قب مر�قبة عمودية عرب  مثل فقد�ن قو�عد �حليدة و�لعد�لة 
نظم �ملر�قبة �ل�ُسلمية ونعني بها رقابة �لرئي�ص ملروؤو�سيه، �أو مر�قبة 
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�أفقية ونعني بها �ملر�قبة �ل�سعبية من خالل �ملو�طن �أو �ل�سحفي، �أو 
�ملو�طن �ل�سحفي.

حتولت  موجة  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لعامل  دول  �سهدت  وقد 
مفاهيم  معها  حملت  و�لتي  �لعوملة  رياح  ��ستد�د  نتيجة  وتغري�ت 
�إىل  �أف�ست  ثقافية  �سيا�سية،  �جتماعية،  �قت�سادية،  ومتغري�ت 
تعديالت وحتولت عميقة يف وظائف �لدولة �ملتدخلة و�لتي تعقدت 
تلك  �أهم  بني  ومن  عاتقها،  على  �مللقاة  �مل�سوؤوليات  وت�سابكت 
�لتحولت و�لتغري�ت جند تهاوي مناذج �ملركزية �ملطلقة يف �لإد�رة 
بفعل تر�جع قدر�تها على �لإحاطة بحاجات ومطالب �ملجتمع وما 
هذا  وعلى  �ساملة.  تنموية  وثبة  �نطالق  يف  �إخفاق  من  عنه  ترتب 
ثم  املحلية،  الإدارة  لتعريف  الأول  املحور  هذا  يف  نتطرق  �شوف 

ل�شفافية العمل املحلي تباعا كما ياأتي:

أوالً: تعريف اإلدارة احمللية

�لتنظيم  �أ�ساليب  من  »�أ�سلوب  باأنها:  �ملحلية  �لإد�رة  تعرف 
بني  و�لو�جبات  �ل�سلطات  توزيع  فكرة  على  يقوم  للدولة  �لإد�ري 
لر�سم  �لأوىل  تتفرغ  �أن  لغر�ص  وذلك  و�ملحلية،  �ملركزية  �لأجهزة 
�ل�سيا�سة �لعامة للدولة، ف�سال عن �إد�رة �ملر�فق �لقومية يف �لبالد، 
وحتقيق  بكفاءة  مر�فقها  ت�سيري  من  �ملحلية  �لأجهزة  تتمكن  و�أن 
�لإد�رية  �لوظيفة  �أغر��سها �مل�رشوعة، فهي تعني باخت�سار توزيع 
�لأخرية  �ساأنه متكني هذه  و�ملحلية مبا من  �ملركزية  �لأجهزة  بني 

من �إد�رة مر�فقها يف �لنطاق �ملر�سوم قانونًا.)1(
�لوحدة  �أهل  من  منتخبة  هيئات  »وجود  باأنها  تعرف  كما 
�ملحلية �إما �نتخابًا مبا�رش�ً ت�سمل جميع �أع�سائها �أو ت�سمل �أكرثيتهم 
تعهد �إليها �لإد�رة �ملركزية بال�سطالع باإد�رة كل �أو بع�ص �ملر�فق 

و�ل�سوؤون �ملحلية« )2(.
وترجع ن�ساأة �لإد�رة �ملحلية �إىل �أ�سباب متعددة حفزت �لدول 
�لأ�سباب  فيه ومن هذه  �لتو�سع  ثم  �لنظام  بهذ�  �لأخذ  �إىل  �ملختلفة 
�إدر�ك  على  �ملحلية  �لإد�رة  وقدرة  �لدولة،  وظائف  �زدياد  نذكر 
�حلاجات �ملحلية، و�لتدريب على �أ�ساليب �حلكم، و�لعد�لة يف توزيع 

�لأعباء �ملالية، وتب�سيط �لإجر�ء�ت و�لق�ساء على �لروتني. 
�لهتمامات  �إحدى  متثل  �ملحلية  �لتنمية  ق�سية  ظلت  وقد 
هذه  ز�لت  ول  �سو�ء،  حد  على  و�لنامية  �ملتقدمة  للدول  �لكربى 
�خليار  باعتبارها  �أكرب  �أهمية  �لنامية  �لبلد�ن  يف  حتتل  �لق�سية 
�لرئي�سي و�لوحيد للتحرر من �أ�رش �لتخلف. ومن هذ� �ملنطلق جعلت 
هذه �لدول » �لتنمية« ق�سيتها �لأوىل ومعركتها �لرئي�سية �لتي لبد 
من �لظفر برهانها، ويف �سبيل ذ�ك جندت �جلماعات �ملحلية كاأد�ة 
ر�سد  على  �لقادرة  �لوحيدة  ماد�مت  �لتنمية  هذه  لتج�سيد  رئي�سية 

ونقل هموم و�حتياجات و�أولويات �ملو�طن �ملحلي .
من  جمموعة  �ملحلية  للجماعات  �أ�سندت  لذلك،  وحتقيقا 
�لخت�سا�سات ت�سمل جميع �جلو�نب �لتي لها عالقة مبا�رشة بحياة 
�إىل  �لخت�سا�سات مرتبط  �لنهو�ص بهذه  �أن  �ليومية، غري  �ملو�طن 
حجر  تعد  و�لتي  و�ملالية  �لإد�رية  بال�ستقاللية  بالتمتع  كبري  حد 
تظل  �ل�ستقاللية  هذه  فبدون  �لإد�رية،  �لالمركزية  يف  �لز�وية 
�جلماعات �ملحلية ج�سد بدون روح عاجزة وغري قادرة على حتريك 
عجلة �لتنمية �إىل �لأمام. لذا نتناول تباعا التطرق لتعريف البلدية 
كاأ�شا�س للجماعة املحلية املركزية، ثم نتطرق لالآليات القانونية 

للح�شول على املعلومة من الإدارة املحلية.
تعريف البلدية ●

�أو �لهيئة �لإد�رية �لالمركزية  تعد �لبلدية يف �جلز�ئر �لوحدة 
�لتنظيمية  �خللية  �أو  �جلهاز  هي  بل  �جلز�ئري،  �لإد�ري  �لنظام  يف 
�ملحلية  �ل�سوؤون  �إد�رة  مهمة  �إليها  يوكل  �لتي  و�لقاعدية  �لأ�سا�سية 
و�إ�سباعها.  �ملحلية  �حلاجات  ��ستيعاب  على  �لقادرة  ماد�مت 
حيث  �حلديثة،  للدولة  �لإد�ري  �لتنظيم  يف  مهمة  مكانة  وللبلدية 
تتمتع بخ�سائ�ص عديدة نذكر منها �أنها جمموعة �إقليمية يوجد بني 
مو�طنيها م�سالح م�سرتكة مبنية على حقائق تاريخية و�قت�سادية، 
بال�سخ�سية  وتتمتع  للقانون  وفقا  �أن�سئت  جمموعة لمركزية  وهي 
�ل�سري �حل�سن  للدولة مكلفة ب�سمان  �إد�رية  �ملعنوية، وهي مقاطعة 

