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  مقدمة

�یلومتر مر�ع، جاهدة  2.381.741الدولة الجزائر�ة ذات المساحة الهامة المقدرة بــ سعت 

مجموعة من  إصدارعملت على حیث إلعادة بنائها نظرا للوضع الذ� آلت إل�ه �عد االستقالل، 

نظرا  دائرة التخلفمن  خروجللو  لتحقی� أهدافها ،لل�الد اإلقل�ميالتقس�م  أهمهاالقوانین واإلجراءات 

 متأثرةمعاناة عدد �بیر من الوال�ات والبلد�ات خاصة المنعزلة والنائ�ة من تخلف وفقر شدید، ل

، لم ��ن لها أ� )بلد�ة 1535(طات الفرنس�ة السلعن  هورثت لماالمرحلة التي خلفها االستعمار �

  .آنذاك نس�ةتجانس سو� خدمة المصالح الفر 

المتعل� بإعادة تنظ�م  صدر المرسوملما  1963سنة في االستقالل،  مع �انت البدا�ة 

سنة اإلدار� ل تنظ�مال� مرورا ،بلد�ة 676إلى  هاأد� إلى تخف�ض الذ� الحدود اإلقل�م�ة للبلد�ات

، غیر أن هذه الز�ادة لم ��ن لها أ� بلد�ة 704العدد النهائي  ل�ص�حبلد�ة  28بإضافة  1974

 أضافالذ�  1984لسنة  قل�ميالتقس�م اإل إلى، وصوال ى المستو� الوظ�في لهذه البلد�اتتأثیر عل

وال�ة،  48إلى  31عدد الوال�ات من فیها ارتفع حیث ، ن الوال�ات وعدد هام من البلد�اتم العدید

غیر أن هذا التقس�م خلف ، بلد�ة جدیدة 837أ� بإضافة  1541إلى  704ن وعدد البلد�ات م

هذا التطور الحاصل والتغیر المستمر یبین األهم�ة ال�الغة التي تولیها ، عدة إش�االت واختالالت

مست التقس�مات  قوانینش�ل  على السا�قة المحاوالتفي �ل  لتقس�م اإلقل�مياالدولة لعمل�ة 

 اإلش�االت هةجابمل توازن بین مختلف وحداته إرساءمنها في  أمال ،الجغراف�ة لوحدات هذا النظام

  .والمتزایدة المختلفة

تتطرق لها دراسات  المواض�ع التي أهم�عد موضوع هذه المذ�رة التي بین أیدینا من بین 

م المشرع الجزائر� اإلدارة العامة على أساس اإلدار� والتي تعني �اإلدارة المحل�ة، حیث نظالقانون 

ه�آت  عنه نتجتهذا األخیر  والالمر�ز�، � المر�ز  اإلدار�  التنظ�م ي�أسلو�اإلقل�م�ة التي تأخذ 

   .محل�ة المر�ز�ة إقل�م�ة
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هو هذا التنظ�م اإلدار� المحلي الذ� �حتو� على  ما �عنینا في مجال الدراسة وحدودها

من التعدیل  16مستو�ات التقس�م اإلقل�مي ممثلة في البلد�ة والوال�ة �ما جاء في نص المادة 

الجماعات اإلقل�م�ة للدولة هي البلد�ة والوال�ة، والبلد�ة هي الجماعة القاعد�ة "  01-16الدستور� 

   ."في الدولة

 الجماعات القاعد�ةتكو�ن و  تنظ�مفي  ارئ�س�دورا  تتزاید وتكتسي قل�ميلتقس�م اإلا أهم�ةف

الس�ان  تواألنشطة ال�شر�ة وعالقتها �حر�اتوج�ه جم�ع مواقع التجهیزات االقتصاد�ة وفي  ةللدول

ُیبنى على أسس ومعاییر  ما لدولة أو تقس�م خر�طة إدار�ة أ� ، �ما أن وضعتعمیرهموأماكن 

، لذلك تقتضي هذه األهم�ة معرفة معاییر التقس�م مستق�ال أ� تقس�م إدار� یجب األخذ بها عند 

لمجابهة المنتهج  اإلقل�مي �مواقع التنظلعام  ٕاعطاء تقدیرنس�ة للجزائر و �الاإلقل�مي وتطو�ر�ها 

  .إش�االته

الكثیر من اإلش�ال�ات القانون�ة الواجب ال�حث  هذا یثیر موضوع ال�حث أنلذلك من شانه 

اإلش�ال�ة الرئ�س�ة من أبرز هذه التساؤالت  هم�ة ال�الغة المرت�طة �ه، ولعلعن إجا�ة لها نظرا لأل

   ؟ على معاییر علم�ة في الجزائرالتقس�م اإلقل�مي �قوم هل  :التال�ة

  :التالي على النحو الموضوع إلثراء ینثانو� ینتساؤل نطرح أن�م�ن �ما       

هل المشاكل و  من مقومات اإلدارة المحل�ة؟ يالتقس�م اإلقل�م�عتبر  مد� أ� إلى -

في عشوائ�ة ییر معافي الجزائر نتاج اعتماد  الوحدات اإلقل�م�ة مستو� المتفاقمة على 

  التقس�م اإلقل�مي؟

هو تحلیل  العلم�ةف ،علم�ة وعمل�ة أهداف تحقی� من اإلجا�ة على هذه اإلش�ال�ة تم�ننا

 ت نظام اإلدارة المحل�ةالمحاولة إیجاد الحلول الناجعة لمش�و  في التقس�م اإلقل�مي المط�قةالقوانین 

 �ةاألهداف العمل وأما، هاوعمل هاتحسینات الضرور�ة على سیر لإدخال ا �ما �ضمن في هذا المجال

تقس�م إقل�مي متوازن �م�ن  جراءإل ذةالمتخالمعاییر استعمال القوانین و تتمثل في الوقوف على واقع 
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من االستجا�ة الحق�ق�ة لمتطل�ات التنم�ة المحل�ة والحرص على ضمان التوازنات الجهو�ة الكبر� 

   .في إطار التوجهات الس�اس�ة واالقتصاد�ة الجدیدة للدولة

عد من المناهج المناس�ة لهذه المواض�ع الذ� � �األساس التحلیلي الوصفي المنهج�اعتماد 

 أقل �درجةو  ،فهمال على ناتساعد استنتاجاتالواقع �غرض الوصول إلى إلى تشخ�ص �ونه یهدف 

طر�� نت�عه من اجل ال�حث في  ألنه في أن واحد والمقارن  التار�خي المنهج نعتمد فیها على

  .ومقارنتها تحلیلهاصحتها، فحصها،  لتأكیدالماضي  أحداثحقائ� 

حاولنا تجسید ذلك في خطة تراعي �افة  ،المرجوة من هذه الدراسة األهداف�غرض تحقی�  

لدراسات في اهو معتاد اثنین �ما فصلین  إلى، حیث قسمنا المذ�رة �الموضوع لإللمامالجوانب 

بخصوص�ات التقس�م  فصل یتعل� ،األولالفصل ف :الجامعات الجزائر�ة، وعل�ه فيالقانون�ة 

المعاییر العلم�ة التي تساهم في تحقی� تقس�م إقل�مي  حلیللتالمحل�ة  اإلدارةفي نظام  اإلقل�مي

 األهم�ة يخو ت عم امو مع م�سقتلا مو هفم يف األول هثح�م :نیثح�م ىلع � و تح� ثیح علمي

 م�سقتلا لعافت ة�ف�� يف وهف يناثلا بلطملا اأم ،األول ه�لطم يف م�سقتلا نم ةو جر ملا واألهداف

  . ة�لحملا اإلدارة ماظن تاددحم عم اإلقل�مي

 مسق ،اإلقل�مي وٕاش�االته في الجزائرالتقس�م وواقع وضع  ةلدراس صصخالفصل الثاني  

 ،رئاز جلا يف اإلقل�مي م�سقتلل يخ�ر اتلا رو طتلا لو ح األول هثح�م رو حمتی ،نینثا نیثح�م إلى

 مث ،4891 ةنس إلى الو صو  ثالثلا تار تفلا لالخ م�سقتلا رو طت أول بلطم يف هز ر بنس �ذلاو 

 ثح�م لصفلا اذهل يناثلا ثح�ملاو  ،ونشأتها رئاز جلا يف اإلقل�م�ة تادحو لا لو ح ناث بلطم

 رییاعملا هذه � و اسم دیدحت عم � ر ئاز جلا اإلقل�مي م�سقتلا يف ةدمتعملا رییاعملا م�یقتل يلیلحت

 م�سقتلا ح�حصتو  ل�و حت اهلالخ نم ن�م� يتلا اآلل�ات إلى اماتخ ،اإلقل�مي م�سقتلا ىلع وأثرها

  . يملع م�سقت إلى يئاو شعلا
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  التقس�م اإلقل�مي �ر�ن في اإلدارة المحل�ة: الم�حث األول

بوظائف على مستو� محلي، إذا �انت اإلدارة المحل�ة تعتبر مجرد جهاز إدار� �قوم  

طار یر� ست مفهوما واسعا لها، في هذا اإلبذلك نظرة عامة لإلدارة المحل�ة التي ع� ةمتبن�

الوظ�فة اإلدار�ة سواء أكانت  ت�اشر شتمل جم�ع العناصر اإلدار�ة التيال�عض إن اإلدارة المحل�ة ت

صورة في إقل�م من األقال�م�ز�ة  �شر� أن تكون مهمتها محر إقل�م�ة أم فروعا لإلدارة الم
1.  

 إذا ر�زنا على هذا األساس الذ� �عتمد على التحدید الم�اني أكثر وهو األكثر تأثیرا وشهرة

�ر�ن ومقوم البد  �اقي اآلراء، فان األقال�م المذ�ورة التي تبین مد� ارت�اطها �اإلدارة المحل�ة على

 الجماعات" من الدستور الجزائر�  16ادة جاء في نص الم منه في مستو� التقس�م اإلقل�مي، �ما

"القاعدّ�ة الجماعة هي البلدّ�ة. والوال�ة البلدّ�ة هي للّدولة اإلقل�مّ�ة
2
خاص�ة إنشاء هذه ، الس�ما أن  

أن " من الفقرة العاشرة التي جاء في معناها  140الوحدات من اختصاصات البرلمان حسب المادة 

  .3"اختصاص البرلمان التقس�م اإلقل�مي لل�الد من 

  التقس�م اإلقل�ميمفهوم  :المطلب األول

  التقس�م اإلقل�مي تعر�ف: الفرع األول

هو الحیز الجغرافي الذ� �ستقر عل�ه الس�ان �ش�ل  اإلقل�م :طب�عته القانون�ةو  اإلقل�م -أوال 

المجال  أ�ضاو�شمل . مشترك وتمارس الدولة ف�ه سلطتها ��ل حر�ة دون أ� وصا�ة خارج�ة

والج�ال والود�ان وال�حیرات  المح�طاتو  األرض�اطن و  اإلقل�م�ةالم�اه ال�حار و  أعماقالجو� و 

�شمل على  اإلقل�مهذا و . البر�ة وال�حر�ة والجو�ة اإلقل�مغیر ذلك من ملحقات والهضاب والتالل و 

                              
  . 36، ص2017، دار هومة، الجزائر، اإلدارة المحل�ة وتطب�قاتها في الجزائر بر�طان�ا وفرنسا، �مال جعالب 1
الجزائر�ة، العدد ، الذ� یتضمن التعدیل الدستور�، الجر�دة الرسم�ة 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16من القانون رقم  16المادة  2

  . 07/03/2016الصادرة بتار�خ  ، 24
  .نفس القانون من  10، الفقرة 140المادة  3
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الذ� �قدر  �ما هو الحال بنس�ة لإلقل�م الجزائر�  �یلومتراتمحددة �عدة  األرضمساحة من 

الفقرة ( 28والمادة  13المواد  إل�ه تأشار وفقا لما و  مر�ع �یلومترمساحته �أكثر من ملیونین 

 ة�المجال البر� وتار  ةتار  اإلقل�م الذ� وصف ،011-16 � الحاليمن الدستور الجزائر ) الثالثة

 مواستمرارها ولهذا له لتكون دولة عن ى�عتبر عنصرا مهما ال غن اإلقل�مو . تراب الوطنيالأخر� �

 إقل�مفي ا�طال�ة الفات��ان �صفة الدولة وذلك �سبب عدم وجود  ل���ةو الكاث�عترف العالم للكن�سة 

 1929الفات��ان عام �موجب معاهدة بین بر�طان�ا و  األرضولما منحها قطعة صغیرة من . لها

تفاق�ات والمعاهدات الدول�ة الدولة و�برم معها اال العالم منذ ذلك التار�خ �عترف لها �صفة أص�ح

  .منحت لها الشخص�ة القانون�ة الدول�ة على المستو� الدوليو 

المشرع الجزائر� على تعر�ف قانوني واضح المعالم للتقس�م  لم �أت :التقس�م اإلقل�مي -ثان�ا

، أعطى تفسیرا م�مال لمفهوم  09-84من القانون   2و 1اإلقل�مي غیر أن الهدف منه في المواد 

�ستهدف القانون التقس�م : "من المادة األولىل�مي حیث من بین األهداف المسطرة، التقس�م اإلق

اإلقل�مي تحدید اإلطار اإلقل�مي الجدید للبلد�ات والوال�ات، وط�قا لالمر�ز�ة وال تمر�ز �ل وال�ة 

 2"الذین �ع�شون بها و�ل بلد�ة، ثم مالئمة القاعدة اإلقل�م�ة مع أهداف تنم�ة ال�الد وترق�ة الس�ان 

إنشاء وال�ات جدیدة منبثقة عن دمج جزئین أو عدة أجزاء "من نفس القانون  02في حین المادة 

إنشاء بلد�ات . إعادة تهیئة �عض الحدود اإلقل�م�ة للوال�ات . من وال�ات، أو عن تقس�م وال�ة واحدة

  .3تقس�م بلد�ة واحدةجدیدة منبثقة عن دمج جزئین أو عدة أجزاء من البلد�ات، أو عن 

                              
 حّقها الّدولة ُتماِرس �ما .م�اهها وعلى الجّوّ�، ومجالها البّرّ�، مجالها على الّدولة س�ادة ُتماَرس : "من الدستور تنص على 13المادة  1

  القانون  �قّره اّلذ� الّسّید
ّ
  ."إلیها ترجع اّلتي ال�حر�ّ  المجال مناط� مختلف من منطقة �لّ  على الّدولي

 والجّوّ�، البّر�ّ  مجالها وحما�ة الّترابّ�ة، وسالمتها ال�الد، وحدة عن �الّدفاع �ضطلع �ما "من نفس القانون   03الفقرة  28والمادة 

  " .ال�حرّ�ة أمالكها مناط� ومختلف
، الرسم�ة الجزائر�ة ، الجر�دةلل�الد اإلقل�مي �التنظ�م المتعل� ،04/02/1984 في ، المؤرخ 09-84 رقم قانون المادة األولى من ال 2

  . 1984  ، السنة 06 العدد
3
  . قانون المادة الثان�ة من نفس ال 



  خصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ةخصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ة                                  الفصل األولالفصل األول

 

7 

 

الجدیر �الذ�ر ما ورد في مقدمة المشروع التمهید� لمناقشة قانون التقس�م اإلقل�مي لل�الد 

، ول�س نم� لتوض�ح ورقیها له �عد أساسي في التنظ�م المحلي �غ�ة تطو�ر البلدانأن هذا األخیر 

