المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
قسم السياسات العامة و النظم المقارنة
مستوى السنة الثانية تحضيري
مقياس إدارة الجماعات المحلية
المحور الخامس :نظام الجماعات المحلية في الجزائر:
المحاضرة العاشرة :اإلدارة المحلية في الجزائر
سعت الجزائر منذ االستقالل الى ارساء قواعد الالمركزية ،حيث أنشأت الجماعات
المحلية وهيا الوالية والبلدية ،من اجل القيام بتسيير المرافق واالمالك العمومية ،وكذلك
السهر على توفير االمن للمواطنين ،وتوفير الحاجات الضرورية لهم  ،ومن خالل ما يلي
سنتعرف على الجماعات المحلية بالجزائر وتطور نشأتها  ،وكذلك تعريف كل من الوالية
والبلدية.
مفهوم الجماعات المحلية في الجزائر وخصائصها :
اوال مفهوم الجماعات المحلية  :تعرف الجماعات المحلية على انها وحدات جغرافية
مقسمة من إقليم الدولة وهيا عبارة عن هيئات مستقلة في الواليات والمدن والقرى  ،وتتولى
شؤون هذ ه الوحدات بالطرق المناسبة لها  ،وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي .
ويفضل البعض استعمال مصطلح "الجماعات المحلية المنتخبة "الن جهازها التنفيذي
ينتخب من قبل السكان  ،ويطلق عليها في الجزائر اسم البلديات والواليات  ،إن عبارة
الجماعات المحلية ظهرت ألول مرة في الجزائر بمقتضى المادة  54من قانون  20سبتمبر
 1947و التي تنص على ان الجماعات المحلية في الجزائر هي البلديات و الواليات  ،و
ذلك نتيجة التغييرات التي حدثت على الخريطة اإلدارية الجزائرية.1
أما بعد االستقالل تم إنشاء جماعات محلية جديدة ،فنشأت البلدية جماعات بمـوجب
األمر 24-67الصادر بتاريخ  28جانفي  ، 1967و نشأت الوالية جماعات بموجب األمر
 1967 38-69الصادر بتاريخ  23ماي 1969و أصبحت الجماعات المحلية هي المسئولة
على تسيير المرافق و الممتلكات التابعة لها وسنقوم بتعريف كل منها فيما سياتي  ،وتتميز
الجماع ات المحلية في الجزائر بمجموعة من الخصائص سنقوم بذكرها .
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ثانيا خصائص الجماعات المحلية:
ومن اهمها االستقالل االداري والمالي

تتميز الجماعات المحلية بمجموعة من الخصائص

 االستقاللية االدارية  :ينتج االستقالل االداري للجماعات المحلية من خالل االعترافبا لشخصية المعنوية  ،وهو ما اكدته لنا المادة االولى من القانون 08-90المؤرخ في 4
أفريل  1990المتعلق بقانون البلدية  ،فاالستقالل االداري هو الذي يجعل من االجهزة
االدارية المحلية تتمتع بكل السلطات الالزمة لممارسة نشاطها  ،بحيث يتم توزيع الوظائف
االدارية بين ال حكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة  ،وذلك وفقا لنظام رقابي يعتمد
من طرف السلطات المركزية للدولة .
وتتمتع هذه االستقاللية بعدة مزايا نذكر منها
 تخفيف العبء عن االدارة المركزية نظرا لكثرة وتعدد وضائفها . تجنب التباطؤ وتحقيق االسراع في اصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية . تفهم اكثر وتكفل احسن برغبات وحاجات المواطنين من االدارة المركزية . تحقيق مبدا الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤونهالعمومية والمحلية .
