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ي و الحاض  
ي الماض 

 
 مطالب الفيدرالية ف

ن  ان مسألة تنظيم الدولة أو باألحرى قضية إعادة بناء دولة ما خصوصا بعد إحداث أزمة حادة متعددة األوجه، هي من بي 

ي كل مكان.  المسائل و القضايا المطروحة منذ 
 زمان قديم و فن

ي تفكي  واحد أي  
 تنظيم الدولة ليست مسألة قرار يؤخذ من طرف شخص واحد أو حزب واحد أو جهة واحدة بمعنن

ّ
إن

، ولكن التنظيم الديمقراطي للدولة يفرض مشاركة جميع الفواعل :األحزاب السياسية بما   ي و تسلطي
ديكتاتوري، تعسفن

ن عنرصي أو تهميش لألقليات )العرقية، فيها أحزاب المعارضة، المجتم ائح المجتمع بدون أي تميي  ، و كل فئات وشر ي
ع المدنن

والتنظيم  الشاقولي  التنظيم  إل هذا يضاف   . قرار شمولي ليس  و  يكون قرار شامل  آخر  بمعنن  اللغوية...إلخ(،  الدينية، 

الم مع  للدولة  المركزية  المؤسسات  ن  بي  العالقات  تنظيم  للدولة،  الحكام  العمودي  ن  بي  و  جهة  من  المحلية  ؤسسات 

 . ن ي مسار و إطار ديمقراطيي 
ن من جهة أخرى وكل هذا فن  والمحكومي 

 

و بالتالي فاثناء بناء الدولة أو خالل إعادة بناؤها، مصممون الدولة المعنية باألمر ملزمون إذ أرادوا حقيقة الوصول إل دولة 

ا ن  بعي  بأخذ  اإلنسان  مة لحقوق 
المحير و  المراد تحقيقهما وهذا القانون  السياسي  النظام  الدولة و طبيعة  إلعتبار شكل 

ي المجتمع أو صنف آخر 
انطالقا من الواقع االجتماعي و اإلبتعاد أو التخلي عل هيمنة الحزب الواحد، األغلبية اإلثنية فن

 العائلة الملكية وحاشيتها...(.   ،من الهيمنة )أعضاء أو عنارص الجيش، مجلس عسكري

 

ن واللغة والثقافة و اإلدماج القرسي  ي َولدت سياسة توحيد القواني 
ان مطالب الالمركزية تعود إل نشأة الدولة القومية النر

ن االعتبار. مما ينتج عن ذلك انه ال يمكن فصل عملية تنظيم الدولة بالسياسة كما   لألقليات... إلخ. بدون األخذ التنوع بعي 

 الحكم جوهر السياسة، ومن أهم قضايا هذا التنظيم هي قضية الوصول إل    ال يمكن فصل السياسة عن الحكم
ّ
باعتبار أن

الحكم أي طريق الوصول إليه )إنتخبات، إنقالب عسكري، وراثة...(، و تسيي  الحكم و تقسيمه أي مشاركة االخرين، كل 

ات تدّل و تؤثر عل شكل الدولة أي كونها دولة مركزية او الالمركز   ية أو فدرالية.  هذه المؤشر

 

قانونية فقط بل هي برامج سياسية مخططة ذات -و المركزية، الال مركزية أو الفد رالية ليست بمجرد مصطلحات سياسية

ي أن سلطة التخطيط و 
 مرتبطة بالحكم و السلطة، اذ نجد ان مركزية السلطة تعنن

ّ
امج جد نوايا خفية أو ظاهرية. فهذه الير

ي أيدي اإل 
حرص فن

ُ
ن جميع القوى و خاصة سلطة اتخاذ القرارات ت دارة العليا بمعنن السلطة المركزية، و هذا يشي  إل تركي 

 الصالحيات عل مستوى قّمة الدولة أي المركز. 

ومن جهة أخرى تشي  الالمركزية إل تفويض السلطة عل جميع مستويات ااإلدارة، و يتم ذلك  بتفويض أو بنرسر السلطات   

ن مؤسسات الدولة    عل إدارة المستوى األوسط أو األدنن  األقرب إل المواطن . اّما الفد رالية فهي تتعلق بتقسيم الحكم بي 

( تحت ضمانات   ن األقل مستويي  )يوجد عل  الجهوية  و  المحلية  والمؤسسات  المركز  ن  بي  أو/و  المركز  إّما عل مستوى 

 دستورية، بمنىع آخر مكّرسة دستوريا.   

 

ي ورثها من القانون الفرنسي للهروب  لكن القانون الجزائري أدخل تقنية جديد 
ن النر كي 

ي عدم الير
ة بصورة اخرى و المتمثلة فن

ي تقسم 
عل أمر الواقع: و هذا من اجل  اخفاء مركزية الدولة، و من جهة أخرى لتفادي الالمركزية خا صة الفدرالية النر

 تفويض بعض  
ّ
ن ماهو إال كي 

التنوع. بالتالي فعدم الير م 
الصالحيات الخالية من السلطة و اتخاذ  الحكم، تستوعب و تحير

ن لألشخاص الذين عّينوهم.  ن خاضعي  ، هؤالء الممثلي   القرار لممثلي الدولة  المركزية عل المستوى المحلي

 

 الوحدة الوطنية و  
ّ
فالدول غي  الديمقراطية بما فيها الدولة الجزائرية تتهرب من كّل ما يتعلق بالالمركزية مدعية ذلك أن

ي وحدة اإل
 هذه الدول تخاف من المشاركة فن

ّ
ة هي أن ن ة و المتحي 

ي خطر، و لكن الحقيقة وراء هذه السيا سة المتسير
قليم فن

ي للتسلط عل الشعب والتحكم فيه.     الحكم و الفقدان التدريجر

 

ي إفرقيا، حوظ البحر االبيظ المتوسط والعالم  ²كم  ٢٣٨١٧٤١لإلشارة، تقدر مساحة الجزائر ب  
ي من  ، أكير بلد فن العرنر

حيث المساحة. أّما فيما يتعلق بالتشكيلية االثنية للشعب الجزائري، يتكون هذا االخي  من: العرب و االمازي    غ )القبائل، 
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ي 
ي و ال عل العامل الدينن

زت عل العامل االثنن
ّ
ي رك

ن و التوارق( . و لكن ال توجد إحصائيات النر الشاوية، المزاب، الشنويي 

 الدولة الجزائرية تمتاز بالتنوع عل مستوى الشعب أو اإلقليم، ولكن لألسف هذا التنوع  لم   مما يجدر بنا أن نقول
ّ
بأن

ي نفس الوقت ويجب عل الدولة الحفاظ عليه و 
ي و له قيمة إجتماعية فن  التنوع ايجانر

ّ
ن االعتبار بالّرغم من أن يؤخذ بعي 

 ترقيته.  