لتفعیل وتجسید الس�اسة التنمو�ة ، بل ضرورة قانون�ة تنظ�م�ة وٕادار�ة الحدود والتحدید الجغرافي فق�

 أن، وعل�ه نستنتج مما سب�  1...للدولة في �افة المجاالت االقتصاد�ة االجتماع�ة والثقاف�ة 

التقس�م اإلدار� هو مجموعة التقس�مات اإلدار�ة لها درجة من الترا�� ف�ما بینها، تخضع لمعاییر 

من خالل تنو�ع االقتصاد الوطني وخل� التوازن متعددة، وهو وسیلة إدارة  لترق�ة ال�الد وتنمیتها 

    . الجهو� المتناس�، وهو ر�ن م�ون لس�اسة التهیئة العمران�ة التي ت�عثها الدولة 

  أهم�ة التقس�م اإلقل�مي: الفرع الثاني

 بین متكافئتحقی� نمو الذ� بدوره ، التخط�� اإلقل�مي�ساهم التقس�م اإلقل�م في إرساء ف�رة 

�ساعد على القضاء على الفوارق االقتصاد�ة واالجتماع�ة بینها، والحّد من العیوب و لة، أقال�م الدو 

الناجمة عن االتجاهات التلقائ�ة في مجاالت الهجرة، وتوز�ع الخدمات وتوطن الصناعة ومن المفید 

التخط��  مي،التخط�� على المستو� القو (:هي القول إن العمل�ة التخط�ط�ة تمر �أر�عة مستو�ات

التخط�� على المستو� ، التخط�� على مستو� المشروع ،على المستو� القطاعي

  .2 ")الجهو� "اإلقل�مي

 تنم�ة وتطو�ر أحد األقال�م تحتاج إلى اهتمامات متداخلة في النواحي االقتصاد�ة 

 لب عنا�ةال یتطإلى صفوف األقال�م الكائنة فع واالجتماع�ة والثقاف�ة، نظًرا ألن دفع إقل�م جدید

إلخ، ...خاصة من نواحي عدیدة �العمران وٕاقامة الوحدات اإلنتاج�ة الخدم�ة والصح�ة والتعل�م�ة و

   .ن احت�اجات القو� ال�شر�ة وما �صاحبها م

                              
 41العدد  لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ، الجر�دة الرسم�ةمقدمة التقر�ر التمهید� حول مشروع المتضمن التقس�م اإلقل�مي لل�الد 1

  . 4- 3، ص1984جانفي  19، المؤرخة في 
�ل�ة االقتصاد ، االقتصاد دروس قسم، الجزء السا�ع، )خط�� اإلقل�ميمحاضرات في االقتصاد اإلقل�مي، الت( عبلة عبدالحمید بخار�، 2

  . 65، ص 2010، السعود�ة ، واإلدارة بجامعة الملك عبد العز�ز
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 النمو لتدع�م قصو�  ضرورة من له وما الدولة أقال�م مختلف بین المتكافئ النمو تحقی�

 أجله من وتعمل إل�ه تسعى الذ� المتكافئ النمو و�عتبر، االقتصاد قطاعات مختلف بین المتوازن 

 النمو لتحقی� أساسیین جانبین القوم�ة الخطة عل�ه ترتكز الذ� المتوازن  والنمو المحل�ة، اإلدارة

   .�1أسره لالقتصاد الذاتي

  أهداف التقس�م اإلقل�مي: الفرع الثالث

  :األهداف التوسط�ة -أوال

  ة �مثا�ة الضاحو  رتعد المسافات بین المق :الوال�ات والبلد�ات اتر مقإلى لبلوغ إم�ان�ة أفضل�

نشا� اإلدارة لم �ضمان ونجاعة تسذلك أنها ت. م الحدود اإلقل�م�ةعنصر هام في مجال رس

فإن المسافات بین  وعل�ه ،وتأمین خدمات من قبل المصالح العموم�ة �ش�ل أ�سر لفائدة المواطن

عن  منأ�المر�ز أین تقوم الدولة والحدود القصو� �النس�ة المر�ز اإلشعاع، یجب أن تكون في 

 .المغاالة بین التقارب الشدید وال�عد الكبیر

 من بین الغا�ات المنشودة غداة وضع  :الجماعات المحل�ةوفیر تمر�ز أكبر لمصالح الدولة و ت

مبدأ تساو� المواطنین في االستفادة من الخدمات العموم�ة،  تكر�س، 1974التقس�م اإلقل�مي لسنة 

اختالف مساحة  وعلى الرغم من أن هذا الهدف صعب المنال، �فعل الطب�عة الجغراف�ة لل�الد،

ا، إال أنه �ان لزاما تكثیف إقامة هجماعات المحل�ة والفوارق التنمو�ة التي �انت موجودة بین

فإن هذه الغا�ة الوسط�ة إقامة ه وعل�، ط� النائ�ة أو الصع�ة البلوغالمصالح العموم�ة في المنا

ذلك أنه �ما أثبته التقس�م  ،المعالم العموم�ة، اعتبرت هامة �ونها تش�ع وتستدعي تنم�ة معینة

رك و�حدث �المقابل تنم�ة �افة قطاعات النشا� ح� اإلدار� األخیر، فإن إقامة التجهیزات اإلدار�ة،

 .  2ليحالم

                              
  .66ص نفس المرجع،الجمید بخار�، دعبلة عب 1

 .3ص ساب�، مرجع، )من مقدمة التقر�ر التمهید� حول مشروع المتضمن التقس�م اإلقل�مي ( 2
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 سة مح�مة لتثبیت إقامة األشخاص إن غ�اب س�ا :النظام الحضر� ه��لة المجال الوطني و ادة إع

نمو المدن، التي ت�این  �أضمان استقرارهم، قد أد� �الضرورة إلى الز�ادة من مدة النزوح الر�في و 

مستو� نموها هي األخر� من منطقة إلى أخر�، حیث تأتي في صدارة المدن المستقبلة، تلك 

ثم تلیها الوال�ات  ،البلیدة وتیز� وزو وهران،و الجزائر، عنا�ة : وال�ات  ة في الشمال وخاصةالواقع

  في إحداث خسارة �بیرة تهام اإلقل�مي لهذه المدنلقد تسبب االو  ا،الواقعة في الهضاب العل�

  .�األراضي الزراع�ة األكثر خصو�ة

 :عناصریتفرع تكو�ن هذه األهداف إلى ثالثة   :األهداف النهائ�ة -ثان�ا

 ولهذا فإن تقر�ب اإلدارة منغا�ة �ل إدارة ىلخدمة العامة ی�قتقد�م ا : تأطیر أفضل للس�ان ، 

 � منذلمواطن الجزائر لدأ مب س الع�س، ی�قى المحور األول لكل عمل إدار� المرؤوسین ول�

المستمر والمتجدد في احت�اجاته، المتصل �فضل ارتفاع مستو� مع�شته والتزاید ، الثمانینات

وثائ� ال( �مصالح مقدمة تقلید�ا للمرؤوسین �النشا� الیومي �عبر عن متطل�ات �انت مرت�طة

  ...�النقلو ،المدرسة ما تعل� �الس�ن، و�ل) �األفراد اإلدار�ة المرت�طة

  الشاملة للتنم�ة هو طر��الرفع األقصى للمنتوج الوطني و.  

 یتش�ل على أكثر  ،حظو� تنم�ة الدخل الوطن إعادة توز�ع أفضل لعوامل اإلنتاج :و� التوازن الجه

من صعید وفقا للخر�طة اإلدار�ة الجدیدة وعلى أساس التنظ�م اإلقل�مي الذ� یرتكز عل�ه �ل بناء 

والجماعات یر حسب ما صرح بها وز�ر الداخل�ة في التقس�م األخ  ، ولعل األهم�ة الواردةالدولة

إلى تعز�ز الالمر�ز�ة وشغل اإلقل�م �طر�قة متوازنة " المحل�ة وتهیئة اإلقل�م أن هذا التقس�م یهدف

والرفع من جاذبیته �ما �ستجیب لمتطل�ات التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لفائدة المواطنین، خاصة 

لجنو��ة التي سینتقل �المناط� الحدود�ة وتقر�ب الخدمات والمراف� العموم�ة منها وجعل الوال�ات ا

وال�ات حال�ا محر�ا للتنم�ة الوطن�ة، ذو قدرة وفاعل�ة في التكفل  9وال�ة بدل  19عددها إلى 

 .1"�امت�از حیو�اقط�ا  ا�المواطنین وخل� الحر��ة االقتصاد�ة المنشودة، وجعله

                              
  .2020اوت 22:یوم اطلع عل�ه، www.radioalgerie.dz/news/ar/article.html ،)لتنظ�م اإلدار� الجدیدا(دمحم عبدالمؤمن،  1
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  .وعالقته �الد�مقراط�ة والتنم�ة المحل�ة االقل�ميالتقس�م : المطلب الثاني

 توس�ع خالل من اإلدار�ة الالمر�ز�ة لتعز�ز س�استها خالل من الجزائر�ة الدولة عمدت لقد

 التسییر في المحلي، المدني تمعلمجا بإشراك یتعل� ف�ما وخاصة المحل�ة الجماعات صالح�ات

 الجماعات دور یبرز ومنه ،تهامجاال �مختلف لتنم�ةل سع�ا منها المحل�ة الجماعات لشؤون  المحلي

التنم�ة على  تحقی� في امودوره التشار��ة التمثیل�ة والد�مقراط�ة الد�مقراط�ة تكر�س في اإلقل�م�ة

 لتحق�قها �سعى التي األساس�ة األهداف أحد والمشار�ة الد�مقراط�ة تعتبرلذا  1.�افة مستو�اتها

  .المحل�ة اإلدارة نظام

  التقس�م اإلقل�مي وتفاعله مع الد�مقراط�ة :األولالفرع 

 االنتخاب أسلوب من الجزائر�  المشرع اتخذ: الد�مقراط�ة التمثیل�ة والد�مقراط�ة التشار��ة -أوال

 ما نستشفه وهو القرار، اتخاذ في الشعب�ة المشار�ة لتفعیل وأداة المحل�ة الد�مقراط�ة لبناء وسیلة

 الد�مقراطي ظ�مالتن م�اد� على الدولة تقوم :"على تنص والتي الدستور من 15 المادة خالل من

 عمل و�راقب إرادته، عن الشعب ف�ه �عبر الذ� اإلطار هو المنتخب االجتماع�ة، المجلس والعدالة

 الالمر�ز�ة، قاعدة هو المنتخب المجلس "أن على منه  17المادة نصت �ما ،"العموم�ة السلطات

  . 2"العموم�ة الشؤون  تسییر في المواطنین مشار�ة وم�ان

 على لتر�یزها ،"فاعلة ط�ةاد�مقر " التشار��ة ط�ةاالد�مقر  تعتبر التمثیل�ة، ط�ةار قللد�م إضافة

 دةااإلر  وتنم�ة والوطني، المحلي التدبیر وتطو�ر الجم�ع، �راانخ وضمان قرب، عن المشاكل حل

 األولو�ة ومنح التواف�، ثقافة على والتر��ة االجتماعي، األمن وتوفیر المنتخبین، لد� الس�اس�ة

 وتوفیر العامة والمنفعة والمدن�ة المواطنة على بناء ط�ة،االد�مقر  وتجدید المواطنین، لحاج�ات

                              
على التنم�ة  وانع�اساتهافي تكر�س الد�مقراط�ة التشار��ة  اإلقل�م�ةدور الجماعات ( فاطمة الزهراء فر�ال،درو�ش حمیداني علي و  1

سبتمیر  المجلد األول، ، 01، العدد شهید حمة لخضر، الواد�، الجزائرجامعة ال ، مجلة العلوم القانون�ة والمال�ة،)االقتصاد�ة في الجزائر

  .542، ص  2017
  .، مرجع ساب�01- 16من القانون رقم  17لمادة وا 15المادة  2
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، حیث الوطني إلى المحلي من واالنتقال ،قرارال اتخاذ في والمساهمة الشفاف والتدبیر المعلومة،

 م�اشرة المواطنین مشار�ة في تتمثل للد�مقراط�ة، جدیدة صورة أو ش�ل هي" �عرفها األمین شر�� 

 ممارسة توس�ع �أنها �ما تعرف ،...بهم المتعلقة القرارات واتخاذ العموم�ة الشؤون  مناقشة في

 الس�اسي القرار واتخاذ العمومي والنقاش الحوار في إشراكهم طر�� عن المواطنین إلى السلطة

 �انت وان حتى التشار��ة ط�ة�مقراالد �أن یتضح السا�قة اتر�فالتع خالل من ."1ذلك عن المترتب

 في الشعبي التمثیل على تقتصر ال �حیث حدودها، تتعد� فإنها التمثیل�ة ط�ةراالد�مق لب

 المساواة، قدم على للمواطنین الفرصة �ذلك تمنح بل فق�، المر�ز�ة أو المحل�ة سواء االنتخا�ات

 العامة الس�اسة صنع أجل من ءآرا حترااق وفي لمصالحهم، مناس�ة یروها التي تراراالق صنع في

 المطال�ة خالل من مد� أ�عد إلى وتصل تهم،قرارا تنفیذ مد� ق�ةراوم المنتخبین ومحاس�ة لل�الد،

  .2بها قاموا التي األعمال �حصیلة

 :تكر�س الد�مقراط�ة التشار��ة في قانون الجماعات المحل�ة -ثان�ا

 جهود توحید كذل بوج المحلي،المستو�  على للمواطنین العامة المصلحة ی�تحق لأج من

 عجم� في التشار��ة الد�مقراط�ة مبدأ تكر�س إطار في خ�ةالمنت المجالس جهود عم المواطنین

 البلد�ة تو� مس على سواء العنصر اهذ في �الدراسة سیخص ة�المشار  من عالنو  وهذا المجاالت،

  . 07-12الوال�ة و�ذلك قانون  10-11 البلد�ة ون قان إطار في الوال�ة تو� مس على أو

 �امت�از المناسب البلد�ة اإلطار تعتبر :تكر�س مبدأ الد�مقراط�ة التشار��ة في قانون البلد�ة  .1

نطاق هذه  توس�ع على جاهدا عمل المشرع الجزائر�  التشار��ة، الد�مقراط�ة ف�رة لممارسة

آراء القانونیین، ، الذ� جاء مغایرا لسا�ق�ه حسب  10-11البلد�ة  قانون  استحداث في المشار�ة

 :اآلل�ات من العدید وف� المواطن �مشار�ة للبلد�ات العام من القوانین في إطار التسییر

                              
  .55ص  ،2008، 02 العدد ئر،االجز  الوس��، مجلة ،)واألفاق األسس ةالتشار�� ط�ةالد�مقرا ( شر��، األمین 1
للدراسات ، مجلة ال�احث )الد�مقراط�ة التشار��ة في الجزائر بین النصوص القانون�ة والواقع الفعلي(رشاشي سل�م، و  مز�اني فر�دة 2

  . 239، ص 2019 المجلد األول، ، 01األكاد�م�ة، جامعة �اتنة ، الجزائر، العدد 
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مشار�ة المواطنین في : تحت عنوان 10-11حیث جاء في ال�اب الثالث من قانون البلد�ة 

 سساتيالمؤ  اإلطار لتش� البلد�ة "أن البلد�ة ون قان من 11 المادة ومنتسییر شؤون البلد�ة، 