للمر�فق �لعمومية �لبلدية)3(.
 22 يف  �ملـوؤرخ   11-10 رقـم  �لبلدية  قـانون  عرفها  وقد 
�لقاعديـة  �لإقليمية  �جلماعة  هي  »�لبلدية  بقوله   2011 يونيو 
�مل�ســتقلة.  �ملالية  و�لذمة  �ملعنوية  بال�سخ�سية  وتتمتع  للدولة. 
وحتـدث مبوجب �لقانون«)4(. وهو نف�ص تعريف �لقانون رقم 80 - 

90 �ل�سابق.
�إل �أنه �أ�ساف يف �لدة �لثانية منــه �أّن: )�لبلديـة هي �لقاعـدة 
�إطـار  وت�سـكل  �ملو�طنة  ممار�سـة  ومكان  لالمركزية  �لإقليمية 
�لبلدية  باعتبار  �لعمومية(  �ل�سوؤون  ت�سـيري  يف  �ملـو�طن  م�سـاركة 

ت�سكل �لإطار �ملوؤ�س�ساتي للممار�سة �لدميقر�طية �ملحلية.
�جتماعات  �أن  على  �لبلدية  قانون  مـن   23 �ملادة  وتـن�ص 
�ملطلقـة،  �لأغلبية  بح�سور  �إل  ت�سح  ل  �لبلدي  �ل�سعبي  �لـمجلـ�ص 
 5 بفـارق  �لثاين  �ل�ستدعاء  بعـد  �سحيحة  تعتـرب  �ملـد�ولت  �أن  �أي 
�أيـام كاملـة مهما كان عـدد �لأع�ساء �حلا�رشين، وتكـون جل�سـات 
معــني  مو�طن  ولكل  �لبلدية  ملو�طني  ومفتوحة  علنيـة  �ملجل�ص 
بالتـدخل  �حلـق  �حل�سـور  لهـذ�  لي�ص  �أنه  ورغم  �ملد�ولة،  مبو�سـوع 
وغالبية  فاإن جل  �لعملية  �لناحية  من  فاإنه  �لتـد�ول  و  �لنقا�ص  يف 
�ملو�طنني  ح�سـور  ورئي�سها  �أع�سائها  يـرف�ص  �ملنتخبة  �ملجال�ص 
باأي �سكل من �لأ�سـكال، ويجدون يف كل مـرة نفـ�ص �حلجـة حلرمان 
متعلقة  �ملد�ولت  �أن  وهي  بلديته  م�سالح  متابعة  من  �ملـو�طن 
مب�سائل �سـرية وتتعلق بفحـ�ص حالت �ملنتخبني �أو مب�سائل مرتبطة 
بالأمن، وهـذ� ما يتعار�ص مع مبد�أ تاأطري �لت�ساور �ملحلي وتعزيز 

�لدميقر�طية �ملحلية وكذلك مبد�أ تقريب �لإد�رة من �ملو�طن. 
يف  �ملـد�ولت  تعليـق  على  فتن�ص   30 للمادة  بالن�سـبة  �أما 
�لأماكن �ملخ�س�سة للمالحظات و�إعالم �جلمهور خـالل �لثمانة �أيام 
عليها  ن�ست  �لتي  �حلالت  با�سـتثناء  �لتنفيذ  لدخوله حيـز  �ملو�لية 
متكــني  بغية  �ملد�ولت  هذه  بتعليق  �مل�رشع  �ألزم  ولقد   26 �ملادة 
�ملو�طنني من �لطالع عليها يف جو ت�سوده �ل�سفافية، �إل �أننا نعيب 
�لتي تتعلق  ��ستثنى تعليق �ملد�ولت  على �مل�رشع �جلز�ئري عندما 

بالنظام �لعام و �حلالت �لتاأديبية.
الآليات القانونية للح�شول على املعلومة الإدارية  ●

ممار�سة  يقت�سي  و�لذي  �لإد�رة،  يف  �ل�سائد  �لتقليد  يعد  مل 
�لإد�رة لوظيفتها بعيد� عن �لأ�سو�ء مربر�ً، بل على �لعك�ص من ذلك، 
�أ�سبح منعقد�ً على وجود تنا�سب طردي  �لإد�رة  �إجماع علماء  فاإن 
بني فعالية �لإد�رة من جهة ومدى �نفتاحها وو�سوحها و�سفافيتها 
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من جهة �أخرى.
 و�إذ� كان هذ� �لإجماع قد وجد �سد�ه فقط يف قليل من �لدول 
�ملعلومة  على  �حل�سول  قو�نني  فاأ�سدرت  �جلز�ئر  ومنها  �لعربية 
�لدول  �أن  �إل  و�لإعالم،  �ل�سحافة  قو�نني  �أو  د�ساتريها  خالل  من 
�لغربية قد قطعت �سوطا كبري� يف تكري�ص �حلق يف تد�ول �ملعلومة 
على م�ستوى و�قع �لعمل �لإد�ري، بدء�ً من �لن�سف �لثاين من �لقرن 

�لع�رشين.
و�إميانًا منها بدور �إتاحة �ملعلومة �لإد�رية لالأفر�د يف فعالية 
بالعرت�ف  �لغربية،  �لدول  يف  �لقانونية  �لأنظمة  تكتف  مل  �لإد�رة، 
خالل  من  �لإد�رية،  �ملعلومة  عمى  �حل�سول  يف  باحلق  ملو�طنيها 
حقوق  ملختلف  �لدولية  و�لإعالنات  �ملعاهد�ت  على  م�سادقتها 
خمتلف  ويف  د�ساتريها  يف  عليه  �لن�ص  خالل  من  �أو  �لإن�سان، 
ت�رشيعاتها �لعادية، بل �سعت �إىل تكري�سه من خالل و�سع منظومة 
لهذ�  �ملو�طن  ��ستيفاء  يف  �لفعالة  �لآليات  تكفل  متكاملة  قانونية 