ة الزمنية الطويلة كانت الدولة الفرنسية  ١٣٢ة اكير من ذلك فالجزا ئر كانت ُمستعمرة فرنسية لمد سنة و خالل هذه الفير

ر سلبا عل 
ّ
ي ولكن أث

قد افرظت قوانينها وسلوكها السياسي عل الشعب واالقليم الجزائري، و هذا ليس بمجرد شد تاريجن

مركزية أو المركزية  الدولة و هو ( ال سيما فيما يتعلق بدرجة  ١٩٦٢بناء دولة الجزائر المستقلة )أي بعد استقالل الجزائر  

السبب المباشر الذي جعل من الجزائر ترث من فرنسا ''مبدأ مركزية الدولة'' و''مبدأ عدم قابلية الجمهورية للتجزئة''، 

ي دساتي  الدول المستعمرة سابقا من طرف فرنسا أو الخاضعة لحمايتها  
ٌرس فن

ُ
، كما ك ي الدستور الفرنسي

هذا المبدأ مكّرس فن

 ذكر منها: ون

 

ي نص المادة  
: المادة    -من الدستور الجزائري    ١الجزائر: اين كرست هذا المبدأ فن ن كمبوديا : المادة    - من دستورها    ٢بيني 

ون: المادة    -من  الدستور    ٣ :   - من الدستور    ١الوس: المادة    - من الدستور    ٢غابون: المادة    - من دستورها    ٢الكامي  مالي

تشاد: المادة   -من دستورها  ١سوريا: المادة  -من الدستور  ١٨جمهورية أفريقيا الوسط: المادة   - من الدستور   ٢٥المادة 

 من دستورها.  ١

 

ي الدولة الجزائرية. 
 
 يجدر بنا طرح بعض األسئلة حول عملية الالمركزية ف

 

ي الدولة الجزائرية ؟  •
 
 ما هي طبيعة، حقيقة و فّعالية مسار الالمركزية ف

ّ  بها ؟ما هي الخصائ  • ي يتمي 
 ص الت 

ي يمكن أخذها من هذه العملية الطويلة ؟   •
 ما هي الدروس، العير أو باألحرى التوصيات الت 

  

   : ن ابطتي 
ن و مير ن متداخلتي  ن أساسيتي  ي الجزائر إل نقطتي 

ي بدأها و قادها النظام السياسي فن
 يمكن تلخيص الالمركزية النر

 

ي للدولة الجزائرية  •
 التقسيم اإلداري المؤسسانر

(    -الالمركزية تحت سيطرة الحزب الواحد حزب   • ي
ي إطار   ١٩٨٩  -١٩٦٢دولة )جبهة التحرير الوطنن

و الالمركزية فن

 (  ٢۰٢۰-١٩٨٩نظام التعددية الحزبية )

 

ي للدولة الجزائرية
 التقسيم اإلداري المؤسسات 

 

ي  
ن بإسم "جماعة وجدة" أو "جماعة الغرب"، نسبة إل  ،  ١٩٦٢بعد إستقالل الجزائر فن قامت جماعة من الثّوار المعروفي 

ي الحدود المغربية  الجزائرية، بإلستحواذ عل  ١٩٦٢- ١٩٥٤كونهم أثناء الثورة التحريرية )
ي منطقة وجدة المتواجدة فن

( فن

ي كانت حركة تحررية خالل الثور 
ي النر

وا جبهة التحرير الوطنن
ّ
ة ثّم قاموا بتحويلها إل حزب سياسي واحد الحكم و استغل

اكية ( و المعارض للسلطة  ن أيت أحمد ) جبهة القوى اإلشير بدون إعطاء مجال للمعارضة خاصة الحزب الذي قاده حسي 

ن  عي ّ بومدين حيث  هواري  و  بلة  بن  أحمد  قاداة جماعة وجدة  ن  بي  من  ديمقراطية.  و غي   عية  بطريقة غي  شر القائمة 

ي أحمد بن بلة رئيسا للجمهورية الجزائرية. لكن لن يبفر هذا  المجلس الثو 
رى الذي هو جهاز حزب جبهة التحرير الوطنن

م و تآمر
ّ
ي الحكم حيث نظ

فاع انقالب عسكري  األخي  أكير من ثالث سنوات فن
ّ
هواري بومدين الذي كان آنذاك وزير الد

ي بومدين إل السلطة قام بإلغاء الدستور الجزائري . بعد وصول هوار ١٩٦٥جوان    ١٩ضد الرئيس أحمد بن بلة بتاري    خ  

تحت حكم أحمد بن بلة و يدير شؤون الدولة بما فيها مسار )عملية( الالمركزية    ةوالقواين السارية المفعول  ١٩٦٣لسنة  

 هواري بومدين الذي ت
ّ
 و نشي  هنا إل أن

ّ
رأس هذا  بالمراسيم و القرارات. أصبح المجلس الثوري هو الذي يقّرر ويسي 

ي 
ي الجزائر، نعطي لمحة حول التقسيم اإلداري المؤسسانر

ي الكالم عل عملية الالمركزية فن
وع فن المجلس. لكن قبل الرسر

 للدولة الجزائرية . تنقسم الدولة الجزائرية إداريا إل: الحكومة المركزية، الوالية، الدائرة و البلدية. 
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ي الدولة. أي الحكومة بس الحكومة )السلطة( المركزية: 
يعة، التنفيذية و القضائية و هي أعل مستوى فن  لطاتها الترسر

ن  الوالية :  أسها والي ُمعي ّ
ن اإلدارة المركزية )الحكومة المركزية( واإلدارة المحلية يير إدارة و مؤسسة تلعب دور الوسيط بي 

 من طرف السلطة التنفيذية.  

ي اإلدا  الدائرة : 
 من طرف الوالي أو أحد أقسام )تقسيم، جزء( الوالية فن

ن أسها رئيس الدائرة ُمعي ّ رة اإلقليمية الجزائرية، يير

 السلطة التنفيذية. 