 .1"� الجوار  سییروالت المحلي المستو�  على الد�مقراط�ة لممارسة

 حول تشارتهمواس �شؤونهم المواطنین مإلعال دابیرالبلد� �ل الت الشعبي المجلس و�تخذ

 في المحددة الشرو�ب حس والثقاف�ة تماع�ةواالج تصاد�ةاالق نم�ةوالت ،الهیئة وأولو�ات خ�ارات،

�سهر رئ�س المجلس الشعبي  "من نفس القانون فإنها تنص على أن 12 ، أما المادةون هذا القان

البلد� على وضع إطار مالئم للم�ادرات المحل�ة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین، وحثهم على 

، ولتجسید هذا التواصل بین المجلس المنتخب "المشار�ة في حل مشاكلهم وتحسین شؤون مع�شتهم

من اآلل�ات، تم�ن المواطن من المشار�ة الم�اشرة في التسییر من  والمواطنین، وضعت لذلك جملة

  :المتعل� �البلد�ة ولعل أهمها  10-11خالل القانون 

 أن الشعبي البلد� المجلس لرئ�س �م�ن فإنه البلد�ة قانون  من 13 المادة نص إلى �الرجوع 

 قانون�ا، معتمدة جمع�ة محل�ة ممثل خبیر، محل�ة، شخص�ة ��ل االستشارة وجه على �ستعین

 .المجلس تساعد أن �م�ن اختصاصاتهم مجال في مفیدة مساهمة تقد�م شأنهم من الذین

 یتعین العموم�ة للمواطنین، الخدمات تقد�م على تسهر إدار�ة هیئة عن ع�ارة البلد�ة أن �ما 

 خصص حیث 131-88 المرسوم نظمها التي هاته العالقة �المواطن، عالقتها تحسین علیها

 المواطن، استق�ال إعالم المواطن، : عناو�ن تحت جاءت أقسام أر�عة من الثاني الفصل

 المرسوم هذا من 33 المادة ، حیث نصت2الخدمة لنوع�ة الدائم التحسین المواطن، استدعاء

 وعلى بناءة، حاتاقترا تقد�م �طر� عن اإلدارة سیر تحسین في المواطن إسهام بوجو  على

 ال المثال لسبی على ونذ�ر المواطنین، �مالحظات خاصة سجالت تخص�ص اإلقل�م�ة اإلدارة

                              
  .ساب� مرجع ،10- 11قانون البلد�ة  1

، 27، المنظم لعالقة اإلدارة �المواطن، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 1988یولیو  04، المؤرخ في 131- 88المرسوم التنفیذ� رقم  2

  .  1988یولیو  06ار�خ الصادرة بت
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من  170-91م التنفیذ� المرسو  من 10 المادة هعل� الذ� نصت العمومي التحقی� الحصر

أخذ  غرض میو  45 مدة في للجمهور العمومي لالستقصاء ،عمیروالت هیئةللت جیهيالقانون التو 

 1.المواطنین وأراء حاتاقترا

 22، 26، 30: نص المواد خالل من ون القان فإن اإلعالم في المواطن� ح ضمان إطار في ،

 األماكن وفي المداوالت، قاعة مدخل عند االجتماعات أعمال جدول مشروع ألزم بإلصاق 14

 البلد� الشعبي المجلس جلسات شخص حضور للك �م�ن ما الجمهور إلعالم المخصصة

 .علن�ة تكون  يتال

  تت�ح للمواطنین إم�ان�ة تقد�م رئ�س المجلس الشعبي  قانون البلد�ة،من  11و�نص المادة

 .البلد� عرض سنو� عن نشاطه 

 قابلة حتص� ال البلد الشعبي المجلس �سرئ قرارات إن البلد�ة ون قان من 97 المادة نصوت 

 أو عاما أح�اما ضمنیت واهامحت ان� إذا النشر �طر� عن بها المعنیین مإعال �عد إال للتنفیذ

 �سرئ قرارات أن ون القان فسن من 98 المادة و�ینت ،�ةنونقا وسیلة �أ� فرد� إشعار �عد

 الوالي إلى وترسل صدورها، تار�خ حسب خاص لسج في لتسج �البلد الشعبي المجلس

 إلعالم المخصص الم�ان في إلصاقها یتم الوالي من استالمها یثبت وحتى ساعة، 48 خالل

  .الجمهور

 مساهم المحلي المستو�  على المواطن �عتبر: الد�مقراط�ة من خالل قانون الوال�ةتكر�س مبدأ  .2

 یتم والذ� الوالئي، الشعبي المجلس وهي أال هیئتي الوال�ة من مهمة هیئة تش�یل في أساسي

 الشعب�ة المجالس انتخاب أعضاء مع �الموازاة سنوات خمس�ل   مرة العام االقتراع طر�� عن

 الوالئي في الشعبي المجلس وعمل تنظ�م �ح�م �الوال�ة والذ� المتعل� 07-12فالقانون البلد�ة، 

 القرار صنع في شر�ك أساسي المواطن على تعتمد التي التشار��ة الد�مقراط�ة تكر�س إطار

                              
، الجر�دة إجراءات إعداد المخط� التوجیهي للتهیئة والتعمیر، الذ� �حدد 1991مایو  28، المؤرخ في 177- 91المرسوم التنفیذ� رقم  1

 . 1991یونیو  01، الصادرة بتار�خ 26الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 
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 المواطن أن ، و�ما1قانون�ة مواد مجموعة في آل�ات �رست وذلك وف� المحلي، المستو�  على

 العمل�ة انتهاء تنقطع �مجرد ال فمهمته ، الوالئي الشعبي المجلس أعضاء ینتخب الذ� هو

 عن الدستور�ة بهذه المؤسسة اتصال دائم على و��قى القرارات، صنع في �ساهم بل االنتخاب�ة،

 : طر��

 المجلس رئ�س انتخاب فیها یتم من الفترة التي المجلس، مداوالت محاضر على اإلطالع 

 والملحقات، البلد�ات الوال�ة مقر في المحضر إلصاق هذا ألزم المشرع حیث الوالئي الشعبي

  . البلد�ة والمندو��ات اإلدار�ة

 لمدخ عند جدول أعمالها �و�لص علن�ة تكون  الوالئي التي الشعبي المجلس جلسات حضور 

 مقر وفي منها، ةاإللكترون� الس�ما الجمهور إلعالم المخصصة نكاألما وفي المداوالت، قاعة

 .لها ا�عةالت والبلد�ات الوال�ة،

  المجلس لجان إحد� ه� عینتست أن معین میدان في هالتمؤ  أو خبرة هل مواطن� أل �م�ن 

 .اللجنة ألشغال مفیدة معلومات تقد�م فيئي الوال الشعبي

  البلد�ات والمؤسسات، مع شاوروالت التنسی� إطار في ئيالوال الشعبي المجلس �عمل 

 . 2والجمع�ات

  التقس�م اإلقل�مي وعالقته �التنم�ة المحل�ة  :الفرع الثاني

تعتبر التنم�ة المحل�ة مع�ارا لحضارة الدول ومق�اس لتطور المدن والشعوب لذلك فالهدف 

ومن  األساسي أوجدت من اجله اإلدارة المحل�ة هو التنم�ة على �افة المجالت لخدمة المواطنین،

إلى موازنة أقال�مها للتكامل واالنسجام بینها �غ�ة التوز�ع العادل للثروات  اجل ذلك تسعى الدول

الصورة الحق�ق�ة  العلمي ، فأص�ح التقس�م اإلقل�ميمواطنیها و�ث العدالة االجتماع�ةتلب�ة لحاجة 

                              
  .2012 فبرایر 29 بتار�خ ، صادرة 12 عدد الجزائر�ة ، الرسم�ة الجر�دة �الوال�ة ، المتعل� 2012 فبرایر 21 في المؤرخ 07- 12 رقم القانون  1

 .القانون من نفس  98، 36، 18، 26المواد  2
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لتفعیل خدمات اإلدارة المحل�ة في �عث سبل التنم�ة من جدید، وأسلو�ا  مار ف�هالتي تقتضي االستث

، ومقوم هام �مرحلة أولى للوصول إلى �افة المناط� مجال وتكافل إدارته مع المواطنینحدة اللو 

، عالقة الهدف �أسلوب لمد� تقس�م اإلقل�مي �التنم�ة المحل�ةواألماكن في الدولة، لذلك فعالقة ال

س�م ، فإننا نجد الخلل على مستو�ات التقن األخیر هو وسیلة لتحقی� األول، ونظرا الق�قهتح

  . اإلقل�مي سب�ا في التفاوت الحاصل في التنم�ة بین وحدات اإلقل�م 

المعن�ة في  تتوجه س�اسة الدولة نحو اعت�ار التنوع الطب�عي والثقافي لكافة الجهاتلذلك 

في األقال�م من جهة أخر�، وتفعیلها في  وال�حث عن الطاقات المحل�ة، الوطن الواحد من جهة

القوة في اإلقل�م لتصور المشار�ع وال�حث عن هدا النمو على نقا� كز نمو، و�رتادة نس� ال�ز 

ضع البرامج وتنفیذها و�صحب هذا مصادر التمو�ل لها وذلك �مشار�ة الكفاءات اإلقل�م�ة في و 

أما الدور  ،ل�ة لها من العواصم إلى األقال�مموظفین ذو� الكفاءات العابنقل ال المر�ز�ةتعز�ز ال

وضع االستراتیج�ات والمخططات الوطن�ة حسب التقس�مات اإلقل�م�ة المنتهجة الواضح للدولة هو 

ر�ة ضرو طار الذ� تنصهر ف�ه البرامج التنمو�ة وتوفیر التسه�الت �ما فیها من الوسائل الاإل هوو 

  .ة سطر ف الملتكملة األهداالتي تحتاجها التقس�مات اإلقل�م�ة في الدولة 

أص�حت ف�ه الدولة صغیرة أكثر من الالزم، الذ� م اإلقل�مي یوجد �قین أن إستراتیج�ة التقس�

، لذلك التقس�م ها سهال وفي ظرف وجیز لمعالجتها�النس�ة للمشاكل الكبر� و�ات الوصول إلی

أص�ح  قاطرة حق�ق�ة للتنم�ة  اإلقل�مي الصح�ح والسل�م المبني في اعتماده على معاییر علم�ة،

و� والعدالة االجتماع�ة، وغیرها من المزا�ا في شتى المجاالت ودفع عجلتها، وٕاطار للتوازن الجه

مع تقی�م رأس  ،في الوحدات اإلقل�م�ةهذه اإلستراتیج�ة قوامها تشخ�ص نقا� القوة ونقا� الضعف 

تع �ه، و�ذلك العالقة التفاعل�ة التي تحرك هذه العناصر مع مالمال الطب�عي وال�شر� الذ� یت

  .�عضها مجتمعة 

رز اإلطار القانوني للتنم�ة على مستو�ات التقس�م اإلقل�مي في الجزائر ممثال في ومنه سنب 

  :البلد�ة والوال�ة معا
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خصت البلد�ة بجملة من الصالح�ات في مجاالت التنم�ة لقد  :البلد�ة ومجاالت التنم�ة -أوال

 1990لسنة  جاء القانون البلد� الجدید ، ثم 19671وذلك منذ اعتماد أول قانون لها سنة 

على ف�ه هذا األخیر ، والذ� نص في الجزائر 1989على إثر التعدیل الدستور� لسنة ، و �2عدها

 .3التوجه نحو اقتصاد السوق واعتماد التعدد�ة الحز��ة

التي جملة من الصالح�ات المحددة ب المتعل� �البلد�ة 10-11القانون  هاخصفي حین 

: هيهامة نقا�  أر�عةوالمتمثلة في  )صالح�ات البلد�ة( أدرجت ضمن �اب مستقل تحت عنوان

نشاطات البلد�ة في مجال التر��ة التهیئة والتنم�ة المحل�ة، التعمیر واله�اكل األساس�ة والتجهیز، 

وحف� الصحة النظافة  وأخیرا ،الش�اب والتسل�ة والس�احة، ةر�اض�وال االجتماع�ةوالحما�ة  والتعل�م

من  107، ولقد جاء في المادة 124إلى غا�ة المادة  �107ة من المادة طرقات البلد�ة، بداوال

 عهدته لمدة الموافقة السنوات والمتعددة السنو�ة برامجه البلد� الشعبي المجلس �عد "قانون البلد�ة 

 إطار وفي قانونا، له المخولة الصالح�ات مع تماش�ا تنفیذها، على و�سهر علیها و�صادق

 ��ون  .القطاع�ة التوجیه�ة المخططات ذاو� لإلقل�م المستدامة والتنم�ة للتهیئة الوطني المخط�

 الشعبي المجلس صالح�ات من للتنم�ة البلد� المخط� إطار في تنجز التي العمل�ات اخت�ار

  . 4"البلد�

جماعة عموم�ة إقل�م�ة ولها  نشأتهااعتبرت الوال�ة منذ  :ومجاالت التنم�ةالوال�ة  -ثان�ا

 .للدولةوثقاف�ة وهي أ�ضا منطقة إدار�ة  اختصاصات س�اس�ة اقتصاد�ة اجتماع�ة

 الرا�عأهم�ة التنم�ة المحل�ة لهذه الجماعة العموم�ة في �ا�ه  07-12الوال�ة عزز قانون  لقد

االقتصاد�ة، �ة تنمال: التال�ة ألوالئي من خالل الفروعس الشعبي مجلاختصاصات التحت عنوان 

                              
   .، الذ� یتضمن قانون البلد�ة  18/01/1967المؤرخ في  24- 67میثاق البلد�ة، الصادر �موجب األمر رقم  1
  .، المتعل� �قانون البلد�ة 1990مارس  07، المؤرخ في  08- 90القانون رقم  2
  . 1989ف�فر�  23دستور الجزائر الصادر في  3

  .، مرجع ساب�10- 11من القانون  رقم  107المادة  4
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المهني،  االقتصاد�ة، التجهیزات التر�و�ة وتجهیزات التكو�ن قاعد�ةالفالحة والر�، اله�اكل ال

  .1الس�نوأخیرا قطاع  والثقافي، النشا� االجتماعي

  التنم�ةاالرت�ا� الفعلي بین الد�مقراط�ة و  :الفرع الثالث

 المتعددة البدائل بین المفاضلة من المواطن لتم�ین الحر�ات نطاق توس�ع هي التنم�ة

 مصاف إلى �مجتمعاتهم للرقي یؤهلهم �ما للمواطنین الفعالة القدرة لشحن ةالح�ا الفرص وتوفیر

 ل�ست المش�لة أن أ� المواطن فعال�ة مد� على �عتمد التنم�ة خط� نجاح إن. المتقدمة البلدان

 السل�م العملي والتطبی� النظر�ة بین الفجوة في هي بل وخططها التنم�ة ونظر�ات استراتیج�ات في

 فعال�ة أ� لتحقی� الحاالت معظم في م�ترثة وغیر �ائسة الشعوب جعلت التنسی� عدمإذ أن 

 �ان لو حتى موقعها في �قائها ��ف�ة الوحید همها ح�ومات ظل في خاصة تنمو�ة عمل�ة وٕانتاج�ة

 مال�ة خیلمدا تحقی� في عجزها لتغط�ة الماد�ة إم�ان�اتهم واستنزاف المواطنین وقهر �القوة ذلك

  . 2االجتماع�ة العدالة وتحقی� الدولة لمقدرات الرشیدة واإلدارة االستثمارات من

 وحر�ة اإلنسان حقوق  خاللها من تضمن د�مقراط�ة أرض�ة بدون  التنم�ة عن الحدیث نإ

 وتدر�ب تأهیل غایتها فالتنم�ة غایتها تبلغ ولن قاصرة ست�قى الهادف المتزن  والتعبیر الرأ�

 العالقة تعز�ز المهم من لذا �المجتمع االرتقاء اجل من التعل�مي المناخ وتوفیر الفرد�ة الكفاءات

 مفهوم وترسیخ لتعز�ز واالستثمار�ة االقتصاد�ةالفرد�ة واإلعالمي،  الحر�ات ومنح بینهما الت�ادل�ة

 والصحة التعل�م في للمواطن الحرة ل�ةالفعا على �الكامل یتوقفها وتحق�قها انجاز ي ف التنم�ة

 المشار�ة في حقه عن یتنازل لن المنتمي الواعي فاإلنسان. العمل فرص والتأهیل، وتوفیر والتدر�ب

 نوع�ة نقالت تحقی� �ستهدف حضار�  مشروع فالتنم�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة الس�اس�ة

                              
 فبرایر 29 بتار�خ ، صادرة 12 عدد الجزائر�ة ، الرسم�ة الجر�دة �الوال�ة ، المتعل� 2012 فبرایر 21 في المؤرخ 07-12 رقم القانون  1

2012.  