�حلق. �إميانا منها يف �مل�ساركة �ملجتمعية لتطوير �لعمل �ملحلي.
�لد�ستور �جلز�ئري  وفيما يخ�ص �لتجربة �جلز�ئرية فقد ن�ص 
�ملعدل حديثا يف �سنة 2016 يف �ملــادة 51 منه على �أن �حل�سول 
م�سمونان  ونقلها  و�لإح�سائيات  و�لوثائق  �ملعلومات  على 
للمو�طن. ول ميـكن �أن مت�ص ممار�سة هذ� �حلق بـحياة �لغري �خلـا�سة 
�لأمن  ومقت�سيات  للموؤ�س�سات  �مل�رشوعـة  وبامل�سالح  وبحقوقـهم 
هذ�  ممار�سة  كيفية  �لتنظيم  على  �أحال  قد  �مل�رشع  �أن  �إل  �لوطني. 
�حلق، ونحن نرى �أنه ميكن �أن تكون �لإحالة على �لقانون ت�سييقا 

يف ممار�سة تلك �حلقوق، وتقييد�ً لها دون مربر.

ثانيا: شفافية العمل احمللي

ن�ساط  عن  �لكاملة  �ملعلومات  توفري  ت�ستوجب  �ل�سفافية 
وللمو�طنني  �لعام  وللر�أي  لل�سحافة  �لبلديات  �أو  �ملحلية  �لهيئات 
�لر�غبني يف ذلك، خا�سة �إن كانت هذه �ملعلومات تخ�ص مر�كزهم 
�لفردية. كما ي�ستوجب مبد�أ �ل�سفافية و�سوح �لإجر�ء�ت وم�سد�قيتها 
لتمكني �ملعنيني من �تباع ما يرونه منا�سبا �إن على �ل�سعيد �لإد�ري 

�أو �لق�سائي.
�ل�ساملة  �لتنمية  دعائم  �أهم  من  �ليوم  �ل�سفافية  موؤ�رش  ويعد 
لي�ص فقط فيما يخ�ص  �لر��سد،  �أهم مبادئ �حلكم  و�مل�ستد�مة، ومن 
وفيما يخ�ص  بل  و�ملرفقية،  �ملحلية  �لأجهزة  ت�سيري  و�آليات  قو�عد 
�لأمر  �متد  بل  �أي�سا،  �مل�ستقلة  �لوطنية  و�لهيئات  �لأجهزة  ت�سيري 
للجمعيات و�لقطاع �خلا�ص و�لأحز�ب �ل�سيا�سية و�سائر �لتنظيمات 

�لقانونية.
�سلبا على  و�أثر  �ل�سفافية  �ت�سع جمال مبد�أ  �لتطور،  و�إز�ء هذ� 
�ل�رشية �لذي بات �ليوم ي�سكل ��ستثناًء حمدود �ملعامل و�لنطاق، بل 

�إن جماله ي�سيق يوما بعد يوم.
�إن تفعيل مبد�أ �ل�سفافية يف ت�سيري خمتلف �أوجه ن�ساط �لإد�رة 
و�لأجهزة �لر�سمية وعالقتها باجلمهور، ملن �ساأنه �أن يوؤ�س�ص لنظام 
معلومات معلن وو��سح متام �لو�سوح، وهذ� �لأمر يولد ل �سك عالقة 
متينة بني �ملو�طن و�لإد�رة �أ�سا�سها �لنز�هة و�ل�سدق يف �ملعاملة. 
وهو ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل رفع ن�سب معدلت ثقة �ملو�طن بالإد�رة 

مما يدعم عالقة �حلاكم باملحكوم.

�إىل جانب ذلك كله يحرك مبد�أ �ل�سفافية قنو�ت �لرقابة بجميع 
�أنو�عها، فهو ميكن �ملو�طن من معرفة �لقر�ر�ت �لإد�رية �ملتخذة وهو 
ما ي�سهل عليه ر�سد �أخطاء �لإد�رة وت�سجيل �ملالحظات و�ل�سلوكيات 
�ل�سلبية مبا يو�سع يف �لنهاية من جمال �لرقابة �ل�سعبية على �أعمال 
�لإد�رة وت�رشفاتها. وقد حترك �لرقابة �ل�سعبية قنو�ت رقابة �أخرى 
)رقم  �لبلدية  قانون  تكري�ص  �إىل  بالإ�سافة   .)5( وق�سائية  �إد�رية 
باعتباره منتخبا يف �سورة  �لبلدية  رئي�ص  للرقابة على   )11-10
�ملادة  ح�سب  و�لإقالة  و�لإق�ساء  منه،   43 �ملادة  بح�سب  �لإيقاف 
�ل�ستقالة  للبلدية يف �سورتي  و�لرقابة عليه باعتباره رئي�سا   ،44

�لتلقائية و�حللول بح�سب �ملادة 75 و�ملادة 101 على �لتو�يل.
�لعامل يف  175 بني دول  و حتتل �جلز�ئر �ملرتبة �ملائة من 
على  تربهن  �أنها  �سك  ل  هذه  �جلز�ئر  مرتبة  و  �ل�سفافية)6(،  ترتيب 
متزن  غري  �سري  هو  باملو�طن  عالقتها  و  �لإد�رة  منظومة  �سري  �أن 
كانت  مهما  و��ستقر�رها،   �لقو�نني  فعالية  من  مزيد  �إىل  يحتاج  و 

�ملعايري �ملعتمدة يف حتديد تلك �لرتب.
يرى   2011 ل�سنة  �جلز�ئري  �لبلدية  لقانون  �ملتفح�ص  و 
�ملو�د،  عديد  �سمن  كبري�  حيز�  �ل�سفافية  ملبد�أ  مكن  قد  �مل�رشع  �أن 
 22 يف  �ملوؤرخ   11-10 رقم  �جلز�ئري  �لبلدية  قانون  ن�ص  فقد 
تـ�سـكل  �لبلدية  �أن  على   11 رقم  مادته  يف   2011 �سنة  يونيو 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �لدميقر�طية  ملمار�سة  �ملـوؤ�سـ�ساتي  �لإطار 
�لتد�بري  كل  �لبلـدي  �لـ�سعبي  �ملجلـ�ص  ويتخذ  �جلو�ري.  و�لت�سيري 
لإعالم �ملو�طنني بـ�سـوؤونهم و��سـت�سارتهم حول خـيار�ت و�أولويات 

�لـتهـيـئة و�لـتـنمية لقـت�سادية و�لجـتماعية و�لثقافية.
��ستعمال  �خل�سو�ص،  وجه  على  �ملجال،  هذ�  يف  وميكن 
�لبلدي  �ل�سعبي  للمجل�ص  ميكن  كما  �ملتاحة.  �لإعالمية  �لو�سائط 