ي الدولة.  البلدية: 
 هي أصغر تقسيم إداري للتنظيم اإلقليمي للدولة الجزائرية و هي أدنن مستوى فن

الهيئة   هي  البلدية  والوالية.  البلدية  هي  الجزائرية  للدولة  المحلية  المادة  السلطات  للدولة.  الدستور   ١٧القاعدية  من 

 .  ٢۰٢۰الجزائري 

 

( ) -الالمركزية تحت سيطرة الحزب الواحد حزب   ي
 ( ١٩٨٩  -١٩٦٢دولة )جبهة التحرير الوطت 

تمت  الجزائرية  الدولة  بالمركزية  المتعلقة  المراسيم  و  القرارات   كّل 
ّ
أن الواحد  الحزب  سيطرة  تحت  بالالمركزية  ي 

نعنن

، أّوال المجلس الثوري )مناقشتها ومص  ي
( ثّم ثانيا المكتب  ١٩٧٨-١٩٦٢درها من طرف جهاز حزب جبهة التحرير الوطنن

ن كّل من الوالة، رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات من طرف  ١٩٨٩-١٩٧٩السياسي ) ه يتم تعيي 
ّ
( للحزب . ضف إل ذلك أن

 كّل ش
ّ
، قرارات، مراسيم...(  الحزب، هاؤال هم أيضا أعضاء الحزب نفسه. معنن ذالك أن ن ، سيا سات، قواني  ن ئ )مسؤولي  ن 

ي كهيئة وحيدة و حزب واحد بدون مشاركة اآل خرين بالخصوص أحزاب المعارضة و المجتمع  
ينبثق من جبهة التحريرالوطنن

ي بصفة عامة. 
 المدنن

. أّول بلدية ورثتها من التقسيم اإلداري    ١٥٧٨، الدولة الجزائرية تتواجد ب  ١٩٦٢بعد اإلستقالل   أثناء اإلستعمار الفرنسي

ي إطار الحزب الواحد هو المرسوم رقم  
ي    ١٨٩-٦٣مرسوم يتعلق بالتنظيم اإلداري للدولة الجزائرية فن

مايو    ١٦المؤرخ فن

، الذي نفذ إصالًحا ١٩٦٣مايو    ١٦بشأن إعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات. ولكن تّم إنصهارالبلديات بعد مرسوم    ١٩٦٣

ا، مما قلل عدد البلديات من إقليمًيا عم
ً
 . ٦٣٢إل  ١٥٧٨يق

ه و لو بعد اإلنقلالب العسكري لجوان   ئ لالمركزية لم يتوقف بل يواصل سي  أي الذي من   ١٩٦٥المسار الطويل و البطن 

-٦٣خالله وصل هواري بومدين إل الحكم، الحزب الواحد لم يكف عن إصدار األوامر و المرا سيم.  تّم إصدار المرسوم  

  ١٩٦٤يناير    ٣١المؤرخ    ٥٤-٦٤، والمرسوم رقم  ١٩٦٣ديسمير    ٢المؤرخ    ٤٦٦-٦٣، واألمر  ١٩٦٣أكتوبر    ٢٨المؤرخ    ٤٢١

ي    ٢٤٦-٦٥ثم المرسوم رقم  
ي ١٩٦٥سبتمير    ٣۰المؤرخ فن

، كلها تتعلق بإعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات و تعديل طفيف فن

 دائرة.    ٩١ية و بلد ٦٧٥عدد البلديات حيث عرف زيادة طفيفة  إل 

ي    ٢٤-٦٧لسّن قانون البلدية بمقتضن األمر رقم    ١٩٦٧يجب انتضار سنة  
، بإصدار قانون  البلدية ١٩٦٧يناير   ١٨المؤرخ فن

لسّن قانون الوالية بموجب األمر   ١٩٦٩الذي ينظم البلدية الجزائرية، ويحدد صالحياتها ويحدد كيفية تمويلها، و سنة  

ي    ٣٨-٦٩رقم  
بإصدار قانون الوالية الذي ينظم الوالية ويحدد تنظيمها وسي  عملها. ال يغي    ١٩٦٩ايو / أيار  م   ٢٣الصادر فن

ن ٌصدرت   ن تجدر هنا اإلشارة اليهما. أوال: هذه القواني  هذا النص عدد الواليات وال تكوينها من حيث البلديات. مالحظتي 

أي   المدير  الواحد خصوصا جهازه  الحزب  هيمنة  بلديات )تّم وضعها( تحت  لكّل  واحد  قانون  ثانيا:  الثوري.  المجلس 

 إلختالفات الموجودة بمعنن التنّوع. االجزائر و قانون واحد لكّل واليات الجزائر رغم 

.    ١تنص المادة   من قانون الوالية عل أن الوالية هي سلطة عامة إقليمية، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي

العام ومن قبل عضو   اع  باالقير منتخب  ي  تدار من قبل مجلس شعنر الوالية  أن  الثالثة، فقد حددت  للمادة  بالنسبة  أما 

 من قبل الحكومة ويرأسه والي  
ن الواليات إل  تنفيذي معي ّ التنفيذية(. تنقسم  ن من طرف السلطة  )الذي هو أيضا معي ّ

البلديات، تحدد قائمة واتساقها بقرار وزاري. يدير الدائرة رئيس دائرة   ا من 
ً
ا معين

ً
دوائر، و تنقسم هذه الدوائر إل عدد

ن واألنظمة ويضمن حسن سي  الخدمات اإلدارية و التق ي تطبيق القواني 
ي البلديات المكونة للدائرة.   يساعد الوالي فن

نية فن

ئ جديد أنر به األمر رقم   دخلت زيادة    ١٩٧٤يوليو    ٢المؤرخ    ٦٩-٧٤شن 
ً
الذي يعيد تنظيم اإلقليم الجزائري و من خالل أ
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المؤرخة    ١٥٤- ٧٤إل    ١٢٤-٧٤والية. كما يعيد تنظيم تشكيل الدوائر، ثّم تلتها المراسيم رقم    ٣١إل    ١٥عدد الواليات من  

ي 
 تحدد الحدود اإلقليمية للواليات وتشكيلها من حيث البلديات والدوائر.  ١٩٧٤تموز/ يوليو  ١٢ فن

ة سنوات بدون مرسوم أو أمر ي    ۰٩-٨٤حيث تّم إصدار القانون رقم    ١٩٨٤يتعلق بالالمركز ية حنر سنة   عرسر
 ٤المؤرخ فن

اير  مر يعيد تنظيم الدولة من خالل زيادة عدد الواليات من المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للدولة الجزائرية، هذا األ  ١٩٨٤فير

بعه المرسوم رقم    ١٥٤١وعدد البلديات إل    ٤٨إل    ٣١
ّ
إت   ٣٦٥-٨٤و ال تزال الدولة الجزائرية تسي  عليه. هذا القانون 

ي واأل  ١٩٨٤ديسمير    ١٩المؤرخ  
ي تتكون منها كل والية من الواليات الثمانن

ن واتساقها الذي يحدد تركيبة البلديات النر ربعي 

 وحدودها اإلقليمية.  