،  https://www.addustour.com/articles/16600، جر�دة الدستور، )والد�مقراط�ة التنم�ة بین العالقة(المجالي، نایل هاشم 2

  .2020اوت  17عل�ه یوم اطلع 
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 أسس وترسیخ الصعود �افة على المجتمع مسیرة في شاملة ونهضة المحل�ة �المجتمعات

 عن التعبیر في مجتمع �ل وخصوص�ات النظام احترام في الشعب�ة التجر�ة من النا�عة الد�مقراط�ة

 الد�مقراط�ة فمعوقات، الوطن أفراد �افة بین والمساواة والعدالة القانون  وس�ادة وعي ��ل نفسه

 وازداد االجتماع�ة العدالة وانعدمت والصحة التعل�م تراجع إذا تنمو�ة معوقات نفسها هي نجدها

 الدولة خیرات على واقتصاد�ة س�اس�ة رموز احتكارو  واالستغالل الفساد وانتشر وال�طالة الفقر

 تنمو�  مجتمع بناء من بد ال لذلك متساو�  �ش�ل الموارد توز�ع وعدم الوسطى الط�قة وانعدام

 المتعلمین المجتمع ألبناء والفرصة الدعم وٕاعطاء واالقتصاد�ة االستثمار�ة الفرص وتوس�ع معرفي

 تشار��ه د�مقراط�ة ظل في مجتمعاتهم وٕادارة شؤونهم إلصالح الم�ادرة بزمام �أخذوا �أن والعقالء

 للرقي الهادف �المجتمع الحر والمنفتح الوطني الف�ر وتعز�ز مر�ز�ة وه�منة فوق�ة أمالءات دون 

  .�المجتمع

 منه  مقارنة ونماذج اإلقل�مي معاییر التقس�م: الم�حث الثاني

  التقس�م اإلقل�مي أهم�ة معاییر : المطلب األول

  معاییر التقس�م اإلقل�مي: الفرع األول

ددات حمأساس�ة على  �صفة ترتكز اإلدار�ة،العصور القد�مة �انت التقس�مات  خالل

اعاة دواعي أخر� مر سلطة المر�ز�ة تارة، وتارة للدواعي الوالء و ، �ةاألمندواعي التتمحور حول 

الح�م الذ� �ان ولقد �ان ذلك متوافقا مع طب�عة نظام ، الحصول علیهاو سهولة ج�ا�ة الضرائب 

�اة في تلك المرحلة، �حیث أن الدولة التي �انت حالالذ� �أخذ في الحس�ان معط�ات سائدا آنذاك، 

ي حما�ة المواطنین من ف سائدة في ذلك العصر هي الدولة الحارسة التي تتحدد مسؤول�اتها فق�

ضمان مرف� العدالة بین ، و ألفراد �استخدام الشرطةتحقی� األمن في الداخل بین او الغزو الخارجي 

 . األفراد في المجتمع

أص�حت ضرورة وتزایدت أع�اؤها ومهامها،  تطورتالتي  أما في الوقت الحالي فالدولة

ح�م  ه�آتؤونهم، عن طر�� إنشاء ش دعى �الدولة أن تشرك المواطنین في إدارة وتصر�فستت

إحداث وحدات إقل�م�ة على المستو�  يفالدولة إل�ه عمدت ، وهو األمر الذ� �فسر ما ل�ةحم
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على المعط�ات على الواقع و  فن�ة موضوع�ة ترتكز، و�تم ذلك �االعتماد على معاییر ليالمح

جملة من ل المختصینوصل من قبل فإنه قد تم الت المعط�اتهذه  هذهل ا، واعت�اراالعامة التي تع�شه

بني على أساس الزاو�ة التي یدرس من خاللها �ل �احث  اءت �ل منها في ش�ل نس�المعاییر ج

    .هذه اإلش�ال�ة

من الحصول على عدد من  م�نتنا ،بذلكغیر أن عمل�ة تجم�ع لمختلف الدراسات المتعلقة 

و�ذا التنظ�م االقتصاد�  ، المع�ارالتجانس مع�ار: ( هيالناتجة  أهم هذه المعاییر ر ولعلالمعایی

  :المعاییر نذ�ر، ومن بین )األمنو  ي المتعل� �الدفاعالمجال االستراتیجالخاص ��ل دولة في 

ت�قى الطب�عة المحدد األساسي، واألهم في تحدید الجهات، فغال�ا : المعاییر الطب�ع�ة الجغراف�ة .1

تضار�سي واحد أو متشا�ه �حثا عن التجانس ما یتم الجمع بین مناط� متصلة ذات امتداد 

لكن دون أن �عني هذا ضرورة تطاب� الجهات مع الوحدات التضار�س�ة لوجود  ،1الطب�عي

  .س�ممعاییر أخر� تتدخل لتكتمل صورة التق

الوحدات  س�مالتق وغال�ا ما یتم األخذ �عین االعت�ار من لدن تقنی :المعاییر ال�شر�ة والثقاف�ة .2

المنتشرة فوق المجال، �غ�ة تجم�ع الق�ائل المتقار�ة في  عرق�ةالتش��الت القبل�ة و ال�شر�ة وال

العادات، التقالید، اللهجات، نم� (القبلي والثقافي  االنسجامقصد تحقی� نوع من  ،جهات واحدة

أ�ضا یتم الجمع بین مناط� ذات ارت�ا� تار�خي لتوطید وتنم�ة وتصح�ح هذا ...) الع�ش

  2.االندماجمن الت�ع�ة إلى التكامل و والرقي �ه  االرت�ا�

إن المعاییر السا�قة ترمي إلى تحقی� تكامل بین المناط� المدمجة  :معاییر االنسجام والتكامل .3

زراعة، (، واألنشطة االقتصاد�ة )معادن، غا�ات، م�اه(في جهة واحدة تكامل من حیث الموارد 

هة من تحقی� هدف االستقطاب الذ� خلقت حتى تتم�ن الج) خدماتو رعي، صناعة، تجارة 

                              
جامعة سید� دمحم بن  كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة،عرض ل، )آل�ات الح�امةلجهو�ة �المغرب معاییر التقط�ع و ا(، عبد الكر�م اكر�مي 1

  . 6، ص2009طهر المهراز، فاس،المغرب،  ،عبد هللا
  .7، صنفس المرجع 2



  خصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ةخصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ة                                  الفصل األولالفصل األول

 

20 

 

من أجله، وتؤد� �ل وظائفها خاصة التنم�ة االقتصاد�ة، واالجتماع�ة، �ما یرمي التقس�م إلى 

 .ال�حث عن إم�ان�ة إدماج المناط� الفقیرة والهشة تحت قطب جهو� للمساهمة في تنمیتها

ضمونه من دولة إلى أخر�، مع أن هذا المع�ار یختلف م :)األمني(المع�ار االستراتیجي  .4

التي  اإلستراتیج�ةالنظرة تي تولیها �ل منها لهذا الجانب و �حسب طب�عة االعت�ارات واألهم�ة ال

إال أنه من المتعارف عل�ه عموما أن هذا المع�ار  ،لمنها لنفسها في هذا المجا ش�لتها �ل

حف� األمن مجال الدفاع و  إطار مصالح تسییر اإلقل�م والتنظ�م الخاص ��ل دولة في یندرج في

التي تتولى  إلى ضمان مراق�ة فعالة وواسعة على طول حدود الدولة، الهادف في هذا الس�اق

  .�موجب ذلك السهر والحفا� على أمنها ووحدتها التراب�ة

تتولى بدورها  تقوم الدولة بترق�ة مراكز حضر�ة حدود�ة إلى وحدات إدار�ة إقل�م�ة، عل�هو 

تأمین و جلب تعمیر هذه المناط� و السهر على تطبی� برامج تجهیز�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة بهدف 

لس�اس�ة في المجال االستراتیجي استقرار الس�ان فیها، تحق�قا للغا�ة المرسومة من قبل السلطة ا

مع أواخر سنة  ، وهذا ما لوح�مل تسر�ه عبر حدود ال�الدحت�أجنبي،  واألمني ودرعا لكل خطر

في الجنوب الجزائر� �عد استحداث وال�ات منتد�ة جراء األحداث المتسارعة  في الجنوب  2019

 .مع تطور النزاع وحدته في لیب�ا و الجزائر� مع مالي 

  التقس�م اإلقل�مي  التفاوت بین معاییر أهم�ة: الفرع الثاني

لتقس�م اإلقل�مي الذ� تتغیر خصوصیته من دولة خالل المعاییر السا�قة لنستنتج من 

ألخر� حسب الحاجات واإلم�ان�ات المتوفرة إال إن الغا�ة منه ت�قى واحدة وموحدة متبلورة في 

  مطلبُتعتبر التنم�ة التنم�ة، لذا 
ّ
عملّ�ة تقّدم  الجتماعي واإلنساني، وهيلالستقرار والتقّدم ا أساسي

 أو
ّ
 والتقدم في  �استمرار، تتفاوت �أش�الها وُترّ�زشامل  ونمو تكون �ش�ٍل جزئي

ّ
على تحقی� الرقي

مجاالت الح�اة اإلنسان�ة، والمضي قدمًا �اإلنسان نحو االستقرار المع�شي والرفاه�ة، وتلب�ة 

متطّل�اته ��ل ما یتماشى مع احت�اجاته وٕام�ان�اته في �افة المجاالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

التقس�م اإلقل�مي ر�ن من أر�ان اإلدارة المحل�ة ومحرك أساسي في عجلة  لذلك �عتبر والف�ر�ة



  خصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ةخصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ة                                  الفصل األولالفصل األول

 

21 

 

التنم�ة ف�ل المعاییر التي رأیناها ترت�� ارت�اطا وث�قا �مختلف أنواع التنم�ة فمثال المع�ار 

و�رت�� هذا النوع من التنم�ة بإیجاد : التنم�ة االقتصاد�ةاالقتصاد� في التقس�م اإلقل�مي تقابله 

التغیرات الجذر�ة من خالل إجراء �عض العمل�ات في مجتمع معین سع�ًا الكتساب  جملٍة من

المهارة والقدرة على تحقی� التطّور الذ� �حسن نوع�ة ح�اة األفراد و�ز�د قدرتها على التأقلم 

  .وهو نفسه احد أهداف التقس�م تي تتزاید �ش�ل مستمروالتجاوب مع الحاجات األساس�ة وال

ل�مي السا�قة، فقد حظناه على األسس والمعاییر المشهورة في التقس�م اإلقالا على خالف مو

إلى أ� : مفاده وتبنى إش�ال) مي في الجزائرمش�الت التقس�م اإلقل�( عالج األستاذ �مال جعالب

و�قدر ما فصل ف�ه بذ�ر عشوائ�ة . أسس ومعاییر علم�ة یخضع التقس�م اإلقل�مي ف�ه �الجزائر؟ 

، مما جعلنا ندرك أهم�ة الت�اینات بین مختلف المعاییر  1شوائ�ة معاییره المعمول بهاهذا التقس�م وع

  .  إلى علم�ة وأخر� عشوائ�ة  من دولة إلى أخر�، لذا أردنا تصنیف المعاییر

  :معاییر التقس�م اإلقل�مي العلمي -أوال

ملیون  �30حوالي  الجزائر الس�ان في فترة زمن�ة معینة قدر عدد: مع�ار الفاعل�ة والرشادة .1

وهو ، �ان واضح للع�ان األداء السیئ لإلدارة واألع�اء التي تكلف المواطن �ثیرا آنذاك  2نسمة

 االي یتناسب مع معط�ات الد�مغراف�حبلد�ة، لم ��ن قبل التقس�م ال 704عدد  �فسره ما

�عد إذ  ،نسافر  كثیر من البلدان حیث یرتفع عدد البلد�ات مثالال فيعلى الع�س . 3والمساحة

من بلد�ة،  36000لدیها أكثر الهذا العنصر ذا معنى �اف في هذا المضمار، �ون فرنسا مث

د أدنى، أقل مما �م�ن أن یوجد حفإن األمر ال یتعل� في الجزائر بخفض عدد البلد�ات ورسم 

                              
  . 116ساب�، ص �مال جعالب، مرجع  1
حسب ما أورده الموقع االلكتروني لإلذاعة الجزائر�ة بتار�خ  ،في الجزائر ملیون نسمة 42حال�ا یتراوح عدد الس�ان �أكثر من  2

 2020وهو قید الدراسة والمدد حتى سنة  عنه الذ� لم �علن 2008/2016في انتظار إحصاء الس�ن والس�ان لفترة ، 28/05/2019

  . 2021ومن المنتظر اإلعالن عنه مع منتصف 
  . 2، ص  مرجع ساب�، )س�م اإلقل�مي لل�الدمقدمة التقر�ر التمهید� حول مشروع المتضمن التق( 3



  خصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ةخصوص�ات التقس�م اإلقل�مي في نظام اإلدارة المحل�ة                                  الفصل األولالفصل األول

 

22 

 

 من المساحة، تم�ن من ق�ام بلد�ة إذالكن على الع�س من ذلك، ترق�ع حد أدنى من الس�ان و 

، من اجل تحسین ة في تحر� تحدید أقال�م البلد�ات، لذلك البد من مع�ار الفاعل� ذلك العد قفا

 .صورة اإلدارة وتقر�بها من المواطن 

محرك ول نواة تجمع أو مر�ز حالح�اة عادة  تنتظم: مد� توفر مراف� الح�اة العامة ار�مع .2

و حوله تتمحور الح�اة ... ح�اة، أین تتجمع �صفة عامة المدرسة الع�ادة والسوق األسبوعيلل

�التدقی� حول  ،المتناس�وتتكون وحدة التجمع الحضر� یتحق� ذلك  ، و�فضلالرعو�ةالزراع�ة و 

 د�ةیجب تحدید تخوم البل، هذه المجموعة الحضر�ة بین الحضر� والر�في في مجال متضامن

  .ات�، لذلك تطرح ف�رة إنشاء البلدهذه الحق�قة وهذه حالة أغلب�ة اقتراحات الوال�ات الجدیدة وف�

تقر�ب اإلدارة من  هو الراجح في التقس�م اإلقل�ميأن المع�ار ما �ستخلص من هذا 

اهتمام  یترجم الذ� الوال�ات اقتراحات في الكثیر منر الغال�ة التي تذ� حجةغال�ا الو الجماهیر 

ات الزراع�ة اإلم�ان�( االقتصاد�ة من جانب السلطات المحل�ة، إلى حد أن المعاییر األخر�  اإلدارة

  .معدود، وتظهر إال �قدر ضی� و )التعمیر، جرة الر�ف�ةهال( أو االجتماع�ة ) ، الخدمات الصناع�ة

 على إم�ان�ة تحدید رشالمع�ار مؤ  هذا :المناخ�ةة و الطب�ع� سار�ضتناس� معط�ات الت ار�مع .3

 .طات التنم�ةابناء على حتم�ات تخط�� منس� لنش متناسقة �ات و�لد�ات انطالقا من طب�عةالو 

تتناسب مع مناط� طب�ع�ة ( إلى فرض�ة إنشاء وال�ات متناسقة هذا المع�ار �فضي تطبی�

  :أنه أهمهاذا أهم�ة أكیدة لكل شر�� الهضاب العل�ا، لجملة من األس�اب،  ، وهو)متناسقة

 تسییر هیئة و �ضمن وحدة ت.  