عر�ص ن�ساطه �ل�سنوي �أمام �ملو�طنني«.
وجت�سد مبد�أ �ل�سفافية �ي�سا يف �ملادة 14 من �لقانون -11
مد�ولت  م�ستخرجات  على  �لطالع  �سخ�ص  لكل  �أجازت  حيث   10
لكل  �أجازت  كما  �لبلدية،  �لقر�ر�ت  وكذ�  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ص 
على  جزئية  �أو  كاملة  منها  ن�سخة  على  �حل�سول  م�سلحة  �ساحب 

نفقته.
�أعمال  جدول  يل�سق  �أن  �ألزمت  فقد  منه   22 �ملادة  �أما 
�لأماكن  ويف  �ملجل�ص  �جتماعات  قاعة  يف  �لبلدي  �ملجل�ص  دورة 
�أن تكون جل�سات   26 �ملادة  �ملخ�س�سة لإعالم �جلمهور. وفر�ست 
�ملجل�ص �لبلدي علنية ومفتوحة ملو�طني �لبلدية ولكل مو�طن معني 

مبو�سوع �ملد�ولة.
97 من قانون �لبلدية  �أر�ست �ملادة  �ل�سفافية  وتكري�سًا ملبد�أ 
و�أقرت  �لبلدية.  �لقر�ر�ت  بتنفيذ  تتعلق  عامة  قاعدة   11-10 رقم 
�إذ� مت  �إل  للتنفيذ  �لبلدية  رئي�ص  قر�ر�ت  قابلية  �لن�ص عدم  ب�رشيح 
�إعالم �لأطر�ف �ملعنية بها �إما بو�سيلة �لن�رش �إن كان �لقر�ر يت�سمن 
كان  �إذ�  قانونية  و�سيلة  باأي  فردي  �إ�سعار  بعد  �أو  عامة،  �أحكاما 
�لقر�ر مي�ص مركز� فرديا. وفر�ست �ملادة 98 �إر�سال ن�سخة من هذه 
�لقر�ر�ت للو�يل خالل 48 �ساعة، كما فر�ست �إل�ساقها يف �للوحات 

�ملخ�س�سة للجمهور.
ومن هنا كانت تلك �لن�سو�ص هي �لإطار �لعام �لد�عم ل�سفافية 
عمل �جلماعات �ملحلية، ومل�ساركة �ملجتمع �ملدين يف �إد�رة �ملرفق 

�ملحلي بطريق غري مبا�رش لتحقيق �لتنمية �ملحلية و�لنهو�ص بها.
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احملور الثاني: تقويم آلية احلق يف اإلعالم لتحقيق 
تنمية حملية راشدة

فعاليتها  على  و�لتاأكيد  بالالمركزية  �لدويل  �لهتمام  �إّن 
جعلها  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �حلكومة  ملتطلبات  وفقا  و�رشوريتها 
حتتل مكانة لئقة لدى �لدول �لأوروبية �ملتقدمة ومعظم �لدول يف 
�لعامل، حيث حر�ست �لعديد من �لدول على تطوير �أنظمتها �ملحلية 
تكري�سا ملقت�سيات �حلكم �لر��سد وبغية جعلها �أكرث فاعلية ملو�جهة 
�أ�سكال  ياأخذ  �لتطور  هذ�  �أن  على  و�لحتياجات،  �لتطور�ت  كافة 
و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لتاريخية  �لظروف  تبعا لختالف  عديدة 

و�لجتماعية للدولة. 
�لالمركزية  قو�عد  �إر�ساء  �إىل  �لعامل  دول  معظم  حدت  وبذلك 
كفل�سفة وكاأحد معامل �لتحول �لدميقر�طي و�أد�ة تنموية ملجتمعاتها 
�لتنمية بامل�ساركة  �سوؤونها، وذلك جت�سيد� ملقاربة  لت�سيري  و�إد�رية 
�لتي تق�سي بانخر�ط وم�ساركة كل �لأطياف و�حل�سا�سيات �ملحلية 
يف م�سل�سل �لقر�ر �ملحلي بغية حتقيق �لإقالع �لتنموي �لذي ينطلق 
�لتغري�ت  هذه  عن  مبناأى  �جلز�ئر  تكن  .ومل  قاعدتها  من  �أ�سا�سا 
�لعاملية  �لتحولت  و�كبت  �لأخرى  �لدويل فهي  �لن�سق  �سهدها  �لتي 

�لكربى)7(.
ويعترب �حلق يف �لطالع و�لإعالم من �حلقوق �ملكفولة د�خليًا 
ودوليًا للمو�طن لكي يكون على در�ية بو�قع �لتنمية �ملحلية �لر��سدة 
�لعام، وعلى هذ� �سوف نتناول  �ل�ساأن  �لقائم بت�سيري  و�لرقابة على 
يف هذ� �ملحور �حلق يف �لإعالم �أوًل، ثم نتطرق للتنمية بامل�ساركة 
من خالل قانون �لبلدية �جلز�ئري رقم 10-11 وذلك بنظرة نقدية 

تقييمية.

 أواًل: احلق يف اإلعالم

�لد�ستور  عليها  ن�ص  �لتي  �لد�ستورية  �لكربى  �ملبادئ  من 
�ملجل�ص  �أن  كما  �سلطة)8(،  كل  م�سدر  هو  �ل�سعب  �أن  هو  �جلز�ئري 
�إر�دته، وير�قب عمل  �ملنتخب هو �لإطار �لذي يعرب فيه �ل�سعب عن 
ت�سيري  �ملو�طنني يف  م�ساركة  مكان  ويعترب  �لعمومية)9(،  �ل�سلطات 