االستقاللية المالية للجماعات المحلية :بما أن الجماعات المحلية قد تمتعت بالشخصية
المعنوية واالستقالل االداري حسب ما ذكرنا سابقا  ،فانه سيكون سبب يوجب لها
االستقالل المالي أو الذمة المالية المستقلة  ،وهذا يعني توفر للجماعات المحلية موارد مالية
تكون ملكيتها للجماعات المحلية تمكنها من اداء االختصاصات الموكلة لها  ،واشباع
حاجات المواطنين وتنص المادة  60من القانون  08-90المؤرخ في  4أفريل 1990
المتعلق بقانون البلدية بان يقوم المجلس الشعبي باسم البلدية وتحت رقابة المجلس بجميع
االعمال الخاصة بالمحافظة على االموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية  ،ومن
نتائج هذه اال ستقاللية المالية انه تستطيع الجماعات المحلية ادارة ميزانيتها بحرية في حدود
ما تمليه عليها السياسة االقتصادية للدولة  ،وهذا حتى ال يكون لهذا االستقالل تأثير على
مجرى نمو النشاط االقتصادي للدولة.2

تاريخ االدارة المحلية في الجزائر
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أوال قبل االستقالل
 في عهد العثمانيين :ان نفوذ الدولة العثمانية لم ينتج للجزائر غزو عسكري او تدخل مباشر من حكومة
العثمانيين  ،بل جاء بعد الصراع الذي حصل بين االسالم والمسيحية في الحوض الغربي
للبحر االبيض المتوسط في اوائل القرن السادس عشر  ،و كانت إدارة العثمانيين سطحية و
تهتم بشؤون المجتمع و كل هم هذه اإلدارة السعي إلى ضمان السيطرة المستمرة للدولة على
جميع مرافق البالد و خاصة مرفق األمن ،وقد تميزت هذه المرحلة في بالدنا و التي دامت
ثالث قرون ( )1830_1518حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا خاصا .
مرحلة البايات (  :)1588-1535لقد عرفت هذه المرحلة نظاما مركزيا شديدا حيث
سيطرت القادة سيطرة تامة على مقاليد الحكم و اإلدارة في البالد ،و يعود ذلك إلى عدة
عوامل لعل أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهة ،و الصراع الداخلي بين
مختلف الطوائف على الحكم
مرحلة الباشاوات ( : )1659-1588ظل النظام مركزيا في هذه المرحلة و لكن الباشاوات
كانوا منفصلين عن القاعدة الشعبية و السبب الرئيسي في ذلك أن الباشا يعين لمدة ثالثة
سنوات غير قابلة للتجديد و تعيينه ال يحتاج لوالء الشعب.
مرحلة اآلغات( :)1771-1659تميزت هذه المرحلة بالطابع العسكري الذي عرف به
الحكام في هذه المرحلة ،و لعل ما يميز هذا النظام أنه بمثابة محاولة إليجاد نوع من
الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية الحاكمة ،لكن هذا النظام كان نظام غير واقعي يحمل
أسباب زواله في ذاته .
مرحلة الدايات ( .)1830-1771في هذه المرحلة تأكد فيها الوجود الحقيقي للحكم العثماني
في الجزائر  ،و تولد فيها تنظيم إداري محلي .،في إطار محدود إلى جانب السلطة
المركزية  ،فكانت أجهزة الدولة المركزية تتكون من الداي و الديوانيين  ،ديوان خاص ،
ديوان عام .3

ثانيا :في عهد االستعمار
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لقد اعتبرت الجزائر بعد احتاللها من قبل المستعمر الفرنسي عام 1830م أرض محتلة
كانت قبل ذلك واقعة تحت حكم االنتداب العثماني  ،وقد ايدت هذا االحتالل كل من روسيا
واسبانيا وانجلترا وأغلب الدول االوروبية هذا القرار  ،وكانت المعارضة الوحيدة من طرف
الدولة العثم انية  ،ولكن معارضتها لم تاتي بنتيجة وذلك ألنها كانت ضعيفة وليست لها قوة
تسمح لها بالمعارضة  ،ولقد كانت البلدية كغيرها من الهيئات االدارية االخرى أداة لتحقيق
طموحات االدارة االستعمارية  ،وفرض هيمنتها ونفوذها وخدمة العنصر االوروبي عامة
والفرنسي خاصة
اعتمدت السلطات الفرنسية في إدارتها المحلية للجزائر ،سياسات متعددة ،فلقد كانت تلجئ
إلى االستعانة بالشخصيات ذات النفوذ من المواطنين ،وأحيانا تلجئ إلى االستفادة من النظم
التي كانت سائدة.
المرحلة األولى )1887-1830( :قسمت الجزائر إلى ثالثة أقاليم  :أقاليم مدنية يقيم فيها
األوروبيون وتخضع لنفس النظام المعمول به في فرنسا ،ومناطق عسكرية يسكنها
الجزائريون وتخضع لإلدارة العسكرية ،المناطق المختلطة وتحتوي على العنصر األوروبي
وعدد قليل من السكان الجزائريين ،تخضع األوروبي لإلدارة المدنية والجزائري لإلدارة
العسكرية ،وقد أنشأت في هذه المرحلة المكاتب العربية بهدف تسهيل االتصال بين الحاكم
والمحكومين .