 � الرعو�ةة و بیر للمناط� الزراع��ساعد على اهتمام. 

 �شرو� العامل اهالجماعة �اعت�ارها ظاهرة جماع�ة فعل�ة یتوجب إقران إن :مع�ار الكثافة الس�ان�ة .4

 أكثر أو 1500 و 500.000الى  300.000من  هذا المع�ار بتحدید الوال�ات حسم، �الس�اني

 .تسمح �الرفع من نجاعة اإلدارة  ���ف�ة لعناصر متوسطة للس�انلبلد�ات وفقا �النس�ة ل
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، ألنه على غرار ذلك آل�ة�صفة  1)الكثافة الس�ان�ة(ال �م�ن أن �طب� هذا المع�ار 

 نأ ب�مال جعال�ما وضح األستاذ   ،خل� جماعات اصطناع�ة إلىیؤد�  المؤسس على االتساع

تقس�م الوال�ات إلى بلد�ات في الجزائر �مع�ار الكثافة الس�ان�ة، على انه لم ��ن المع�ار المعتمد 

دائما في تحدید عدد البلد�ات وهو ما نراه في الخلل الواضح بین الوال�ات في عدد بلد�اتها مقارنة 

وهو �عطي . 2جلفةبین �ثافتها الس�ان�ة مثل ماهو حاصل بین تیز� وزو ووهران و�ذلك بجا�ة وال

  :ولح) المعلومات(ئل الفي الوقت ذاته �ل الد

  للس�ان ةصعو�ة تأطیر اإلدار.  

 ضرورة إكمال تحدید الوال�ات.  

 إجراء مراجعة للحدود الحال�ة للبلد�ات. 

المع�ار یجب  هذا: هااتر د�ات ومد� إم�ان�ة الوصول إلى مقاتساع الوال�ات والبل )المساحة(ار�مع .5

، أن �فضي إلى رسم ترابي �م�ن س�ان الوال�ة أو البلد�ة من الوصول في ظروف حسنة إلى مقرها

مدة الوصول ساعتین (�لم من مقارها  100تحدید الوال�ات ���ف�ة تجعل الم�ان األكثر �عدا عن و 

رسم تعسفي  ى، �استثناء في الجنوب أین ال �م�ن تطبی� هذا المع�ار ألنه یؤد� إل)تقر��ا

  :إبرازعامة فإنه مع ذلك �م�ن من  �صفة .واصطناعي للوال�ات

 الوال�ات والبلد�ات اتر صعو�ات وصول الس�ان إلى مق.   

  اإلقل�ميضرورة مراجعة الحدود السا�قة للوال�ات بواسطة تكییف إطارها. 

في مش�الت التقس�م اإلقل�مي في  �ره األستاذ �مال جعالبوهو نفسه المع�ار الذ� ذ

وهو ال یتالءم مع التقس�م في الجزائر إذا نظرنا إلى اإلقل�م �عین " مع�ار المساحة�"الجزائر وسمي 

                              
عدد الس�ان في منطقة ما مقسوم على المساحة الكل�ة للمنطقة، أ� حاصل قسمة عدد الس�ان : قانون الكثافة الُس�ان�ة الُمستخدم هو 1

  ).�2م/نسمة(على مساحة المنطقة، والوحدة التي ُتقاس فیها الكثافة الس�ان�ة هي 

  . 117ساب�، ص �مال جعالب، مرجع  2
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الشمال والجنوب فالفروق الواضحة تبین على انه ال یراعي التكافؤ في الموارد الطب�ع�ة 

 . 1واالقتصاد�ة بینهما

اإلقل�مي للوال�ات الجدیدة على أساس  دید اإلطارحت :ضر� القائممع�ار المحافظة على النظام الح .6

  : لوال�ات، مع األخذ �عین االعت�ار، �م�ن من تحدید ار� القائمحضال النظام التنظ�م وتسلسل

  اتجاهات النظام الحضر� التي �انت قائمة.  

  النفوذ  أماكنفي المدن الموجودة  لهذهقوة الجذب.  

دد الوال�ة انطالقا من المراكز ح، أنه ��الرغم من انه حدیث النشأة هذا النظام أفضل�ة

أن یدعم غیر أن تطب�قه �غیر ح�طة من شأنه  ،الحضر�ة القائمة التي بإم�انها توز�ع النمو

فإن  وه�ذا، ليحاستمر�ز النشاطات في الشمال الو الخارج و حاتجاهات النظام الحضر� ن

دة البن�ة الحضر�ة في ش� تتمر�ز  تذ�ر، إال في المناط� حیث ، ال �م�ن أن �عطي نتائجاستعماله

  .دالشمال ال�

ع�س المع�ار الساب�، یجب أن �م�ن هذا  على :مع�ار حتم�ة تطو�ر األنظمة الحضر�ة القائمة .7

تعو�ض تدر�جي : عن طر�� تحدید الوال�ات قصد 2الحضر�ة المع�ار من تصم�م االتصاالت

خل� ، و تدع�م وتنم�ة المدن الثانو�ة داخل ال�الد ،غرب- الت شرق شمال، اتصا-لالتصاالت جنوب

من ظهور محاور أفق�ة أین تقام مدن ثانو�ة خاصة في الهضاب  التم�ین ،مناط� اجتذاب جدیدة

  .العل�ا

لتي یتواجد عدد منها في لمع�ار سوف �فضي إلى فرض�ة إنشاء الوال�ات ااتطبی� هذا  

  :�م�ن من هذا المنطل� من هو و  ،االسهول العل�الجنوب و 

                              
  . 119، ص �باس عجر م�مال جعالب،  1

األمم المتحدة، اللجنة المعن�ة �اإلس�ان : لمز�د من المعلومات حول التصم�مات الحضر�ة وأنواع الس�اسات الحضر�ة المختلفة ، انظر 2

، �م�ن االطالع علیها 2016لثالثة �اندون�س�ا،الس�اسة الحضر�ة الوطن�ة، الدورة ا: ، �عنوان3والتنم�ة الحضر�ة تحت فرع الس�اسة العامة 

 www.habitat3.org: ا�ضا من خالل الموقع 
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 والجنوب حسن تدع�م البن�ة الحضر�ة في منطقة الهضاب العل�ا.   

 تكامل االقتصاد� لهذه المناط�ال لتسهی . 

 توز�ع  تسهیل الس�ك الحدید�ة قصدنفس الوقت، إنجاز ه�اكل الطرق و  ذلك في یتطلب

  . رق �الغربشالمحاور األفق�ة لر�� ال

إنشاء وال�ات جدیدة  مالئمةالمع�ار التقلید� یهدف إلى اعت�ار  هذا : مع�ار الحیو�ة المالي .8

�عد مهما  استعمالها مقارنة �الس�ان تكون مقدرة حسب أسسها القاعد�ة للرسوم الج�ا�ةثروتها 

للجماعة التي یجب  المستقبل�ة على أكثر من صعید، ألنه یدل �مدة على الحیو�ة المال�ة

 ، ف�ماهذا المع�ار �ذلك حدود أكیدة �مثل، في المستقبل هااستقالإنشاؤها وعن مد� نس�ة 

یتعل� األمر في الواقع �مع�ار  الهضاب العل�او  الشاسع تطب�قها على بلد�ات الجنوب یخص

 .ضرور� لكن غیر �اف

المع�ار صائب، خاصة في مناط� الحدود  هذا: اإلستراتیج�ةالمع�ار المؤسس على االعت�ارات  .9

   :منن م�والجنوب الشاسع وهو �

 تواجد أكبر للدولة وتكثیف مصالحها في مناط� الجنوب الكبیر وعلى طول الحدود.    

  بتوز�ع أكبر لنتائج اإلدارة والتنم�ة لحدودناتأطیر أحسن.  

  :معاییر التقس�م اإلقل�مي العشوائي -ثان�ا

في الدراسة النظر�ة وال�حث  تیزامفي الواقع، رغم �ونها لم تجد لها مهناك معاییر م�رسة 

الذین �ان بإم�انهما التأس�س لها وتنظ�مها �معاییر مستقلة على غرار المعاییر األخر� المتعلقة 

  . �التقس�م اإلقل�مي

إجرائها ا عند منجد �عض الدول تعمل به ذ�والتار�خي، ال ذلك المع�ار الس�اسيومثال 

ي، نشیر انه �ان معمول بهما وتأثیرهم واضح على التقس�م اإلقل�مي في ل�ات التقس�م اإلقل�ملعم

واخضع  �مال جعالبالجزائر وذلك في جملة اإلش�االت التي حددناها وسب� وان عالجها األستاذ 

الس�ان�ة فیها �ل من وال�ة الجزائر، بجا�ة، تیز� وزو، وهران والجلفة إلى عاملي المساحة والكثافة 

وهما مع�اران علم�ان إال أنهما أ�انا عن عشوائ�ة النتائج، مما �فسر استعمال أخر�، قد تكون 
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وزو في حین على المع�ار التار�خي لكل من � مبن�ة على القرار الس�اسي �النس�ة للعاصمة وتیز 

الصفراء وهران و�جا�ة، وهذا ال یخفي موجة الضجر التي شهدتها �ل من مدینة صدراتة وعین 

 .�اعت�ارهما اكبر عمرانا وأكثر تحضرا عن �اقي المدن 1984آنذاك سنة 

�حدد درجات أو مستو�ات القرار الس�اسي الذ� یرسم و  :مع�ار التقس�م على أساس س�اسي .1

ددات العلم�ة حغیر أن هذا القرار یتأثر عند اتخاذه �الم ،اإلدارة المحل�ة داتحاختصاصات و و 

 .ةمحل الدراس

 عا�شوا التقس�م اإلدار� الذ� أجرته الح�ومة منتصف الثمانینات، �أنه مسئولون و�ؤ�د  

مناط�  تجاهل عبر عدید المناط� المعاییر الموضوع�ة، �عد أن تدخل أصحاب النفوذ لترق�ة

مما  ما تزال تعاني لحد الیوم من مشاكل التنم�ة، هذه الوال�ات�انت في رت�ة دوار إلى وال�ات، 

�عیدا عن  س�م اإلدار� ملفا مفتوحا إلى غا�ة الیوم، ینتظر التسو�ة �الش�ل السل�مأ�قى على التق

التقس�م اإلدار� الذ�  الجهو�ة والعاطفة والنفوذ، و�حسب وز�ر ساب� تحف� عن ذ�ر اسمه، فإن

 .1الثمانینات أعادت الح�ومة إح�اءه من جدید �ان مطروحا منذ منتصف

 ،اإلدار� التار�خ�ة دورا �بیرا في إجراء التقس�م تعد للعوامل  :تار�خي التقس�م على أساس مع�ار .2

تاجا لتراكمات ن حیث أن المؤسسات الحدیثة ل�ست ولیدة تطورات معاصرة فق�، إنما تعد �ذلك

من التجر�ة التي  �ش�ل خاص هلمع� من العدم، إنما �ستمد ل�فعل أن المشرع ال ینط �ةختار�

 . یجدها قائمة في المیدان

أصدق مثال على ذلك هو تأثر الدول التي �انت خاضعة النتداب البر�طاني، �أسلوب و 

الحتالل اإلدارة المحل�ة المنتجة في هذه الدولة ونفس الشيء �النس�ة للدول التي �انت واقعة تحت ا

التي استلهمت تشر�عها في هذا الصدد من النموذج المطب� و ، �ما هو الحال في الجزائر الفرنسي

   .رنساففي 

                              
          ، جر�دة الشروق االلكترون�ة،)إدار�؟ أم س�اسي تقس�م.. الثمانینات منتصف ُوضع مشروعا الواجهة إلى تعید الح�ومة(لط�فة بلحاج،  1

https://www.echoroukonline.com  ، 2020 أوت 22 اطلع عل�ه یوم.  
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  مقارنة من التقس�م اإلقل�مي  جنماذ: المطلب الثاني

التقس�مات اإلقل�م�ة الحاصلة في العالم إذ حول �عد االطالع على العدید من الدراسات 

المعتمدة من دولة إلى لى أخر� �ما سب� وان ذ�رنا في تغیر المعاییر لة إیختلف التقس�م من دو 

ولتكن الجارتین أحسن مثال ذلك  علیها،أن نعرج  البدوعل�ه فان هذه النماذج المتعددة التي  أخر�،

نظرا للتقارب الجغرافي بین الجزائر والمغرب األقصى من جهة، و�ذلك للتماثل المعتمد في طب�عة 

  .النظام بین الجزائر وتونس من جهة أخر� 

  لتقس�م اإلقل�مي في تونسا: األولالفرع 

ال�الد التونس�ة قد شهدت بدا�ة الظاهرة البلد�ة منذ أواس� القرن التاسع عشر، ب�عث  نإ

، ثم تتالى استحداث البلد�ات خالل فترة االستعمار الفرنسي و�عد 1858بلد�ة تونس في سنة 

لد�ات جدیدة �عد لقد مّثلت عمل�ة �عث ب. 2015بلد�ة في مارس  282االستقالل لیبلغ عددها 

االستقالل، إحد� الوسائل المعتمدة من قبل الدولة لتأطیر الس�ان وتقر�ب الخدمات منهم، الس�ما 

 اعتبر هذ�أّما �المدن المتوسطة والكبیرة ف�المدن الصغیرة المفتقرة أل�س� المراف� االجتماع�ة، 

ن من أجل تقر�ب الخدمات منهم من آل�ات مواك�ة التمّدد العمراني وارتفاع عدد الس�ا االستحداث

  .وتخفیف الضغ� على مراكز المدن

من ناح�ة أخر�، بلغت مسألة التقس�م البلد� ذروة أهمیتها �المجموعات الحضر�ة الكبر� 

الس�ما �المدینة الملیون�ة الوحیدة �ال�الد والمتمثلة في تونس العاصمة، نظرا الختالل توز�ع 

إذ تتر�ز أغلب مواطن الشغل في قطاع الخدمات �قلب  ،لتراب�ةزات والشغل حسب مناطقها االتجهی

العاصمة والضواحي الشمال�ة مقابل ترّ�ز أغلب الشغل الصناعي �الضواحي الجنو��ة، أّما 

  .الضواحي الغر��ة فوظ�فتها األساس�ة الفالحة 

التمّدد  �الّتح�م في إن اإلستراتیج�ة التي تولیها تونس إلى التقس�م لمد� أهم�ة التقس�م