�ل�سوؤون �لعمومية )10(. 
ول تكون �مل�ساركة ذ�ت فعالية �إل �إذ� �طلع جميع �ملو�طنون 
على ت�سيري �ل�ساأن �لعام، و�لطالع يكفله �حلق يف �لإعالم، حيث �أن 
للمو�طن �حلق يف �إعالم كامل ومو�سوعي ح�سب ن�ص �ملادة �لثانية 
18 �سفر  �ملوؤرخ يف   05  -  12 رقم  �جلز�ئري  �لإعالم  قانون  من 
�لعام  �لر�سمية،  )�جلريدة   .2012 جانفي   12 لـ  �ملو�فق   1433
قد  �لدولية  �لت�رشيعات  بع�ص  �أن  كما   .)02 عدد   ،49 �سنة   ،2012
بحرية  و�إعالنها  �لأفكار  عن  �لتعبري  يف  �حلق  �سخ�ص  لكل  كفلت 
يف  �حلق  و�أي�سا  �أخرى،  و�سيلة  �أي  �أو  �ل�سور،  �لكلمات،  م�ستعمال 
�أو  عائق  دون  عليها  و�لطالع  �ملعلومات،  على  و�حل�سول  �لإعالم 
متييز. ول ميكن باأي �سكل من �أ�سكال �لرقابة منع �أو تقييد ممار�سة 
يجب  �حلقوق  هذه  ممار�سة  عن  �ملرتتبة  �جلر�ئم  و�أن  �حلقوق.  هذه 
وحتال  �جلنائي،  للقانون  �لعامة  للمبادئ  وفقا  عليها  يعاقب  �أن 

للمحاكم ذ�ت �لخت�سا�ص)11(.
كما �سمنت هذ �لت�رشيعات حقوق متو�زنة جلميع �لأطر�ف �إذ 
�لتعوي�ص عن �خل�سائر  �لرد و�لت�سحيح، و�حلق يف  ن�ست على حق 

�لطبيعيني  �لأ�سخا�ص  جلميع  �مل�سمونة  �لن�رش  جر�ئم  عن  �لناجتة 
و�لعتباريني. 

كما �أن �حلو�ر �لدميقر�طي ميكن ممار�سته عرب و�سائل �لإعالم 
�إطار  يف  و�جلمهور  للم�سوؤول  �لتفاعلية  �مل�ساركة  �إتاحة  خالل  من 
على  حقيقة  �سعبية  لرقابة  نوؤ�س�ص  لكي  �ملتاح  �لرد  حق  ممار�سة 
�ل�سيا�سية �نطالقا من بيئة دميقر�طية ت�سمح باحلقوق  �ل�سلطة  �أد�ء 

و�حلريات.
ويتعاظم دور �لرقابة �ل�سعبية �إذ� جرى �لتم�سك مببد�أ �لعالنية 
�لت�سدي لأي  �لإعالم  لذ� على و�سائل  �آثارها على �ملجتمع،  وتقبل 
�نتهاك يحدث يف �ملجتمع، و�لهتمام بتناول ق�ساياه �نطالقا من 
حق �لنقد �لذي يك�سف للمو�طن ق�سور �أد�ء �ملكلف بال�سلطة �لعامة 
�ل�سلطة  ملمثل  �ملجال  �إتاحة  �ملقابل  ويف  �إ�سالحها.  على  و�لعمل 
وعلى  و�لبيانات.  �ملعلومات  ت�سحيح  يف  حقه  ملمار�سة  �لعامة 
و�سائل �لإعالم باملقابل �إتاحة �ملجال للرد و�لت�سحيح وفق �سو�بط 
�لو�قع  نقل  يف  ي�سهم  متزن  �إعالمي  خطاب  خلق  ق�سد  �لقانون، 

وم�سحه مبو�سوعية �بتد�ء ونقده لتطويره �نتهاء )12(.
�لتي  �لأ�سا�سيـة  �حلقوق  من  هو  حقيقة  �لإعالم  يف  فاحلق 
على  �لعالم)14(  قانون  و  �جلز�ئري)13(  �لد�ستور  من  كل  حر�ص 
�لنـ�ص عليها، و هو حق ل ميكن لل�سحفي �ل�ستغناء عنه باعتباره 
و  د�خلية  �أحد�ث  من  يدور  مبا  �جلمهور  ملعرفة  �لأ�سا�سي  �مل�سدر 
خارجية، و لكن هذ� �حلق ل ميكن �أن يتجاوز حق �لإن�سان يف �لتمتع 
بقرينة �لرب�ءة، و عليه ل يجوز لل�سحافة �أن ت�سبق �حلكم �لق�سائي 
يف �إد�نة �أي م�سري لل�ساأن �لعام، لأن �إد�نة �ملتهم تتوقف على �نتفاء 
�لإباحة و عدم تو�فر �أي مانع من مو�نع �مل�سوؤولية �جلنائية وهو �أمر 
ل يقرره �ل�سحفي ولي�ص موؤهال للبت فيه،  فهو عمل من �خت�سا�ص 

�جلهات �لق�سائية.
جدل  به  �أحيط  قد  و�إي�ساله  �إليه  و�لو�سول  �لإعالمي  و�لعمل 
و�أن حدة �خلالف  مفهومه وحدوده،  �لر�أي حول  و��سع وخالف يف 
�لهائل  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتقدم  نتيجة  وتز�يدت  ت�ساعدت  قد 
و�ملتالحق، حيث من �ملت�سور �أن توؤدي �ملعلومة دور�ً بارز�ً يف �حلد 
من �لف�ساد و�إىل �متد�د تاأثريها فيكون لها بعد رقابي يحافظ على 

م�سالح �لأفر�د وحقوقهم وحرياتهم.
كنظرية  �لإعالم  باأن  نذكر  �أن  �ملقام  هذ�  يف  لنا  بد  ول 
وكم�سوؤولية �جتماعية ترجع يف �أ�سولها �إىل �إعالن �لثورة �لفرن�سية 
�لر�أي  عن  �لتعبري  حرية  مبد�أ  على  ن�ص  �لذي  �لإن�سان)15(،  حلقوق 
�إبد�ء  حق  له  فرد  كل  و�أن  لالأفر�د.  �لأ�سا�سية  �حلقوق  كاأحد  و�لفكر 
�لر�أي و�لتعبري بالو�سائل �ملختلفة بحرية �إل ما يعترب جتاوز� لهذه 
�قر�ره من بعد  �لقانون. وكما مت  �لتي يحددها  �حلرية يف �حلالت 
�ل�سادر عن �لأمم �ملتحدة يف  �لإن�سان  �لعاملي حلقوق  يف �لإعالن 
�لإعالمية  للحرية  �مل�سوؤول  بالدور  �لعرت�ف  وي�ستند   .1948 عام 
�لتز�مها  �إىل  و�لالمركزية  �ملركزية  �لهيئات  عمل  على  �لرقابة  يف 
وم�سالح  وحقوق  �ملجتمع  حماية  مثل  �لإد�ء  يف  رفيعة  مبعايري 
�لأفر�د على حد �سو�ء، وهو ما يتطلب بذ�ت �لوقت متكني �ل�سحافة 
�ملمار�سة  دعامات  من  �لدور  هذ�  باعتبار  بحرية  دورها  �د�ء  من 