 

ي إطار نظام التعددية الحزبية )
 
   (٢۰٢۰-١٩٨٩الالمركزية ف

  ١٩٨٩''، كّل هذه األوضاع أنتجت دستور  ١٩٨٨بعد األزامات المتعددة األبعاد و األحداث المعروفة ب ''أحداث أكتوبر  

ي داخل النظام  التحريرالذي كّرس ''نظريا'' التعددية الحزبية. و لكن حزب جبهة  
ي يبفر الحزب السياسي المهيمن فن

الوطنن

 بواجهة ديموقراطية. 
ّ
المركزية يواصل و هذا بسّن القانون لو مسار ا السياسي الجزائري أما المعارضة السياسية فما هي إال

ي    ۰٨-٩۰رقم  
يعيد تعريف قانون البلدية الذي ينظم البلدية الجزائرية. ينص هذا القانون عل أن    ١٩٩۰أبريل   ٧المؤرخ فن

و   وعاصمة.  وإقليم  اسم  لها   . المالي واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  وتتمتع  األساسية،  المحلية  السلطة  البلدية هي 

ي    ۰٩-٩۰القانون رقم  
ينظم الواليات الجزائرية. ينص القانون يعيد تعريف قانون الوالية الذي    ١٩٩۰أبريل    ٧المؤرخ فن

. الوالية دائرة إدارية للدولة. لها اسم  عل أن الوالية سلطة عامة إقليمية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي

ن والالمركزية،   كي 
ن : عدم الير  النظام السياسي الجزائري يلعب بهذين المصطلحي 

ّ
أي الوالية  وإقليم وعاصمة. هنا نشي  إل أن

ن أّما البلدية فهي مكان تمارس فيه الالمركزية. و لكن الوالية أكير ثقل سياسي و أوسع صالحيات   كي 
يستعملها كأداة لعدم الير

 مقارنة مع البلدية. 

ي نظرة خفيفة عل قانون البلدية حيث تمت مراجعة هذا 
ون سنة مضت لكي النظام السياسي الجزائري يلفر أكير من عرسر

ن أو   ٢۰١١يونيو    ٢٢المؤرخ    ١۰-١١ن بمقتطن القانون رقم  القانو  ن البلديات. يسمح لبلديتي  أين أدخل مفهوم التعاون بي 

ك. أما المرسوم الرئاسي رقم    بتوحيد الجهود لتطوير أقاليمهم وإدارة أو توفي  الخدمات العامة المحلية بشكل مشير
أكير

مناطق    ٢۰١٥مايو    ٢٧المؤرخ    ١٤۰-١٥ إنشاء  إعالن  بشأن  و  بها  الخاصة  القواعد  وتحديد  الواليات  بعض  ي 
فن إدارية 

ي  
ي عام  ٢۰١٩نوفمير    ٢٦الحكومة فن

ي تم إنشاؤها فن
ي الصحراء النر

سيتم تحويلها إل واليات    ٢۰١٥، أن الواليات المندوبة فن

وع لم يتم    ٤٤كاملة وسيتم إنشاء   ي المرتفعات. لكن هذا المرسر
ي حير والية منتدبة جديدة بشكل أساسي فن

تنفيذه. بل بفر

ة:   ة و عير ي نفذتها و ال تزال تنفذها الدولة الجزائرية خير
 عل ورق إل يومنا هذا و الالمركزية النر

ن )  ة ستي  : هي خير
ً
ي مسار الالمركزية )٦۰أوال

ي المراحل األول و األساسية ٢۰٢۰-١٩٦٢( سنة  فن
(، الدولة الجزائرية مازالت فن

العملية، و ال تريد   ي هذه 
أو تقسيمه، وسيطرة فن ي الحكم 

الدولة، عدم المشاركة فن التخلي عل ظاهرة مركزية  الخروج و 

، السؤال األول الذي يطرح هنا هو:  ن  السلطات المركزية عل المؤسسات المحلية األقرب إل المواطني 

ي الجزائر ثم أدت ال ان 
ي أثرت أو عرقلت مسار الالمركزية فن

 حرافه و تأخره؟  ما هي العوامل و الفواعل النر

ي تحقيقها، نتمنن أن تكون هذه العملية الطويلة 
ي الجزائر و الفشل فن

ام و نجاح عملية الالمركزية فن ة، رغم عدم إحير ثانيا: عير

ي تنفيذ  
وع فن ي ترغب أو خاصة يستوجب عليها اللجوء والرسر

ي المستقبل و أيضا للدول األخرى النر
ة )درس( للجزائر فن عير

ي تكون عل شكل قرار من  الالمركزية الحقيق
ي احتياجات، رغبات و طموحات الشعب وليست بالالمركزية النر ي تلنر

ية النر

ي المجتمع و استمرارية النظام القائم. 
يحة معينة فن اع القرار، الحكام أو شر

ّ
 هدف أن تخدم مصالح صن

ي تأخذها الجزائر أ
ي الذي يطرح هنا هو: ما هي العير و الدروس النر

و الدول األخرى من هذه العملية و تطبقها  و السؤال الثانن

ي مسار الالمركزية ؟ 
ي المستقبل فن

 فن
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ي الجزائر 
 
 خصائص الالمركزية ف

ي لم تختير الديمقراطية  
ي عدة دول أخرى النر

ات ولكن نجدها أيضا فن ن ي الدولة الجزائرية له خصائص وممي 
مسار الالمركزية فن

ي حياتها 
 تتمسك بمركزية الدولة، سيساسة و إيديلوجية الحزب الواحد.  و  فن

ي النقاط التالية :  
ي الجزائر فن

 تتجل خصائص الالمركزية فن

ن  ، أي نظام سياسي هجي  ن كي 
ن الالمركزية و عدم الير ( بي  ن • مزج أو باألحرى خلط ) مرغوب،  أو غي  مرغوب فيه أو متحي 

ن أرجح و أغلب من الالمركزية.  كي 
ي عل األول؛ أي عدم الير

 ولكن مع غلبة ورجحان الثانن

ي الحكم؛ الدولة الجزائرية الموحدة تقاوم تقاسم السلطة. • ال يوجد تقا
 سم السلطة و ال مكانة لمبدأ المشاركة فن