س�اسة تجم�ع للبلد�ات  إت�اع من خاللالعمراني والحّد من اإلقصاء االجتماعي والتهیئة العمران�ة، 

   .الصغیرة من أجل تح�م أنجع في المجال وجدو� أكبر في التهیئة
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منذ  البلد�ة، وقد تطّورت  �ة�ال�الد التونس �ةالقاعد �ةالتراب المستو�ات أهمأحد  �ةالبلدتعتبر 

 75االستقالل  إ�ان عددها یبلغل) ینةتونس المد �ةبلد( �ةاستحداث أول بلد �خ، تار  1858سنة 

إدار�،  �اسي�قرار س �ةفي ال�الد التونس �اتاستحداث البلد یرت�� ،�احال 264إلى  �رتفعو  �ةبلد

للس�ان من فوائد �النس�ة  الظاهرة لهذهو�الّرغم ما  �ة،الداخل �رعن وز  �صدر�مقتضى أمر 

 �ةالجماع �ةاالجتماع التجهیزاتمن �عض  تهمالمنقوصة واستفاد الخدمات �عض خصوصا توفیر

من النقائص  یدتش�و العد �ةالبلد ، إال أّن السلطة المحل�ة)ثانو�، مستشفى محّلي عهدم( یدةالجد

 ھووما  قانوني تشر�عي ماهوا �الخصوص نهنذ�ر م لخدمة المواطنین، عملها نجاعة ی�التي تع

 یدفي التصّرف العمراني الرش �اتوقد استفحل عجز البلد. �ةوال�شر  �ةلضعف الموارد المال نتیجة

الدولة وحاالت االنفالت  أجهزةالذ� أصاب مختلف  الوهن�سبب  2011جانفي  �14عد ثورة "

 شرع�ة فاقدة لكل �ةخصوص �ا�اتالتي عوضت بن االجتماعي المتكرر وحّل المجالس البلد�ة

لدعم  یدةآفاقا جدالذ� فتح  2014دستور سنة  لكن مع، 1"ینلد� المواطن مصداق�ة لها �ستول

 �مقراط�ةوٕارساء د ّ�ة،عن السلطة المر�ز  �ةوٕاسناد العمل البلد� من أجل التمّتع �استقالل �ةالّالمر�ز 

على م�اد� الحو�مة والعمل التشار�ي الذ�  یدالتأك ذلك �اتالشأن البلد�، ومن تجل ییرفي تس

ما�  في �اتوالمجتمع المدني والس�ان، وقد ارتفع عدد البلد ّ�ةُممثلي الجماعات المحل ینب یجمع

 .2ّ�ةبلد 350إلى  2016

  لتقس�م اإلقل�مي في المملكة المغر��ةا: الفرع الثاني

ح طلصهو الم األخیرالجدید فان  المغر�ي التقس�م الجهو�  أوعن التقط�ع الترابي  كلمنات إذا

عرف المغرب منذ حیث  ،في المغرب األشقاءحداثة واعتماد من قبل  األكثروالعمل�ة  األكثر رواجا

                              
،  مجلة الجزائر�ة إنسان�ات االنتر�ولوج�ا وعلم االجتماعال، )البلد� ورهانات الّتصرف العمراني بتونس الكبر�  �مالتقس(فوز� زراعي،  1

  .63-41ص ص  ،2018الجزائر،وهران، 
عواصمها �ما العماالت ، ُ�حدد عدد الجهات، تعر�فاتها، 2015فبرایر  20لیومه  2.15.40مرسوم رقم  2015مرسوم التقس�م الترابي " 2

یونیو  13مؤرشف من األصل في ). PDF" (2015مارس  05 لیوم 6340ى الجر�دة الرسم�ة رقم واألقال�م التي ُتكونها، تم نشره عل

  .2020مایو  31اطلع عل�ه بتار�خ . 2018
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 إن، جهة 12الذ� حدد  2015جهو� لسنة الحما�ة عدة تقس�مات جهو�ة، �ان آخرها التقس�م ال

تخدمه مجموعة من دول المغرب العر�ي وع من التقس�م اإلدار�، وتسنالجهو�ة في المغرب هي 

وهي س�اسة تعتمد على تقس�م المجال الوطني، إلى جهات بهدف التخط�� . و�عني إقل�م أو منطقة

، وتهدف الجهو�ة أ�ضًا إلى إبراز وتعز�ز خصائص وممیزات إقل�م )مر�ز�ةالال(نمیتها، وتطبی� لت

الدولة من خالل المطال�ة �منح معین، وذلك �الدفاع عن هذه الخصائص وحفظها في إطار 

  .1صالح�ات أوسع لإلقل�م

ووف� اخت�ارات عقالن�ة تأخذ  المغر�ي یتم تقس�م المغرب حسب س�اسة إعداد التراب الوطني

یل�ة الد�مقراط�ة لكل �عین االعت�ار العناصر الجغراف�ة، واالقتصاد�ة و�ذا التار�خ�ة مع احترام التمث

في م�حث  �عض منها المعاییر التي أسلفنا ذ�رو ولمعرفة �عضا من هذه االعت�ارات  المواطنین،

  :مراحله هي ساب� البد من معرفة التطور التار�خي للتقس�م اإلقل�مي في المغرب حیث

 المغرب عرفخالل الفترة االستعمار�ة الفرنس�ة واالس�ان�ة : 1971التقس�م ماقبل سنة  -أوال 

 سلیر�ي جون  قبل من جهات، 8 إلى قسم حیث الجغرافي، مجاله لتقس�م محاولة 1948 سنة

 �مع�ار الجغراف�ة الوحدة عناصر إبراز حاول والذ� )جغرافي فرنسي درس �الدار الب�ضاء(

 هذا في اعتمدو  جهات 9 إلى المغرب قسم 1962 سنة في یثح 1962 سنة تقس�مثم  ،أساسي

 سنة آخر تقس�مالقل�م المغر�ي  إلى أن عرف بها المجال یتمیز التي األنشطة نوع على التقس�م

 .2الطب�عي المع�ار على التقس�م هذا في اعتمد جهة 12 إلى المغرب تقس�م ف�ه تم 1970

للمغرب في فترة  اإلقل�م�ةعد محدود�ة نتائج التقس�مات �: 1970التقس�م الجهو� لسنة  -ثان�ا

المغر�ي إعادة النظر في مفهوم الجهة من  قل�م�اإل، حیث قررت المؤسسات المهتمة 1971ماقبل 

جهات اقتصاد�ة خالل  7أجل النهوض �التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، و�هذا قسم المغرب إلى 

                              
  .150صفحة  ،2003، المغرب، مدیر�ة إعداد التراب الوطني ،)إعداد التراب الوطني ورهان التنم�ة الجهو�ة (، ��ر رشیدل 1

صفحة ، 1996، 8، الط�عة المغرب. المجلة المغر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ة، )تطورات الجهة �المغرب(  ،�ناني آمالو  البورقاد� فاطمة 2

22.  
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هذه الفترة، �ان من أهداف هذا التقس�م التخلص من الفوارق الجهو�ة عن طر�� تطبی� س�اسة 

االقتصاد� �ما �ان من أهدافه تخفیف الضغ�  ،)تحت إشراف اإلدارة المر�ز�ة(الالمر�ز�ة 

  ).الدار الب�ضاء، الر�ا�، القن�طرة(والد�موغرافي على محور

�ق�ام  1971أدت محدود�ة نتائج التقس�م الجهو� لسنة : 1997التقس�م الجهو� لسنة  -ثالثا

جاء دستور  المسؤولین المغار�ة بإعادة النظر من جدید في التقس�م المعمول �ه، وفي هذا اإلطار

الذ� أعاد  1997 و�ان تقس�م سنةالذ� رفع الجهة إلى مستو� المؤسسة الدستور�ة،  1992

 1997ترتیب الخر�طة الجهو�ة، وأمد الجهات بإم�انات ماد�ة ومال�ة، حیث تم إصدار قرار تقس�م 

ذا التقس�م حیث جاء ه. ل�صلح الثغرات التي تر�ها التقس�م الساب� ول�عید تنظ�م الخر�طة الجهو�ة

  .1جهة 16

تم اإلعالن عن برنامج ح�ومي یهدف  2010سنة في : 2015التقس�م الجهو� لسنة  -را�عا

إلى إعطاء الح�م الذاتي لكل جهة من جهات المغرب، وه�ذا تم إنشاء اللجنة االستشار�ة للجهو�ة 

قامت اللجنة بإنشاء و . وهي منظمة ح�وم�ة تهدف إلى ص�اغة نموذج مغر�ي لألقال�م ذات�ة الح�م

جهة وقد تم اعتماد هذا  12والذ� تضمن ) أطلس التقط�ع الجهو� المقترح(تقر�ر تحت مسمى 

جَهة، �حیُث تتّمتع �ل جهة منها  12، حیث تّم تقس�م المملكة المغر��ة إلى 2015النموذج سنة 

مت إضافة عدة هذا التقس�م عن التقس�مات الجهو�ة السا�قة، إذ ت ختلفیو .�2صالح�ات أكبر

تعد�الت عل�ه حیث تنقسم �ّل جهة إَلى عّدة أقال�م وعماالت یختلف َتوز�عها من جهِة إلى ُأخر� 

  .إْقل�ماً  62عَمالة و 13واّلتي یبلغ عدُدها 

                              
 ،1998 ،16، المغرب، الط�عة المجلة المغر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ة ،)التقس�م الجهو� الجدید(  ،أحمد اوعطيو  عبد القادر اإلدر�سي 1

  .27صفحة 

  http://www.regionalisationavancee.ma/DefaultAR.aspx:اللجنة االستشار�ة الجهو�ة الموسعة �المغرب، انظر الموقع 2

  .2020اوت  29 :یوم ع عل�هاطل

  



  

  

  

  

  

  

  

  :ل الثانيـــالفص

   ـــرـــرالتقس�م اإلقل�مي في الجزائالتقس�م اإلقل�مي في الجزائإش�االت إش�االت 

  

  

  

  

  

  

  



  إش�االت التقس�م اإلقل�مي في الجزائرإش�االت التقس�م اإلقل�مي في الجزائر                                                                  الفصل الثانيالفصل الثاني

 

32 

 

  التقس�م اإلقل�مي في الجزائر: ولالم�حث األ 

  1984ار�خ�ا في الجزائر إلى غا�ة تطور التقس�م اإلقل�مي ت: المطلب األول    

 العهد العثماني ظل فيوالتقس�م اإلقل�مي عموما  اإلدار�  التنظ�م مراحلالى  سنتطرق  هنا 

 على وس�ادته القبلي النظام في المتمثلة الدراسة مجال منهافرنس�ا،  المستعمرةوالجزائر  لجزائر�ا

 االستعمار�ة الفترة في اإلدار�  التنظ�م إلى إضافة العثماني، الح�م خالل الوال�ة تكون  التي االقل�م

 ید إلى األهالي من األراضي ملك�ة تحو�ل أجل من أصدرها التي القوانینو  اإلجراءات في المتمثلة

 إلى األعراش لتقس�م "لتینسو � سسینات�" �قانون  بدءا المجال على الس�طرة �التالي  المستعمر�ن

في  الوحید اإلدار�  والتنظ�م الكاملة، الصالح�ات ذات البلد�اتو  المختلطة البلد�ات ٕانشاءو  دواو�ر،

الجزائر غداة االستقالل من خالل التحوالت  إل�هلت ، وصوال التنظ�م اإلدار� الذ� وص1956 سنة

 التقس�مات بدا�ة لمختلف هو 1963 لسنة االدار�  التنظ�م في المحلي المستو�  على التي عرفتها

 لمحو وذلك ال�الد وحقائ� یتطاب� إدار�  نظام في التف�یرو  �عد، ف�ما الجزائر ستعرفها التي اإلدار�ة

، خاصة �عد االنتعاشة التي عرفتها السوق 1984و  1974من خالل قانوني  قل�م�ةاإل الفوارق 

  . الجزائر�ة والدول�ة في سعر برمیل البترول

  التقس�م اإلقل�مي في الفترة العثمان�ة :األولالفرع 

 امتدت التي العثمان�ة السلطة تحت الجزائر �انت،  1830سنة الفرنسیین وصول قبل

 رئازلجالعثماني في ا جداولتا حیث �ان م، 19القرن  غا�ة إلى م 16القرن  من قرون  ثالثة حوالي

دة حدم طقمنا على تصراقبل  طنيولل المجاایشمل جمیع  متر�زا في مناط� إستراتیج�ة معینة لم

 جتماع�ةالبنیة ا لبلى قإ الذ� لم یؤد رألماهو ، و ةقبارلما بهدف حلاولساو لعالیة ا االرتفعاتذات 

  1.علیها �طرةبالس ملتکیف معها بشکل سمح لها اكرألتول ابل حا �،رئازلجاللمجتمع  الداخل�ة

                              
، جامعة دمحم "Courrier du Savoir"، مجلة )التنظ�م القطر� وأثره على البن�ة المجال�ة في الجزائر(الكرمة جمال، لعشیبي طاهر و  1

  . 104، ص 2010، �10س�رة، العدد  خ�ضر،
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 �ان العثمان�ة الفترة في اإلدار�  إلى ثالث مقاطعات للتنظ�م آنذاك الجزائر قسمت ف�ه وقد

تم  حیث الشمال�ة للجزائر الطب�عي التقس�م ذلك في مت�عین الضرائب جمع في یتمثل وظ�في تنظ�م

العل�ا  الهضاب من الساحل، الجغراف�ة التكو�نات مختلف تواجد إدار�ة مقاطعة �ل في مراعاة

 :، وهي 1الصحراءو 

، وتحدد دقیة للبالرلشالجهة اعلى ف ره عنابة یشؤمیناو نطینةعاصمته قسو قرلشا ل�كبای ــــ

المقاطعة الشرق�ة لل�الد انطالقا من ال�حر تبدأ الحدود وتماش�ا مع واد سی�او الذ� �صب �القرب 

ج�ال جرجرة، ثم مرتفعات الحضنة والى غا�ة قمم ج�ال  إلىالجهة الغر��ة  �أخذمن دلس، ثم 

 .االوراس

، "المقاطعة الوسطى"وتسمى  مساحة المقاطعات رغصأ وهو وس�ألا سملقافي � �طر لتا ل�كبای ــــ

دلس، تضم هذه المقاطعة �ل حوض ه ؤمینامد�ة، لا عاصمته� ولباا طرف نة مقبارم شدهاأو 

 .الحضنة

�و، وهي ارز ه ؤمیناان وهر و  ثم رمعسک ثمنة عاصمة له زوما البدا�ةفي  و�انت برلغا ل�كبای ــــ

 .واد� الشلیفمنطقة تتقاطع مع المنطقة الوسطى في واد الطو�ل�ة و�ذلك 

لى إ لشارش نلجبلي ما مهازحو هل متیجةسو رئازلجاینة مدعلى  ملتشتاالسلطان و  دار ــــ

  .2للدا�ة رلمباشاقبة ارلما تحتص خا �مجال ةمن�م �انتو  ،دلس

ف ریة تعدارإلات احدولا من ةعولى مجمإ ال�ایلك �ملى تقسإ العثماني النظام عمد �ما 

لمحلیة ایة دارإلا الوحدةلقبیلة اتشکل ، ولقبائلا نم عددیجمع و �يرت ئدقا یدیره طنو�األوطان وال