�لدميقر�طية.
بني  ما  يرت�وح  ز�ل  ما  �لإعالمية  �حلرية  مفهوم  �أن  ونرى 
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�لعرت�ف لل�سحافة باحلرية �ملطلقة من جهة و�لرغبة يف تقييدها 
مب�سوؤوليتها  قبولها  �أي  �أخرى،  جهة  من  �لتو�زن  بفكرة  �أخذ� 

�لجتماعية مقابل متتعها باحلرية. 
نظام  �أ�س�ص  �إر�ساء  تقت�سي  �مل�سكلة  مو�جهة  �أن  وبر�أينا 
متكامل من �حلقوق و�لو�جبات يف جمال حرية �لعمل �لإعالمي، �إل 
�أن �سعوبة �لتو�سل �إىل هذ� �لنظام �ملتكامل ت�سكل �لتحدي �لأ�سا�سي 
�لذي يوؤرق �لباحثني يف �لعمل على �إيجاد تو�زن دقيق وعادل بني 

حرية �لعمل �لعالمي وم�سالح �ملجتمع و�لأفر�د.
و �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سحافة ل ميكن ممار�ستها بفاعلية 
حتقيق  �أن  على  �لتاأكيد  مع  �ملتاح،  �حلرية  هام�ص  تو�سيع  دون 
حلرية  �ل�سمانة  هو  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  و  �حلرية  بني  �لتو�زن 
�ل�سحافة ومتكينها من فتح نقا�ص لق�سايا �لبلد وم�سكالته ت�سارك 
فيه خمتلف �لتيار�ت �لفكرية و �ل�سيا�سية و ن�رش كافة �لآر�ء فيحقق 
ذلك من جهة م�سلحة �لدولة يف تبني ما ينا�سبها، و من جهة �أخرى 
و  �لن�رش  و�سائل  فحرية  �جتاه)16(،  �أو  تيار  �أي  جتاهل  عدم  �سمان 
�لإعالن لي�ست حرية مطلقة، و�إمنا هي حرية مقيدة بحدود �لقانون 
للمجتمع، ف�سال عن  �لأ�سا�سية  باملقومات  �للتز�م  يكفل  نحو  على 

عدم �مل�سا�ص بحقوق و حريات �لأفر�د)17(.
و�لو�قع �إن �لدور �ملنوط بال�سحافة يف حماية م�سلحة �لفرد 
وحماية �سمعته ومكانته يف �ملجتمع، وكذلك نوعية معايري �حلماية 

تعترب موؤ�رش�ت تعك�ص م�ستوى �ملجتمع �لثقايف و�لدميقر�طي)18(.
و�حد  �آن  يف  و�مل�سوؤولة  �حلرة  �ل�سحافة  �أن  ت�سورنا  ويف 
�أن  �إىل  �لحتياج  يعني  ما  وهو  �لع�سرية  �ملعادلة  حتقق  �أن  ميكن 
ترتبط حرية �ل�سحافة مببد�أ �مل�سوؤولية �لجتماعية، �أي كفالة عدم 
��ستخد�م و�سائل �لن�رش �ل�سحفي يف �مل�سا�ص ب�سمعة �أحد �أو �لت�سهري 
به، �أو �نتهاك حرمة �حلياة �خلا�سة لالأفر�د. و�أنه على هـذ� �لأ�سا�ص 
تكون �ل�سحف ملزمة بحـق �لرد و�لت�سحيـح، وم�سوؤولة بذ�ت �لوقت 
عن �لمتناع عن هذ�، �حرت�م هذ� �للتز�م دون �أن حتدث خلال بني 

كفالة ذلك �حلق لذوي �ل�ساأن وبني حق �ل�سحافة يف �حلرية.
فقد  للم�سكلة،  ت�سدت  �لتي  �لآر�ء  بع�ص  �إىل  ذلك  يف  ون�سري 
�جته ر�أي �إىل �أن حـق �لرد و�لت�سحيح يعد قيد� على حرية �ل�سحافة 
وبالتايل  بها،  �ملنوطة  �لإعالمية  �حلقوق  �أو جتاوزها يف ممار�سة 
ي�سمن ممار�سة هذ� �حلق �لدميقر�طي �لتو�زن ما بني حرية �ل�سحافة 
من جانب وبني حق ذوي �ل�ساأن من جانب �آخر يف �لرد على ما يثار 
وجهة  من  �ل�سحيحة  غري  و�ملعلومات  �لبيانات  وت�سحيح  حولهم 
بالن�سبة  و�لت�سحيح  �لرد  حق  �أن  �إىل  �آخر  ر�أي  وذهب  نظرهم)19(. 
ب�سكل كامل من  به  �لعرت�ف  �ل�سحف هو حق لبد من  تن�رشه  ملا 
قبل �مل�رشع يف �سياق �لتنظيم �لقانوين ملهنة �ل�سحافة، فال ي�ستقيم 
�لعرت�ف به يف ظل كل تلك �لقو�نني �ملقيدة حلرية �ل�سحافة و�إّن 
�إلغاء تلك �لعقوبات )ب�ساأن �لقذف و�ل�سب( هو �ملعادل �ملو�سوعي 
حلق �لرد وت�سديد �لعقوبة على جتاهله و�أنه لبد �أن تتم كفالة حق 
�لت�سحيح و�لرد يف مقابل �إطالق حرية �ل�سحافة حيث �أن هذ� �حلق 

هو �لوجه �لآخر حلرية �لن�رش )20(.
ونخل�ص �إىل �أن مفهـوم حرية �ل�سحافـة كاإحدى �سور حريـة 
�أن تكون ذ�ت طابع ن�سبي  �لر�أي و�لتعبري عنه ون�رشه ينبغي دوما 
�عتبار�ت  حدود  ويف  �ل�رشورة  بحكم  �ملفرو�سة  �لقيود  تطغى  فال 

قد  و�لتي  �ل�سحفي،  �لن�ساط  ممار�سة  حرية  على  �لعامة  �مل�سلحة 
خدمة  يف  و�أهد�فها  مر�ميها  بلوغ  عن  �ل�سحفـية  �لر�سالة  تعوق 
جتاوز  ينبغي  ل  كما  متاما  و��ستقر�ره،  �أمنه  وحماية  �ملجتمع 
�إطار  يف  وقانونيًا  د�ستوريا  لها  �ملكفولة  حريتها  حدود  �ل�سحافة 

ميثاق �رشف �ملهنة �ل�سحفية.
ذلك  �ساير  وما  �ملعلومات  ع�رش  يف  ونحن  �أننا  و�حلقيقة 
ميكن  ما  �أو  �سحفيا،  �لعادي  �ملو�طن  �أ�سبح  تكنولوجي  تطور  من 
�ملعلومة وي�ساركها  ينقل  �لذي  �ل�سحفي«  »�ملو�طن  �أن نطلق عليه 
مع غريه يف حلظات عرب و�سائط �لإعالم �ملختلفة ك�سبكات �لتو��سل 
�لجتماعي وغريها، و�أ�سبح دوره ت�ساركيا مع خمتلف �لفاعلني يف 
�ملجتمع �ملدين، وميتاز بدور رقابي موؤثر يف حتقيق �لتنمية �لر��سدة 

�لتي ين�سدها ويبتغيها.