والية، أي قانون موّحد   ٤٨بلدية و قانون واحد للوالية يسي ِ   ١٥٤١• وجود قانون واحد و المعروف بقانون البلدية، يسي ِ 

( لجميع البلديات والواليات.  لكل الجزائر؛ عل الرغم من عدم المساواة اإلقليمية وال ن يعات موّحدة )قواني  ، ترسر ي
 تنوع الثقافن

؛ يمكننا القول أن هذا المسار هو أطول عملية الالمركزية )منذ   ا وغي  منتهي
ّ
ي الجزائر طويل جد

  ١٩٦٢• مسار الالمركزية  فن

 ( وال تزال مركزية الدولة قائمة ال يومنا هذا.  ٢۰٢۰إل 

الق الالمركزية بمعنن  ي ذلك  • 
بما فن اقتصادية،  إدارية، ليست سياسية و ال  الواقع مجرد المركزية  ي 

إنها فن الجزائري  انون 

 .  مكِون من مكونات االستقالل المالي
ّ
ي تعد

ائب النر  استقاللية رفع الرصن

ن رؤساء الدوائر والوالة من قبل السلطة التنفيذية، و هؤالء الرؤساء   الدوائر يضا هم أوصياء والوالة الذين ا • يتم تعيي 

  . ن  عل سلطة الدولة يتمتعون بسلطة أكير من رؤساء البلديات الذين يتم انتخابهم من قبل السكان المحليي 

ن )أكير من   ا مقارنة بالسكان واإلقليم الجزائريي 
ّ
ـِ    ²كم  ٢٣٨١٧٤١مليون نسمة و  ٤۰• عدد البلديات و الواليات صغي  جد ل

 والية(.  ٤٨بلدية و  ١٥٤١

عم ظهرت   •( ي 
الوطنن التحرير  جبهة  الواحد  الحزب  بقيادة  َو  اطار  ي 

فن الالمركزية  هيمنته  ١٩٨٩-١٩٦٢لية  تحت  ثم   )

(٢-١٩٨٩۰٢۰  .) 

ي سنوات الستينيات، 
ة بالمدراء المنفذون عل مستوى البلديات خاصة فن ي تلك الفير

• كان رؤساء البلديات الٌمسّمون فن

ن التعليم، ضف ال هذا كانوا متأثرين بشكل أساسي و كبي  بالسلطات السبعينات وحنر الثمانيات بدون أو بحد أدنن م

ي 
 (.   (FLNالداخلية للحزب الواحد: جبهة التحرير الوطنن

ي عدم قابلية الجمهورية للتجزئة وعدم قابلية السلطة للتجزئة )عدم المشاركة 
ي إطار مبدنئ

• تّم تنفيذ عملية الالمركزية فن

ي الحكم(. 
 فن

ي ا
(، ونجد هناك بصمات النظام السياسي الجزائري  • الالمركزية فن لجزائر بدأها وقادها نظام استبدادي )غي  ديمقراطي

 )عل سبيل المثال:  أيديولوجية عسكرية، أيديولوجية الحزب الواحد... إلخ(.  

اسيم أو أوامر)رئاسية(  • ال يوجد قانون فعلي بشأن الالمركزية داخل الدولة الجزائرية، فالالمركزية الجزائرية مبنية عل مر 

لمان، واضح، دقيق و مفصل،...الخ(  ١٩٦٣منذ عام   ي الير
، و غياب القانون بأتِم معنن الكلمة )ُمنتخب عليه ديمقراطيا فن

اع القرار.  
ّ
 يجعل الالمركزية أكير هشاشة و أكير تعرضا للخطر مثل التحويل والتالعب من طرف الحكام أو صن
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ي تحتكر إدارة وتوزي    ع/ إعادة توزي    ع الموارد، وهو أحد العوامل • الدولة الجزائرية دولة ر 
يعية، وهي أي الدولة المركزية النر

ي جعلتها دولة مركزية )عل سبيل المثال: اإلعانات/التمويالت المقدمة للهيئات المحلية خاصة البلديات، تولد سيطرة  
النر

 الدولة عليها(. 

. • إن نقل الصالحيات عل وجه الخصوص إل ا  ئ  لبلديات منحاز ومن ثم يتم تحمل المسؤولية بشكل سن 

 • عدم وجود سلطة للبلديات كهيئات قاعدية. 

 • استبعاد البلدية )كمؤسسة الدولة األقرب إل المواطن( أثناء إنجاز بعض المشاري    ع. 

ي الذي أدى إل فقر البلديات.    • ظاهرة أو بمعنن آخر بالء الفساد المعمم والمنهجر

 ما تكون غي  كافية لتلبية مطالب واحتياجات مواطنيها. 
ً
ي غالبا

انيات المخصصة للبلديات والنر ن  • الموارد المالية / المي 

ن الهيئات المحلية.   • وجود تفاوتات مالية و موارد مالية غي  عادلة بي 

ي  
ن بشكل فعال، وغالًبا ما تكون نسبة المشاركة فن عوا وكأنهم غي  ممثلي  ي مؤسسات الدولة، وشر

• المواطنون فقدوا الثقة فن

ا. 
ّ
 االنتخابات ضعيفة جد

ي تنفيذ المشاري    ع.  
ائب من قبل السلطات المحلية وخاصة البلديات، مما يشكل عائقا رئيسيا فن  • عدم تحصيل الرصن

ي إل نظام سياسي ذو واجهة مدنية • من العسكرة إل ال
يتورية بمعنن ذلك االنتقال من الحكم العسكري المباشر و العلنن ير

 . ن  أين المؤسسة العسكرية )الجيش( يعّينون المدنيي 

ي البلديات والمجالس المنتخبة من طرف الشعب، 
• تشكك الدولة )السلطات المركزية، الحكومة المركزية( أي غي  واثقة فن

ن هذه الهيئة القاعدية  و الوالية ا مؤسسة   تعمل كحلقة وصل )همزة وصل( بي 
ً
)البلدية( والحكومة المركزية، ولكنها أيض

ن من   ي نفس الوقت خاضع للسلطة التنفيذية المركزية، هو معي ّ
ي الوالية و فن

 الوالي هو المسئول األّول فن
ّ
المركزية بمثابة أن

ة.    طرف هذه األخي 

.  • تظل الوالية كمؤسسة إدا ي السياسة العامة عل المستوى المحلي
ي يد الدولة المركزية تتحكم من خاللها فن

 رية، أداة فن

عطيت األولوية للتنمية االقتصادية وليس السياسية خاطة تحت قيادة الحزب الواحد  
ُ
ي إطار الالمركزية الجزائرية، أ

• فن

السيا قائمة عل  الالمركزية  تكون  أن  أجير   : ي
الوطنن التحرير  الدنيا  جبهة  العليا    Low politicsسة  السياسة  وليس عل 

High politics . 