في المرحلة الثانية :اعتبرت الجزائر ملحقة بفرنسا ،حيث قسمت البالد إلى ثالثة واليات
وهي الجزائر ،وهران ،قسنطينة وعلى رأس كل والية والي يساعده مجلس والية ،ثم
قسمت الواليات إلى بلديات حسب تواجد العنصر األوربي :القسم األوروبي في الشمال
حيث يتركز العنصر األوربي ،أقيمت مجالس بلدية ذات صالحيات كاملة كما هو في فرنسا
4
بالمدن الكبرى والمناطق الساحلية.
القسم الثاني :يضم البلديات المختلطة  :وجدت في المناطق التي يقل فيها تواجد
األوروبيون ،وترتكز إدارة البلدية على هيئتين وهما :المتصرف والذي يخضع للسلطة
الرئاسية للحاكم ولجنة البلدية :يرأسها المتصرف مع عضوية عدد من المنتخبين من
الفرنسيين وبعض الجزائريين .
القسم الثالث :ويضم البلديات األهلية  :ولقد تواجدت في مناطق الجنوب (الصحراء
)وبعض األماكن الصعبة والنائية في الشمال ،وتميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري
.
يالحظ أن نشوء وتطور اإلدارة المحلية والمؤسسات البلدية بالجزائر تتحكم فيه عدة عوامل
منها التغييرات التي حدثت في النظام الفرنسي وتطور حركة االستيطان والضغوط
الممارسة من طرف المعمرين ورد فعل المقاومة الجزائرية.
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أما من حيث دور البلديات ،فإنها لم تقم بأي دور لخدمة مصالح الشعب الجزائري ،بل كانت
أداة إدارية فقط ،تسعى لتلبية مصالح األقلية األوروبية.
ثالثا :المجالس المحلية اثناء الثورة التحريرية
فكر قادة الثورة بعد عامين من اندالع ثورة أول نوفمبر 1954في عقد مؤتمر الصومام
 1956لتنظيم وهيكلة الثورة  ،ومن القرارات الهامة التي جاء بها هذا المؤتمر هو إنشاء
تنظيم إقليمي للبالد ،وخلق إدارة محلية خاصة بكل وحدة إقليمية ،حيث قسمت الجزائر إلى
ستة واليات ،وبدورها الوالية قسمت إلى مناطق والمناطق إلى نواح والنواحي إلى قسمات،
و بذلك تجسد السلطة المحلية.
تأسس التنظيم اإلداري للوالية على مبدأ القيادة الجماعية من خالل إنشاء مجلس للوالية
مهامه موزعة على الشؤون السياسية والعسكرية واالتصال واإلخبار ،وهو مؤطر بهياكل
ومكاتب وأجهزة إدارية .
أما المجالس الشعبية البلدية فقد أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين وتنظيمهم وربطهم
مباشرة بجيش وجبهة التحرير الوطني لقد غطت المجالس الشعبية أثناء الثورة كل األرياف
والقرى ،أصبحت تسيرها هيئة جماعية منتخبة يقودها رئيس يسمى شيخ البلدية يساعده
مجلس بلدي ،تنوعت اختصاصات المجلس الشعبي البلدي من اإلشراف على التعليم ومحو
األمية والشؤون الدينية ،إلى الشؤون المالية والتمويل و تنظيم شبكة االستعالمات داخل
القرى واألحياء ،وأصبحت إدارة البلدية موازية لإلدارة االستعمارية
االدارة المحلية بعد االستقالل
بعد االستقالل ورحيل المستعمر الفرنسي  ،تمت الهجرة الجماعية لإلطارات االوروبية
عقب االستقالل  ،تم تقليص عدد البلديات إلمكانية ادارتها وتسييرها  ،ولقد مر التنظيم
االداري للجماعات المحلية بعد االستقالل بعدة مراحل  ،كان اهمها صدور القانون رقم
 08-90الصادر في  12رمضان  1410الموافق ل  04أفريل  1990المتعلق بالوالية
وقانون  09-90المؤرخ بتاريخ  12رمضان  1410الموافق ل  04أفريل  1990المتعلق
بالبلدية .5
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