اجلزائري                  البلدية  قانون  خالل  من  باملشاركة  التنمية  ثانياً: 
رقم 11-10

فال  �لر��سد،  �حلكم  ومظاهر  موؤ�رش�ت  من  �لالمركزية  تعد 
�إذ� كان نظام �حلكم يج�سد  �إل  �إد�رة حكم ما بالر�ساد  ميكن و�سف 
مبد�أ �لالمركزية يف ت�سيري �سوؤون �لدولة ويف ��رش�ك �ملو�طنني يف 
�سنع �لقر�ر، وبالتبعية ل ميكن ت�سور وجود نظام لمركزي خارج 
�لتنموية  �لأعباء  �إطار �ملجال�ص �ملنتخبة وتعزيز دورها يف حتمل 
�لقانوين  �لإطار  بحق  تعد  و�لتي  �ملو�طنني،  مبتطلبات  وربطها 
�ملجال�ص  دور  �جلز�ئري  �مل�رشع  عزز  وقد  �لدميقر�طية.  ملمار�سة 
 11-10 �لبلدية �جلز�ئري رقم  �ملحلية �ملنتخبة من خالل قانون 
�لتنموية  �لأعباء  حتمل  يف  �ملجال�ص  هذه  ��رش�ك  على  ن�ص  حيث 

وربطها بحاجيات وم�ستلزمات �ملو�طنني.
�ملنا�سبة  و�لآليات  �ل�سبل  تهيئة  هو  �مل�ساركة  مببد�أ  ويق�سد 
يف  �مل�ساهمة  �أجل  من  وجماعات  كاأفر�د  �ملحليني  للمو�طنني 
�ملجال�ص  خالل  من  �أو  مبا�رشة  بطريقة  �إما  �لقر�ر  �سنع  عمليات 
�ملنتخبة )21(. وميثل مبد�أ �مل�ساركة �أحد �أهم موؤ�رش�ت �حلكم �لر��سد 
ملا له من �سلة وثيقة بجملة مبادئ �أخرى تتعلق مبمار�سة �حلقوق 
�ملو�طنة  وممار�سة  �لدميقر�طي،  �لنظام  و�إر�ساء  �لعامة،  و�حلريات 

كما له عالقة مبوؤ�رش �ل�سفافية �ل�سابق ذكره.
 11-10 رقم  �لبلدية  قانون  يف  �جلز�ئري  �مل�رشع  �أفرد  لقد 
�لبلدية«،  �سوؤون  بابا كامال بعنو�ن »م�ساركة �ملو�طنني يف ت�سيري 
�لأ�سا�سية  �لنو�ة  �لقانون  هذ�  �إطار  يف  �لبلدية  من  �مل�رشع  وجعل 
 11 مادته  يف  �عتربها  �إذ  �ملحلي،  �مل�ستوى  على  �لدولة  لتمثيل 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �لدميقر�طية  ملمار�سة  �ملوؤ�س�ساتي  )�لإطار 
م�ساركة  و�إطار  �ملو�طنة  للممار�سة  مكان  فهي  �جلو�ري(  و�لت�سيري 

�ملو�طن يف ت�سيري �ل�سوؤون �ملحلية.
م�ساركة  �أ�سا�سها  ت�ساركية  لدميقر�طية  وتكري�سًا 
�ملجل�ص  �مل�رشع  �ألزم  �ملحلية،  �ل�سوؤون  تدبري  يف  �ملو�طن 
�ملحلي  �ملو�طن  لإعالم  �لتد�بري  كل  باتخاذ  �لبلدي  �ل�سعبي 
�خليار�ت حول  و��ست�سارته  م�ساركته  و�سمان   ب�سوؤونه 

على  �لطالع  من  متكينه  �إىل  �إ�سافة  �ملحلية،  �لتنمية  و�أولويات 
�ملد�ولت، من خالل ��ستخد�م �لو�سائط و�لو�سائل �لإعالمية، �إ�سافة 
�إىل عر�ص �لن�ساطات �ل�سنوية �لتي قامت بها �لبلدية �أمام �ملو�طنني. 
�ملجل�ص  �أن  �لبلدية  قانون  من   12 �ملادة  يف  جاء  كما 
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�ل�سعبي �لبلدي هو �ملحرر للمبادر�ت �ملحلية �لتي تهدف �إىل حتفيز 
وحت�سني  م�ساكلهم  ت�سوية  يف  �مل�ساركة  على  وحثهم  �ملو�طنني 

ظروف معي�ستهم .
وعمادها  �لدميقر�طية  �ملمار�سة  مبد�أ  جت�سيد  �سياق  ويف 
�لقانون  �أجاز  �ملحلية،  �ل�سوؤون  ت�سيري  �ملدين يف  �ملجتمع  م�ساركة 
�سخ�سية  بكل  ��ست�سارية  ب�سفة  �ل�ستعانة  �لبلدي  �ل�سعبي  للمجل�ص 
حملية وكل خبري �و ممثلي جمعيات �ملجتمع �ملدين �ملتو�جدة على 

تر�ب �لبلدية وذلك ح�سب �ملادة 13 من قانون �لبلدية.
على  تن�سي�سه  عند  �جلز�ئري  �مل�رشع  فعل  ما  وح�سن 
�أو  عامة،  ب�سفة  �ملو�طنني  وم�ساركة  لإ�رش�ك  �لذكر  �سابقة  �ملو�د 
قانونا  �ملعتمدة  �ملحلي  �ملجتمع  وجمعيات  وخرب�ء  متخ�س�سني 
�ملحلي  �لبلدي  �ملجل�ص  �إفادة  �ساأنها  من  �لتي  �مل�ساهمة  وتقدمي 
بحلول ملا قد يعرت�سه من م�ساكل، �إل �أن �لو�قع �ملعا�ص يرى �أن تلك 
�ملو�د جممدة عمد� �أو �سهو� بحكم عدم ت�سمينها �لإلز�م، حيث تاأتي 
�لن�سو�ص مببد�أ » �لإمكانية » مما يحدو باملجل�ص �لبلدي �ملحلي �إىل 

�رشبها عر�ص �حلائط وعدم �إعمالها.