ي إطار موجة سياسة التعريب بمعنن هذا دون مراعاة التنوع: اللغات، الثقافات واألديان المختلفة، 
• تّمت الالمركزية فن

رضت سياسة التفكي  الوحيد، اللغة الوحيدة، الدين الوحيد عل شعب
ُ
 يسود فيه التنّوع.  حقوق األقليات...الخ. ف

الرئيس هو   أّي   
ّ
أن والنتيجة من هذا  الدستور،  ي 

فن مكّرسة  الالمركزية غي   أي  الالمركزية،  توجد ضمانات دستورية  • ال 

ي ذلك، فله كامل السلطات 
ي الالمركزية كما يحلو له األمر، بمعنن له الحرية المطلقة فن

المسؤول و الصانع اذ يستطيع أن يلىعن

ي 
 الغاء الالمركزية.  و الصالحيات فن

ي الجزائر •
ي الذي أنتجته الالمزكزية فن  اإليجانر

ئ ه أصبحت البلدية أكير فّعالة  الشن 
ّ
ي نظام التعددية الحزبية أي أن

خصوصا فن

(، ولكن لمشوار ي
ة الحزب الواحد )جبهة التحرير الوطنن ي الالمركزية.   و حرية مقارنة مع فير

 مازال طويال فن

ة و خصائص ا ي الجزائر، يمكن تحويل و تفسي  كّل هذا عل شكل توصيات مطمئنا أن تكون مفيدة من خالل خير
لالمكزية فن

 :للدولة الجزائية و للدول األخرى
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 التوصيات 

ن اإلعتبار ي هذا المسار أن يأخذوا بعي  ي لمروجر
ي عملية الال مركزية، ينبىعن

وع فن بعض المعايي  من   • أعرف بلدك: قبل الرسر

ن هذه المقاييس ناجل نجاح  ي الدولة. من بي 
 كر: ذ الالمركزية و ترسيخها فن

 ، ي
)برلمانن السياسي  النظام  نوع  إستبدادي، ديكتاتوري...إلخ(،   ، )ديمقراطي السياسي  النظام  الدولة، طبيعة  معرفة شكل 

كيبة السكانية ) ة(، الير ة، متوسطة، صغي  ...(، مساحة الدولة )كبي  ي
، ملكي ورانر ، شبه رئاسي تنوع اللغات، الديانات،  رئاسي

 الثقفات(، مؤسسات الدولة )األفقية والعمودية(، أي عل مستوى المركز و األقاليم و المقاطعات.  

نامج   وع أو برنامج سياسي يحتوي عل أهداف، والالمركزية )الفدرالية( كير وع(؟ كل مرسر • ماذا نريد تحقيقه )أهداف المرسر

وع ان ي ي المرسر
ي الحكم، يجب عل المبادرون فن

ي يرغبون تحقيقها مثل تقسيم السلطة و المشاركة فن
حددون األهداف النر

ترقية التنّوع، حماية األقليات، إعطاء سلطة إتخاذ القرار للمقاطعات و البلديات أي مؤسسات الدولة األقرب إل المواطن،  

ي الدس
...الخ، ولكن يجب إدماج كّل هذه المبادىء فن ي ديموقراطي

 تور كقانون أساسي للدولة. تكريس حكم مدنن

؟ مقاربة للمركز و/ أو مراكز صنع القرار )متخذوا القرار(؟ جماعات الضغط؟    ي
من يحكم حقا؟ إل من ينتمي الحكم الحقيفر

ن المؤثرين )األحزاب السياسية، جماعات الضغط، رجل الدولة(؟    من يريد ماذا وكيف؟ تحديد الفاعلي 

 

ه يعكس مبادئ دولة القانون و الحق، مبادئ الديمقراطية و حقوق اإلنسان. • التغيي  العميق للدستور بحيث 
ّ
 أن

 

ي الدستور)الدستور الجديد(: 
وري تكريس هذه المبادئ و القيم التالية فن  • إنه من الرصن

o    ي الدباجة: ماذا نريد حمايته و تحقيقه من خالل هذا الدستور؟
 أهداف الدسور فن

o  )شكل الدولة )فدرالية 

o ن بما فيها حقوق األقليات  الحقوق األساسية للمواطني 

o ي ذلك لغات االقليات )لغات رسمية(، و ليس لغة واحدة مفروضة عل الجميع
 اللغات الموجودة بما فن

o ي الحك
ن السلطات و كّل هذا عموديا و شقوليامبدأ المشاركة فن  م، تقسيم الحكم والفصل بي 

o  جهوي(، أي صلحيات واختصاصات كل ، ي
ِ

ي أي مركزي، محل
صالحيات واختصاصات كل مستوى الحكم )وطنن

 الكيانات بمعنن مؤسسات الدولة. 

o  للمركز، إل حكومات   رفع من قيمة و دور هذه الكيانات من بلديات، وليات أو مقاطعات عادية و تابعة  تماما

ي كل أنحاء 
ي ُيطّبق فن

: دستور وطنن محلية أو جهوية مع دساتي  خاصة لها. يتعلق األمر هنا بازدواجية الدساتي 

ي و دستور آخر محلي )جهوي( ُيطّبق عل مستوى البلديات، الوليات أو المقاطعات. 
 القطر الوطنن

o ، ، رئاسي ي
...   نوع النظام السياسي المراد تكريسه: برلمانن  شبه رئاسي

o  .نظام و مبدأ التعددية الحزبية بما ذلك فاعلية المعارضة والتداول عل السلطة 

o  .) ي الشؤون السياسية )المجال السياسي
 ضمانات دستورية تمنع تدخل المؤسسة العسكرية )الجيش( فن

، لكي يكون ديمق ي ، النظام الحزنر ي ، عادل و شامل • مراجعة معمقة لقانون االنتخابات، النظام االنتخانر  راطي

ن من هدف مراقبتهم عن قرب. كان هذا بشكل  المواطني  التأثي  العكسي للالمركزية، أي تقريب اإلدارة من  • احذر من 