لى إ ارلدو او  دواو�رلى إ أةزا مجورهبد وهي ،ئدلقاا مساعدةها شیخ یعمل على سأری، ألساسیةا

  .�رقومشاتي 

  

                              
تهیئة اإلقل�م�ة، ، مذ�رة لنیل شهادة الماج�ستر في ال)الحضر�ة، الطرق في تنظ�م مجال ول�ة أم البواقي: دور الش��ات(عز�او� سهام،  1

  .65، ص 2004/2005، جامعة قسنطینة، عهد علوم االرضم
  .105، ص مرجع ساب�الكرمة جمال، لعشیبي طاهر و  2
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  التقس�م اإلقل�مي في الفترة االستعمار�ة :الفرع الثاني

 الكثیر الجزائر�  والشعب �الدولة ألحقت الفترة هذه ولكن سنة 130 من أكثر دامت فترة هي

 الفرنسي االستعمار إن هذا، یومنا إلى الجزائر�  قل�ماإل على آثارها تر�ت التي التغییرات من

 من �ثیرا غیرت التي هي ولكنها الزمن�ة، الناح�ة من والبیزنطیین الوندال �غزو شب�ه للجزائر

   .وتأثیراتها نتائجها حیث من الجزائر�  اإلقل�م مالمح

 �انت االستعمار عمل�ة من للتسر�ع صدرت التي القوانین إن :مرحلة البلد�ة والمحافظة -أوال

مقدرة السلطات  عدم أن حیث اإلقل�م والمجتمع، داخل تغییرات وأحدثت األهالي ح� في مجحفة

 المستقبل�ة مشار�عها وق�ام للتوسع أمامها �حاجز وقعت الق�ائل أراضي في االستعمار�ة للتصرف

 التف�یر وجب ومما معهم تنفع لم التي التجم�ع س�اسة لتطبی� لجأت و�التالي األصعدة، جم�ع على

المستعمر الى إصدار مجموعة من  جعل ما هذا المش�ل، هذا من للخروج أخر�  وسائل في

  :القوانین من بینها 

 الدوار وظهور القبلي النظام تف��ك( 1863-04-22بتار�خ  "�ونسیلت سینات�س"ن قانو:( 

 القبیلة وعوض فرد�ة ملك�ة نظام إلى أراضیهم استغالل في للق�ائل التقلید� النظام حول"

 و�عتبر ،"نسمة 1000عن  عددهم �قل ال وس�ان ه 12000 عن تز�د ال مساحته حیث �الدوار

 هو منها الهدف جدیدة استعمار�ة أداة أنه �ما الجزائر�ة والزراعة الر�ف تار�خ في أهم القوانین من

 العقار�  للنظام نها�ة وضع و�التالي مراقبتها من والتم�ن حدود ذات دواو�ر وجعلها الق�ائل تشتیت

 .1الفرنسي القانون  حسب التامة الملك�ة نظام محله ل�حل لالستغالل القد�م )عرش ملك،(

 شامل مسح على �عمل أعمال بجدول مصحو�ة العمل�ة هذه �انت العقار�ة الناح�ة ومن

 الجیدة المراق�ة أجل من الفعالة الوسائل االستعمار�ة السلطات �عطي ما هذا الجزائر�ة لألراضي

                              
1

أو �ما �عرف �القرار المشیخي في عهد  Consulte -Sénatus 22 -04-1863"السینات�س �ونسیلت"من أخطر القوانین العقار�ة  

نابیلون الثالث والذ� استهدف الجزائر والعقار �التحدید وقاد الى تقس�م الق�ائل والعروش الى دواو�ر أهل�ة حتى تسهل عمل�ة مراقبتها 

زعماء القبیلة وشیوخها، بإضعاف  یرتأثن الجزائر�ین وٕاضعاف لتسیر شؤووالعقار� واالجتماعي الجدید  اإلدار� �اعت�ار الدوار المفتاح 

   .عمالئه اإلدار�یناال االستعمار و  �ملؤهالقبیلة وخل� فراغ س�اسي ال 
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 على والعمل ضده ثورة لخل� محاولة أ� لتجنب تنظ�م�ة أكثر �طر�قة وتوغله توسعه لمواصلة

 عدة القانون  هذا عن نتج وقد الواحد العرش بین وحتى األعراش بین للتضامن القط�عة وضع

 .1 وق�ائل رو�دوا

 في توطین تتمثل األولى المرحلة �انت أن �عدما :االستعمار لتسر�ع للفالحین الملك�ة قانون نزع 

 األراضي في االستعمار�  التوغل وتسر�ع تمیزت �القسوة الموال�ة فالمرحلة االستعمار�  النظام

الصادر " فارنیي" قانون  في والمتمثلة س�قتها التي من أكثر قسوة جدیدة طرق  بإیجاد وذلك الجزائر�ة

�القوانین  وتبدیلها التقلید�ة القوانین �افة الحائ� �ه عرض ضر�ت والتي 1873جوان 20 بتار�خ

 بتحو�ل أراضي سمح حیث للمعمر�ن القبیلة ألراضي الفرد�ة الملك�ة �القوة أحقت والتي ،2الفرنس�ة

 فهي عقد المعمر�ن ولها أ�اد� إلى للتنقل قابلة تص�ح و�التالي الفرد�ة الملك�ة إلى الملك أو العرش

 .والشراء للب�ع قابلة

 ه�تار 687000 علیها المستولى المساحة بلغ 1900 سنة غا�ة وٕالى 1871 سنة بین فما

 إلى العس�ر�ة المرحلة من الجزائر انتقلت الثان�ة المرحلة وفي .مقابل بدون  للمعمر�ن قدمت حیث

 للجزائر والغر��ة الشرق�ة الحدود رسمت هذا إلى �اإلضافة الصحراء، إلى والتوجه المدن�ة المرحلة

 المدن نحو المعمر�ن بنزوح المرحلة هذه تمیزتو  ،3عثمان�ةال المرحلة في مفقودة �انت أن �عد

  .الخدماتو  الصناعة التجارة، مثل الحضر�ة �األعمال واهتموا

                              
، مجلة ال�احث في العلوم االنسان�ة )منه المختلفة والمواقف الجزائر في 1863 أفر�ل  22المشیخي المرسوم(، ا�الل نورالدین 1

، ص 2017، 11، العدد 06، الجزائر، المجموعة ، الواد��ل�ة العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة ،جامعة الشهید حمه لخضر واالجتماع�ة،

207- 219.  

الذ� نص �ان الملك�ة العقار�ة في الجزائر تخضع في إقامتها واالحتفا� بها وانتقالها إلى القانون  26/07/1873قانون فارنیي في  2

المالك واعتبر �ان جم�ع القوانین القائمة على التشر�ع اإلسالمي أو العرق ملغاة ونص على أن الملك�ة الفرد�ة هي الفرنسي مهما �ان 

لقد جاء هذا القانون بهدف محار�ة الملك�ة الزراع�ة .تلك القطعة أم القطع من األراضي التي یتحصل علیها صاحبها عن طر�� العقد

  .الخاصة �المعمر�ن للجزائر�ین وتطو�ر القطاع الزراعي
الجغراف�ا، قسنطینة، ، مذ�رة ماج�ستر في التهیئة اإلقل�م�ة ، معهد علوم األرض و )التعمیر المصغر في حوض میلة(�عقوب علي،  3

  . 66، ص 2015
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 عمد المجال على الس�طرة إح�ام في المتمثلة أهدافه وتحقی� دواو�ر إلى القبیلة تشتیت �عد

 ذات وأخر�  مختلطة بلد�ات  :البلد�ات من نوعین إنشاء في تتمثل أخر�  إجراءات إلى االستعمار

 . الكاملة الصالح�ات

 اإلدار�  فالتقس�م الفرنس�ة، الدولة �مثلون  مدیر�ن �ه �قوم الجزائر�  قل�ماإل وتسییر إدارة إن: البلد�ة .1

 ال تمثل فالبلد�ة الوطني، التراب �افة على والجزائر�ین األورو�یین لتواجد ت�عا �ه الق�ام تم للجزائر

 من بین تعتبر البلد�ة" واالجتماع�ة، المجال�ة االقتصاد�ة، الناح�ة من متجانسة وحدة �الضرورة

 ناتجة عن حدودها أن حیث الواقع�ة، والح�اة غیرها من أكثر �الفرد�ة تمتاز والتي اإلدار�ة الدوائر

 تماما حیث فالع�س الجزائر في لكن المشرع، �ضعها شخص�ة عوامل منها أكثر طب�ع�ة عوامل

 الجغراف�ة والتار�خ�ة العوامل( إلى منها المشرع �ضعها شخص�ة إرادة عن ناتجة هي البلد�ة أن

 للجزائر إلى إدار�  تنظ�م أول و�عود قوانین، لعدة ت�عا الجزائر في البلد�ة نظمت ، )"للمناط�

 .البلد�ة إنشاء إلى تعود التيو  ،1الفرنس�ة القوانین نفس منالمنبث�  1847سبتمبر  28مرسوم 

حیث  1848سبتمبر 16ف�انت حسب القرار المؤرخ في  إلقل�ما لتنظ�م الثان�ة أما المحاولة

الشيء  ونفس فشل، لكنه الوطني التراب �افة عبر الكاملة الصالح�ات بلد�ة ذات 47تم وضع 

الح�م  تطبی� تم 1866 سنة الفشل، ومنذ �ذلك له �تب 1856 سنة حدث الذ� للتقس�م �النس�ة

الكاملة  الصالح�ات ذات البلد�ات في والمتمثل �بیرة، مقاطعات إلى ال�الد تقس�م على �ستند الذ�

 .1874سنة  إال النور یر لم والذ� األهالي أجل من خص�صا وضعت والتي المختلطة والبلد�ات

 یتواجد أین المدني المجال على 1866 سنة من انطالقا أنشأت :البلد�ات ذات الصالح�ات الكاملة 

 أض�فت ثم مح�طة زراع�ة وأراضي مر�ز من تتكون  بلد�ة 75  عددها بلغ حیث ��ثرة األورو�یین

 رؤساء إلى اإلدارة أسندت حیث "�ونسیلت سینات�س "الشیوخ مجلس وضع قانون  �عد دواو�ر إلیها

 1/4 �مثلون  جزائر�ین مستشار�ن ومن األورو�یین الس�ان من منتخ�ة �مجالس استشار�ة �ستعینون 

، أما الدواو�ر التي 1944سنة  2/5ثم الى  1914سنة  1/3من األعضاء، ثم ارتفع الى الثلث 

                              
 یدیرها معتبرة أعدادا �ش�لون  األورو�یین الس�ان أین مجال على البلد�ة وأنشأت بلد� تنظ�م أول أسس الذ� 1847 سبتمبر 28 مرسوم 1

  . الجزائر�ین من الر�ع ��ونوا أن �م�ن األعضاء أین منتخب استشار�  �مجلس و�تمتع معاونون  �ساعده البلد�ة رئ�س
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 أنشأت البلد�ات ، وهذه1الفرنس�ة تالسلطا تعینه قائد یرأسها جماعة البلد�ات فتمثلهاتحتو�ها هذه 

 وتتواجد مساحتها �صغر تتمیز االستعمار�ة حیث المدن من و�القرب حول المجال االستعمار� 

 فیها ��ون  التي والغن�ة الخص�ة أین األراضي العل�ا والهضاب الساحل�ة في المناط� خاصة

 تتواجد وأین ساكن 200000 عددهم یتجاوز ال الس�ان عدد وحیث للتصدیر �بیر وقابل المردود

  .2الیوم�ة �الح�اة الخاصة والتجهیزات مختلف المراف�

 انت حیث الدائرة البلد�ة أولها �انت مراحل �عدة المختلطة البلد�ات مرت :البلد�ات المختلطة� 

 عنها، االستغناء تم لكن عس�ر�ة دائرة �ل مستو�  على الدواو�ر من لمجموعة �فیدرال�ة تعتبر

 الصالح�ات ذات �البلد�ات المجال تنظ�م أجل من الذ� تم  1868-05-20القرار و�موجب 

 أین والق�ائل الدواو�ر من تتكون  فهي مختلطة، بلد�ات إلى ذلك و�عد دواو�ر إلى بتحو�لها الكاملة

  .�3قلة یتواجدون  األورو�یین

 �قابله األهالي من ساكن 50 لكل حیث أهالي معظمهم س�ان من المختلطة البلد�ة تتكون  

 الكاملة الصالح�ات ذات البلد�ات مجال داخل البلد�ات هذه إنشاء وتم األورو�یین من واحد ساكن

 من تدار و�انت المستوطنین، مصلحة وحما�ة عل�ه لالحتالل الجزائر�  المجال تحضیر هو وهدفها

 من �ساعدون  والعمال منتخبین لها ول�ست للج�ش أعلى ضا�� إشراف تحت و البلد�ة مفتش�ة قبل

 وعدد ه 100000حوالي �بیرة مساحة ذات البلد�ة وتكون  األهالي من أصله الذ� القائد قبل

 والتجهیزات ردیئة األراضي اإلدار�، التسییر في نقص شي،مع� تقلید� واقتصاد �بیر بها الس�ان

   .4منعدمة تكون  تكاد

مستوحى من التقس�م اإلدار� العثماني حیث  إن التقس�م األول للجزائر �ان ):المقاطعة(المحافظة  .2

 .الشمال�ة إلى مناط� �ایلك الشرق، �ایلك الوس� أو الت�طر�، �ایلك الغرب قسم الجزائر

                              
  .62-60، ص مرجع ساب��عقوب علي،  1
  .106ساب�، ص لعشیبي طاهر والكرمة جمال، مرجع  2
  .64، ص �عقوب علي، نفس المرجع 3
  .106، ص نفس المرجعلعشیبي طاهر والكرمة جمال،  4
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وقد تم تقس�م الشمال إلى ثالث . الجزائر� مقسم طب�ع�ا إلى ثالث مناط� حیث أن الشمال 

محافظات  ظة قسمت بدورها إلىقسنطینة ، الجزائر العاصمة ووهران، و�ل محاف :محافظات هي

بوجود مناط�  تقس�ماتتمیزت ال. 1الصغر� أو الفرع�ة مقاطعات�ال و�ثیر من ال�احثین �سمیها

الشيء �النس�ة للتجهیزات �انت متوفرة وهذا  حضر�ة �ان العنصر األورو�ي حاضر ��ثرة ونفس

  .ها التجهیزاتاألورو�یین وتكاد تنعدم فی ع�س المناط� المختلطة أین توجد قلة من

�ل محافظة �سیرها محاف� یتمیز ��ل الصالح�ات وله عالقة م�اشرة مع الحاكم العام 

المجلس العام، وتنقسم  إلى إضافةجانب المحاف� نائب المحاف� ومجلس المحافظة  إلىونجد 

   .2، دوائر و�لد�اتاألخیرةمحافظات فرع�ة، في حین توجد على مستو� هذه  إلىبدورها 

 :مرحلة التقس�م االستعمار� الجدید -ثان�ا

اختفت  1956-06-28و�موجب مرسوم ابتداء من هذا التار�خ  1956-06- 28مرسوم 

، ونص على إنشاء عدة الجزائر من قبل التي عرفتها مواقع االست�طانالبلد�ات المختلطة و�ذلك 

لقر��ة من الدوائر، بلد�ات �الرغم من صغر المساحة واألحجام، لكنه �ان یولي أهم�ة إلى تلك ا