اخلامتة:
�لإد�رة �ملحلية خري تطبيق ملبد�أ �لدميقر�طية على �عتبار    
مع  ويتفق  �حلريات  ي�سمن  متحرر  نظام  عن  �ل�سليم  �لتعبري  �أنها 
�ملبد�أ �لدميقر�طي، �لذي ي�ستلزم م�ساركة �ل�سعب �أو ممثليه يف ت�سيري 
و�لتقدم  �لقت�سادية  �لرفاهية  وحتقيق  م�سكالتهم،  وحل  �أمورهم 
�ملو�طن  عن  بعيد�ً  بنف�سها  �لإد�رة  تناأى  �أن  ميكن  ول  �لجتماعي. 
�أ�سبح منعقد� على �رشورة  وهمومه، لذ� فاإن �إجماع علماء �لإد�رة 
�نفتاحها  �لإد�رة من جهة ومدى  تنا�سب طردي بني فعالية  وجود 

وو�سوحها و�سفافيتها من جهة �أخرى.
وقد كر�ص �مل�سـرع �جلز�ئري مبـد�أ د�سـتوريا ت�سمنته �ملادة 17 
مـن �لتعـديل �لد�ســتوري �جلديد ل�سنة 2016 وهو م�ساركة �ملـو�طن 
يف ت�سـيري �ل�سوؤون �لعمومية، و�لذي �أفرد له بابا كامال وهو �لباب 
�ل�سفافية  10-11 مما يعزز مبد�أ  �لثالث يف قــــــانون �لبلدية رقم 
يف �لعمل �ملحلي وي�سهم يف تدعيم �أ�س�ص �لرقابة على �لقائم بال�ساأن 
معيبة  جاءت  �لباب  هذ�  مو�د  �أن  �إل  حمليني.  منتخبني  من  �لعام 
حيث ن�ص �مل�رشع �جلز�ئري على )�إمكانية( تفعيل هاته �ملو�د مما 
يحدو بالقائمني على �ل�ساأن �لعام من رئي�ص �ملجل�ص �لبلدي �ملحلي 
و�أع�سائه على عدم �إعمالها و �خلو�ص فيها درء�ً لأي �إ�رش�ك حقيقي 
نتيجة  و��سعا  �لإد�ري  �لف�ساد  باب  يفتح  قد  مما  �لبلدية،  ملو�طني 
�لأ�سا�سـي مـن  �ل�سعبية، فالغر�ص  �مل�ساركة  نق�ص كفاءة وفعاليــة 
�ملو�طن  و  �لإد�رة  بـني  �لت�سال  �أمناط  تعزيز  هـو  �ملحلية  �لإد�رة 
ب�سـكل ميكن �ل�ســعب مـن ممار�سة حقـه يف �مل�ساركة، غــري اأنــه ل 
يكفي لتحقيـق امل�شاركة ال�شـعبية الفعالة الـن�س على اأنها حق و 
واجـب، بـل لبـد مـن م�شاركة فعلية وا�شعة من خالل امل�شاركة يف 
�شنع و تنفيذ ال�شيا�شات و القرارات و التوا�شل عرب اآليات الإعالم 
بغية حتقيق تنمية حملية را�شدة و م�شتدامة وعلى هذا نو�شي بـ:

تكون  ♦ �أن  على  �لبلدية  للمجال�ص  �لنرتنت  مو�قع  تفعيل 
على  حتدث  �لتي  �مل�ستجد�ت  �آخر  على  وحتتوي  با�ستمر�ر،  حمدثة 

م�ستوى �إقليم �لبلدية.
بني  ♦ �لتو��سل  خالل  من  �ملحلي  �لعمل  �سفافية  دعم 

و�سبكات  �لإلكرتونية  �لو�سائط  عرب  و�ملو�طنني  �لبلدي  �ملجل�ص 
�لتو��سل �لجتماعي للرد على �ن�سغالتهم.

�أجل  ♦ من  �لبلديات  م�ستوى  على  �لت�سال  خاليا  تفعيل 
�إقر�ر حق �لو�سول و�لطالع على �ملعلومات لل�سحفي، وحق �لأفر�د 

يف �ملعرفة.
تفعيل حق �مل�ساركة �ليجابية يف �ل�ساأن �لعام من خالل  ♦

ح�سور مد�ولت �ملجل�ص �لبلدي لتكون �أد�ة رقابة فاعلة.
�لقياد�ت  ♦ م�سـتوى  على  للتكـوين  م�سالح  ��ستحد�ث 

�لإد�رية. ويعد  �لأمية  �لإد�رية فالإد�رة �ملحليـة تعاين مـن م�سـكلة 
�رشورة توفر �لكفاء�ت �لإد�رية يف خمتلف �ملناطق �ملحلية ي�سهم 

ويتفادى �سعف �لتاأطري.
خا�ســة  ♦ و�لكفاءة،  �جلامعيـة  �ل�سهادة  حيازة  ��سرت�ط 

�لعـام، لذ�  �أو �لأمــني  �لبلدية  ملن يتولون �ملنا�سب �ملهمة كرئي�ص 
�لنجاعة  �أ�سـ�ص ومبـادئ  �ختيـار �ملوظفني و�ملنتخبني وفـق  وجب 
وتعليميـة  تكوينيــة  بــر�مج  بو�سع  وتاأهيلهم  و�لكفاءة،  و�ل�سفافية 
�لختيار  عن  و�لبتعاد  �لعلمية  ومـــوؤهالتهم  مل�ستو�هم  وفقا 

و�لتعيني وفق �أ�س�ص �لو�ساطة و�ملحاباة.
و  ♦ »�لق�سم«  وجوب  مثل  �لذ�تية  �لرقابة  �آليات  تطبيق 

وهـذ�  �ملحلي  �لعام  بال�ساأن  للقائمني  باملمتلكات«  »�لت�رشيح 
فعالة  لإد�رة  حتقيقًا  و�ل�سفافية  �مل�ساءلة  معايري  تفعيل  ل�سـمان 

ونزيهة ولتنمية حملية ر��سدة وم�ستد�مة. 
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