ي لخدمة  
ي من قبل جبهة التحرير الوطنن

ّ
ن المدراء المنفذين عل المستوى المحل ن حيث تم تعيي  كي 

ي سياق عدم الير
خاص فن

 جزائرية و ليس لصالح الشعب أو الهيئات المحلية. هذا الحزب و جهاز الدولة ال

 حزب فيدرالي مثال هدفه إضفاء  
• قبل وأثناء عملية الالمركزية )الفدرالية(، يجب أن يكون هناك حزب سياسي بمعنن

ن للغاية أن تعهد أو ت د،... لن يكون من المطميئ
ّ
التعد التنّوع و  ام  كليف بهذه الالمركزية )الفدرالية(, توحيد البالد و إحير

الواحد...   المهمة إل جهة فاعلة أخرى خاصة مع النظام القائم، أو حزب سياسي لصالح المركزية و التفكي 

 أي ال نذهب 
ً
• أثناء عملية الالمركزية / الفدرالية، سيكون من العبقرأ و الذكاء تجنب إنصهار و/ أو انشطار السلطة أوال

ن أو اإلستحوا كي 
ي الدولة، إل درجة عالية من الير

ذ عل الحكم أو إنشطاره إل غاية الوصول إل اإلنفصال أو اإلستقاللية فن
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ه ال يجب 
ّ
ي بإلنصهار و/ أو باالنشطار هنا أن

ا بالنسبة للبلديات/ للواليات/للمقاطعات ثانيا، و نعنن
ً
ء أيض ي

ولكن نفس السر

ا من البلديات/الواليات/المقاطعات إل درجة اإل 
ً
ا جد ً ا كبي 

ً
ا لغاية خلق عدد

ً
 جد

ً
ا قليال

ً
ي نفس الوقت ليس عدد

نشطار وفن

ي الواحد أي العودة إل الدولة المركزية، ولكن باألحرى العمل والدعوة لتقسيم الحكم و المشاركة فيه بطريقة  
إنصهار الكّل فن

 حرة، عادلة و ديمقراطية. 

ي االعتبار خالل هذه العملية: درجة  
ا أن نأخذ فن

ً
وري أيض ي • من الرصن

)عمق( الالمركزية . إل أّي مدى يجب أن نذهب فن

 مسار الال مركزية؟ لتفادي التطرفات : المركزية و اإلنفصالية. 

ا أو  
ً
انهياًرا لها أيض أنه امتداد للسلطة المركزية وليس  ي الحكم( عل 

ي أن ُينظر إل تقاسم السلطة )المشاركة فن
• ال ينبىعن

 إنفصاال معها.  

ي المجال السياسي  • التحول من الهيئات )
المقاطعات( المحلية البسيطة و الخالية من السلطة وغي  الفّعالة والمتفرجة فن

 إل الحكومات المحلية الفاعلة النشطة. 

ي هي حالًيا موحدة و مفروضة أي قانون 
ّ البلديات والواليات )قانون البلدية و قانون الوالية( النر ي تسي 

ن النر • تحويل القواني 

ال لكّل  تعكس واحد  فدرالية(  )واليات  الفيدرالية  للكيانات  شاملة  دساتي   إل  الواليات  لكّل  واحد  قانون  و  بلديات 

فة بالتنّوع.  ائح الشعب بمعنن هذا دساتي  معير  الخصوصيات المحلية واإلقليمية لكّل شر

يبية عل جميع المستويات المحلية واإلقليمية والوط نية من أجل دمج وإثراء هذه • مراجعة أو حنر تغيي  األنظمة الرصن

 البلديات والواليات أو المقاطعات المذكورة )أي الحكومات المستقبلية(. 

إدماج جميع   : ن وديمقراطيي  ن  بهدف جعلهما شاملي  ي  االنتخانر والنظام  االنتخابات  لقانون  متعمقة وعقالنية  مراجعة   •

 . ن ائح المجتمع بدون تميي   شر

ن عل المش ن المواطني  ي إدارة الشؤون العامة عل جميع المستويات المحلية واإلقليمية • تشجيع وتحفي 
اركة بشكل أكير فن

 . ن  والوطنية. تكثيف مشاركة المواطني 

 ، ن ن والمواطني  ن المنتخبي  ن المحليي  ي أيدي المسؤولي 
• يجب أن تضع الالمركزية، من حيث المبدأ، سلطة اتخاذ القرار فن

 مما يسمح لهم بممارسة رقابة فعالة وكفؤة.  

 • دمج مبادئ: التبعية، واالستبدال، والتوازن، وتحديد األولويات، إلخ.  

الحكومة المركزية من جهة و المؤسسات المحلية / اإلقليمية من جهة   / • تجاوز متالزمة الخوف من اآلخر: الدولة   

ن الدولة المركزية والهيئات المحلية من   ن هذه الكيانات الفاعلة. بمعنن آخر إلغاء مفهوم العداوة بي  أخرى وبناء الثقة بي 

ن بينهما من جهة أخرى، ولكن خلق مناخ من الثقة و ال ن السلطات المركزية جهة و حذف معادلة قائد   مرؤوسي  تعاون بي 

 والسلطات المحلية. 

يعية، السلطة التنفيذية، السلطة القظائية( لتحقيق عالوة عل ذلك    ي للسلطات )السلطة الترسر
• تجاوز الفصل األففر

ن السلطات المركزية و السلطات المحلية( .  ( للسلطات )بي   الفصل الرأسي )الشاقولي

ي   
،  • يجب أخذ التنوع والوحدة فن ي

ي والهويانر
االعتبار كمبادئ دستورية : االختالفات االجتماعية واالقتصادية، والتنوع الثقافن

ي والسياسات المتخذة بهدف ترقية التنوع و الحفاظ عل الوحدة.  
 واالختالفات السياسية، و التنظيم المؤسسانر

ي تخلق  
 الحكومة المركزية هي النر

ّ
ي تقول أن

الهيئات المحلية ) اإلقليمية( و هذا من أجل خلق  • إلغاء واستبدال الفكرة النر

ي الدولة من جهة وتجنب فكرة العدّو )أي الهيئات المحلية 
ن من المساواة والتعاون عل كّل مستويات الحكم فن قدر معي 

 ذات سلطة تشكل خطر للوحدة الوطنية( كدعاية يستعملها النظام السياسي القائم من جهة أخرى.  
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نية )دستورية خصوصا( ضد إلغاء الكيانات اإلقليمية أو اختصاصاتها وسلطتها من جانب واحد من  • وضع ضمانات قانو 

 قبل السلطة المركزية. 

ي قد تؤدي إل   
ن قوى الطرد المركزي وقوى الجاذبية. أي القوى المنبثقة من المركز )السلطة المركزية( النر • التوازن بي 

ي تستطيع    السيطرة و المركزية، والقوى القادمة من
األطراف )الكيانات اإلقليمية، المقاطعات، الحركات اإلنفصالية( النر

ت الدولة. الفدرالية هو نظام التوازن.  
ّ
 أن تؤدي إل تشت

ا، سوف قد ننس من أين إنطلقنا 
ً
ا: طويلة جد

ً
ا وال مترسعة جد

ً
• يجب أال تكون عملية الال مركزية )الفيدرالية( طويلة جد

ا، هناك خطر تخطي المراحل المهمة من عملية  و إل أين نحن ذا
ً
ي الجزائر. مترسعة جد

هبون وما الهدف   كما هو الحال فن

 الالمركزية. 

أحزاب سياسية،   هيئات جهوية،  المركزية،  السلطة  من طرف  )خاصة  المؤسساتية  المصالح  إل  ا 
ً
أيض االنتباه  يجدر   •

 جماعات الضغط، حركات تطرفية...(  

ا ن ي اخير
. الخطر هنا هو أن هذا المبدأ يقودنا • ال ينبىعن ي مبدأ التمثيل فقط، بمعنن آخر، عل أساس تمثيلي

ل الالمركزية فن

ن عل اإلنتخابات فقط من أجل الحصول عل الحد األقض من األصوات  كي 
بشكل مباشر أو غي  مباشر إل االنتخابية )الير

ي االنتخابات بدون العمل لصالح العام(. 
 و الفوز فن

ه الدولة أي النضام السياسي من أجل اإلستمرارية و البقاء.  • مكا وباغوندا( الذي تنرسر ي )الير
 فحة الخطاب الدعانئ

• محاربة اإليديولوجيات التسلطية، المتطرفة و العنيفة: ايديولوجية الحزب الواحد، اإليديولوجية العسكرية، إيديولوجية 

ي تستعملها و تروج لها الدولة أو فاعل أو كيان آخر. العروبة، اإليديولوجية اإلسالموية ) اإلسالموي
 ة السياسية(...النر

ي لمناقشة الدستور الجديد. 
ي المجتمع المدنن

ن فن ي يضم جميع األطراف وكل الفاعلي 
 • دعوة لعقد مؤتمر وطنن

. هذا   ن االنتقال السياسي ي الخلط بينه وبي 
، و ال ينبىعن ي عملية االنتقال الديمقراطي

وع  فن  تمديد  • يجب الرسر
ّ
األخي  ما هو اال

 للنضام االسبق بطرق أخرى.  

 

األول من   المراحل  ي 
فن تزال  الستينيات و ال  الجزائرية منذ  الدولة  بدأتها  ي 

النر المنتهية  الطويلة وغي  الالمركزية  ة  بعد خير

ي المرحلة األول أي الالمركزية تحت سي
ي ظهرت إّما فن

طرة الحزب الواحد  مسارها، يمكننا أن نالحظ عالمات الفشل النر

ي )   - الذي هو حزب
ي إطار  ١٩٨٩-١٩٦٢دولة : جبهة التحرير الوطنن

ي الالمركزية فن
ي تتجل فن

( أو خالل المرحلة الثانية النر

ه يجب عل الدولة الجزائرية إذا كانت تريد الخروج  ٢۰٢۰-١٩٨٩نظام التعددية الحزبية )
ّ
ي بنا إل القول أن

ِ
(. و هذا يؤد

ي العملية من هذا النظام المُ 
وع فن ، سلوكات سياسية...، الرسر ن سيطر أي مركزية الدولة وكّل ما ينتج منها كسياسات، قواني 

الدولة و   الفدرالية يعتير أحسن و أقوم نموذج لتنظيم  ي للدولة أي 
التنظيم السياسي والقانونن النمط من  الفدرالية. هذا 

ن الوحدة و التنّوع، ال ي الحكم والمركزية، المركز و الهيئات المحلية )بلديات،  المجتمع لكونه نظام التوازن: بي 
مشاركة فن

ن قوى الطرد المركزي وقوى الجاذبية، االستقاللية والمشاركة،...    واليات، مقاطعات(، بي 

 

ي الدولة الموحدة )مركزية أو المركزية(: 
ي ال نجدها فن

 نذكر بعض مزايا )مبادئ( الفيدرالية النر

 كزية )الفدرالية(  • يوجد ضمان دستوري لالمر 

 • عدة مراكز للسلطة والقرار  

  
ِ
ي صالحيات الهيئات المحية يتطلب اتفاقية ثنائية من كل من المركز والكيانات المتحدة أي هذه الهيئات بحد

• التغيي  فن

 ذاتها 
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ة    استقاللية مقارنة مع كيانات الدولة الوحدوية، الكيانات الفيدرالية تقريبا كدول صغي 
 • الكيانات الفيدرالية أكير

ي 
ائب(، و بهذا يمكن تحقيق المشاري    ع    •  االستقالل المالي أوسع فن ائب )جباية الرصن الفدرالية حيث تشمل جمع/أخذ الرصن

 المرغوبة فيها  

 • حكومات محلية كاملة  

ي تسي ِ الهيئات المحلية 
ن موّحدة النر ي تحكم الحكومات المحلية و ليس بمجرد قواني 

ي النر )المحلية( هن   • الدساتي 

ي    ع      • برلمان إقليمي مع سلطة الترسر

 • مجلس الشيوخ يمثل الكيانات الفيدرالية  

ي اآلخر  
( أن يقمع أو يلىعن  • ال يمكن ألّي كيان )مركزي أو محلي

وة / الموارد    •  تقاسم وإعادة توزي    ع الير

 • ضمان، حماية و ترقية حقوق األقليات )العرقية، اللغوية، الدينية ...(.  

  

ي هي أيضا المزا
ن إذا طبقت مبادئ الفدرالية النر ي بلد آخر يتمي 

ي الجزائر أو فن
يا المذكورة أعاله، النظام الفدرالي سوف ينجح فن

ي من مركزية الدولة و هيمنة السلطات المركزية عل السلطات الجهوية و المحلية، تعسف الحزب الواحد و  
بالتنّوع ويعانن

ائح المجتمع، مؤسسات الدولة  .إيديولوجيته، هيمنة األغلبية )العرقية، اللغوية، الدينية ...( عل األقليات و هكذا كّل شر

ي الدولة. ال
اعات فن ن  محلية، الجهوية أو الوطنية تجد مكانتها ونتفادى األزمات و الين

 

 

 -النهاية  -
 

 



 

 
 

 

 

 