ولعل اإلحصائ�ات المشار إلیها بهذا الصدد تبین التطور الحاصل حیث ارتفع عدد الدوائر من 

بلد�ة، في حین ظهرت مستو� إدار� جدید  1468وعدد البلد�ات التي بلغت حوالي  76إلى  20

  . 3"إقل�م واحد"یخص المحافظات حیث یجمع عدة محافظات تحت 

  1984زائر المستقلة إلى غا�ة سنة قس�م اإلقل�مي في الجالت: الفرع الثالث

ة النظام تیجن اومحل� ا�بیر إقل�م� اختاللغداة االستقالل �ان المجال الجزائر� �عرف 

تح�� �المراكز  متقطع یتمیز بوجود القطاعات الزراع�ة المتطورة تقس�ماالستعمار�، حیث نتج عنه 

م�اشرة إلى فرنسا، وأما �النس�ة  مرت�طة �اقتصاد السوق والتي توجهالعمران�ة الساحل�ة وهذه الزراعة 

التجهیزات واإلدارة، و�عد رحیل  للجزائر الداخل�ة �انت بها نشا� اقتصاد� عتی� حیث تنعدم

                              
  .106، ص مرجع ساب� لعشیبي طاهر والكرمة جمال، 1

  .106 ص،نفس المرجع 2
  .106ص ،نفس المرجع 3
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األورو�یین تر�وا اإلدارة الجزائر�ة مشلولة �سبب فقدان اإلطارات والعمال المختصین والوسائل 

اختالل مجالي ناتج عن نفسها أمام اقتصاد محطم �ل�ا، و  لتالي فالجزائر وجدتو�ا ،الماد�ة والمال�ة

بلد�ات مختلطة و�لد�ات ذات الصالح�ات الكاملة، وعدد �بیر من الدوائر اإلدار�ة  :حیث الثنائ�ة

  . من �ل شيء مجردة

تشر�ع اثر �الغ في ال 189-63ألمر رقم �ان ل :1963مرحلة التجم�ع اإلدار� مع بدا�ة  -أوال

�اإلضافة إلى األمر�ن رقم  19631ما�  16في مؤرخ الذ� استفادت منه البلد�ات في الجزائر وال

إلى تقل�ص وتجم�ع البلد�ات والتر�یز  التي تدعو في مجملها، 4663-63واألمر رقم  63-4212

رحیل  دخاصة على ت�س�� مختلف التعقیدات والفراغ اإلدار� الموروث عن اإلدارة االستعمار�ة �ع

إن عدد  .التقل�ص لعدد البلد�ات ناتج عن مشاكل التأطیر والتمو�ل هذاجل اإلطارات األورو��ة، و 

حالها  البلد�ات في الجزائر تقلصت إلى الثلث، أما �النس�ة للدوائر والمقاطعات ف�قیت على

�ش�ل �بیر  �المقابل فإن عدد البلد�ات تقلصت. دائرة 91مقاطعة و  15الموروث واستمروا �ه 

تم تقل�ص  �ما 1963بلد�ة سنة  676إلى  1956بلد�ة أنشأت سنة  1484حیث قفزت من 

على المستو� الوطني تم تعیین مندو��ات خاصة �ان الهدف منها  المصار�ف العامة في التسییر

دة ، حیث أن إدارتها تقوم بها مفتش�ات متعد4الدوائر اإلدار�ة الجدیدة هو إعطاء األولو�ة لتجم�ع

طرف الدولة، التي من مهامها هو تأمین السیرورة الحسنة لمختلف الدوائر  الخصائص ومعینة من

فهذه . الجدیدة استقالل�ة ماد�ة وتقن�ة �بیرة قل�م�ةاإلالمتوفرة وٕاعطاء للوحدات  �استعمال الوسائل

                              
 الرسم�ة الجر�دة ، المتضمن والمتعل� بإعادة تنظ�م الحدود اإلقل�م�ة للبلد�ات،16/05/1963، المؤرخ في 189-63األمر رقم  1

  .1963 ما�  31 الصادرة بتار�خ ، و35الجزائر�ة ، العدد 
 الرسم�ة الجر�دة المتضمن والمتعل� بإعادة تنظ�م الحدود اإلقل�م�ة للبلد�ات،، 28/10/1963، المؤرخ في 421-63األمر رقم  2

  .1963نوفمبر  05 الصادرة بتار�خ ، و82الجزائر�ة ، العدد 
 الرسم�ة الجر�دة اإلقل�م�ة للبلد�ات،المتضمن والمتعل� بإعادة تنظ�م الحدود ، 02/12/1963، المؤرخ في 466-63 قمر األمر  3

  .1963 د�سمبر  12 الصادرة بتار�خ ، و91الجزائر�ة ، العدد 
، مع العلم أن هناك مصادر تذ�ر 1484اكتفینا �المعلومة التي تعدد البلد�ات بـ .(108ساب�، ص لعشیبي طاهر والكرمة جمال، مرجع  4

بتقل�ص عدد البلد�ات  1963على ان الفارق الزمني المستمر في ظل األوامر القانون�ة التي جاءت ت�اعا في سنة  و�رجج، 1525وجود 

   ).بلد�ة 1484استعمل أخر حدیث فیها وهو 



  إش�االت التقس�م اإلقل�مي في الجزائرإش�االت التقس�م اإلقل�مي في الجزائر                                                                  الفصل الثانيالفصل الثاني

 

40 

 

لف الدوائر أساسها ال�حث عن إعادة التوازن االقتصاد�، التقني والمالي بین مخت المرحلة هي

 ، و�التالي فإن مراق�ةدار� اإلمنه ال�حث عن التنظ�م  )في هذه المرحلة العصی�ة (الجدیدة  اإلدار�ة

وقد تم دمج البلد�ات الفقیرة مع البلد�ات الغن�ة ذات إم�ان�ات ماد�ة أحسن،  .تتعد� حق�قتهقل�م اإل

یتین التي �انت قائمة في الفترة الحاالت تم تكو�ن البلد�ات انطالقا من بلد�ة أو بلد وفي أغلب

 . و�عض الدواو�ر الصغیرة االستعمار�ة

حیث ذ�ر في  1963إن النشأة األولى للبلد�ة في الجزائر جاءت في أول دستور لسنة 

البلد�ة هي جماعة محل�ة س�اس�ة، إدار�ة، اقتصاد�ة واجتماع�ة والتي تمثل ": مادته التاسعة أن

الساحة الس�اس�ة نموذجین الفرنسي الرأسمالي والنموذج الیوغسالفي ظهرت على  وقد. 1"األساس

الذ� �عتبر البلد�ة �أنها شخص�ة لها هو�ة معروفة �ما أنها وسیلة عمل، وحاولت  االشتراكي

 الجزائر�ة استخدام الجوانب اإلیجاب�ة لكلى النمطین وفي األخیر استقر األمر على النموذج الدولة

شیئین  ن اإلدار�ین مختلفین �ل�ا من الناح�ة اإلیدیولوج�ة وال �م�ن الجمع بینالفرنسي ألن النظامی

للتنم�ة لصالح  اإلقل�ميالجزائر أعلنت عن برنامج التوازن  1966ابتداء من سنة  .متناقضین

  .الفقیرة  المناط�

الذ� �عتبر أول تار�خ لوضع اللبنة األساس�ة  1967وحتى الیوم الخامس من شهر فبرایر  

  صرح الالمر�ز�ة اإلدار�ة إذ تم تنصیب المجالس الشعب�ة األولى التي تعتبر إحد� أهم ثمرات في

المتضمن القانون ،  1967المؤرخ في جوان  24-67 األمرقد راع تجدید المؤسسات الجزائر�ة، و ل

من المواطنین البلد� األخذ �عین االعت�ار أهم�ة البلد�ة �حلقة أساس�ة في تنظ�م البلد وأكثرها قر�ا 

ز �االستمرار�ة �النس�ة للحدود إذا التغییر الذ� حصل �التقس�م البلد� یتمی ."في ح�اتهم االجتماع�ة

الس�اس�ة معمقة تراعي �ل الجوانب لم ��ن مبني على دراسات �بیرة و  أنه الجدیر �الذ�ر فيو 

یر في حدود الوال�ات و تغی، فلم ��ن هناك تقس�م حق�قي أواالقتصاد�ة واالجتماع�ة وحتى الطب�ع�ة

 .إجراء لتقل�ص عدد البلد�ات فق� ألس�اب سب� ذ�رها ٕانما هوو 

                              
    .161، ص مرجع ساب�شر�ف مصطفي، و بن الشعیب نصرالدین  1
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 :مرحلة التقس�م اإلدار� واإلقل�مي -ثان�ا

ابتداء من سنة  وتسمى �مرحلة ال�حث عن التجانس بین الوال�ات: 1974التنظ�م اإلدار� لسنة  .1

هذا من و . 1جدید إدار� �ان للجزائر اإلم�ان�ات للق�ام بتنظ�م  69-74صدر قانون �أمر  1974

لذلك وجب اإلعادة الجذر�ة للبنى  ،التنم�ة على �افة التراب الوطني ٕام�ان�اتز�ع وسائل و أجل تو 

الالتر�یز مع تفضیل اخت�ار وتبني مبدأ الالمر�ز�ة و اإلقل�م لحقائ�  اإلدار�ة من أجل مالءمتها

 .للسلطات اإلدار�ة

الالمر�ز�ة یجب أن تطب� على الوال�ات والبلد�ات ذات "على أن  الدستور أكد إن

صعید �ل المشاكل ذات األهم�ة المحل�ة واإلقل�م�ة والتي نستط�ع التح�م  اإلم�ان�ات الكاملة على

، والهدف "�عین االعت�ار �ل المجاالت االقتصاد�ة، االجتماع�ة والثقاف�ة فیها و�جب األخذ

 لمهمشةاو الجزائر العم�قة وذلك بترق�ة المناط� المحرومة  فينشر وسائل التنم�ة  هو المرغوب ف�ه

 .2وال�ة 31دائرة و 160بلد�ة،  704حیث نتج عن التقس�م اإلدار� للجزائر 

 1974 سنة تقس�م س�ابأ: 

جاء في وقت أین عرفت الجزائر موجة تصن�ع  1974إن التقس�م اإلدار� الجدید لسنة 

تستط�ع  و�التالي �ان من الضرور� وضع بن�ات إدار�ة مهمة والتي ،ملموسسر�ع و وتحضر  �بیرة

تأطیر المناط� و �التساو� تعز�ز  و�التالي وجب ،التواف� مع التحوالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة

الكبیرة الم�تظة �سبب النزوح  الداخل�ة من أجل تغییر مسار تدف� س�ان الر�ف إلى المدن

اخت�ار أو تعز�ز المناط� الداخل�ة  واالتجاه إلى المستو� األدنى أین الضرورة تكمن فيالداخلي، 

�النس�ة للمدن الكبیرة، والتر�یز �ان  �النظر إلى السواحل و تفضیل المدن الصغیرة والمتوسطة

  .عن الدولة في أقال�مها وبتنالتي  خاصة على تحقی� الترا�� الجغرافي للوال�ات الجدیدة

                              
، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، المتعل� بإعادة التنظ�م اإلدار� اإلقل�مي للوال�ات 1974 ،یولیو 02 المؤرخ في ،69- 74األمر رقم  1

  .1974یولیو  09، الصادرة بتار�خ 55العدد
  .69ساب�، ص�عقوب علي، مرجع  2
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الجدید الذ� خص  اإلدار� التعدیل  لد�ات في هذا اإلطار هي األقل تغیرا من طرفإن الب

وال�ة وعدد الدوائر ارتفع من  31إلى  15الكبر� حیث انتقل عدد الوال�ات من  إلقل�م�ةاالوحدات 

 . عددها �ثیرا دائرة، أما �النس�ة للبلد�ات فلم یرتفع 181إلى  91

  أهداف تتمثل ف�ما یلي �ان �صبو لعدة :1974أهداف تقس�م: 

�الالمر�ز�ة  تتماشى مع االخت�ارات األساس�ة المتعلقةجدیدة ذات وحدة إقل�م�ة  إنشاء وال�ات -

  .توز�ع السلطةو 

 تحدید مجتمع جدید مبني على مؤسسات إدار�ة متینة ومستقرة تعتمد على م�اد� العدالة -

توز�ع وسائل التنم�ة �صورة متوازنة في جم�ع أنحاء ال�الد مع ضمان  االجتماع�ة والد�مقراط�ة مع

  .1حتى یتالءم مع متطل�ات التخط�� في مختلف البرامج التنمو�ة التالحم االقتصاد�

تقر�ب اإلدارة من المواطن بنقل و  ن لتخفیف الضغ� على المدن الكبر� إعادة توز�ع المد -

  .2فعال�ة أكثر للعمل اإلدار�  س�اني إلعطاءالمصالح العموم�ة إلى مجال التر�ز ال

 ش��ة توس�ع هو السلطات طرف من المسطر لقد �ان الهدف :1984التقس�م اإلقل�مي لسنة  .2

 المناط� في وذلك وتحسینها والتجهیزات المصالح نطاق أوسع على وتوز�ع المحل�ة، الجماعات

 الذ� التقس�م اإلقل�مي إن .االستعمار�  النظام عن الناتجة الفوارق  تقل�ص أجل من تدهورا األكثر

 التي التغیرات لمجمل نظرا إل�ه �حاجة �انت الجزائر أین وقت في جاء 1984 سنة في حدث

 إلى الوصول أجل وهذا من االقتصاد� والحضر�  ،النمو الس�اني خاصة المجال اإلقل�مي عرفها

 ضم على والعمل الموروث، الجغرافي التف�ك تصح�ح طر�� عن" وذلك والتكامل اإلقل�مي التماسك

  .المنس�ةو  المهمشة المناط�

  1984األس�اب التي أدت إلى تقس�م :  

 تحسینل أساساجاء  إدار�  تنظ�م هو ،091-84تحت رقم  1984سنة لالتقس�م اإلقل�مي 

  704 مقابل 1504 البلد�ات من لعدد معتبر برفع التقس�م، في سلم آخر إلى لل�الد اإلدار�  التأطیر

                              
  .63ساب�، ص�عقوب علي، مرجع  1

  .109ساب�، ص لعشیبي طاهر والكرمة جمال، مرجع  2
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 إنشاء، فللدائرة �النس�ة الشيء ونفس وال�ة 31 بدل وال�ة 48 أ�ضا ازداد الوال�ات عدد أن ما�

 الوال�ات وهذه للتنم�ة، جدیدة أقطاب شأنه خل� من المعزولة �المناط� خاصة جدیدة وال�ات

 عن أو أخر�  بلد�ات أو وال�ات من أجزاء عدة جزئین أو دمج عن نتیجة المنبثقة الحدیثة والبلد�ات

 التقل�ص تم حیث الوال�ة مجال على تغییر آخر التقس�م هذا و�عتبر .واحدة بلد�ة أو وال�ة تقس�م

  . 2)على غرار الوال�ات المنتد�ة المستحدثة حدیثا التي سنتطرق إلیها الحقا( الوال�ة مساحة من

 األهداف المعلنة:  

 المال�ةت �اإلم�ان�ا وث�قا ارت�اطا مرت�� جدیدة وال�ات بلد�ات أو اقتراح إضافة مشروع إن

 في علیها المنصوص األهدافنشیر إلى أن  .3المجاالت ها المختلفة في �افة�مؤهالتو  لل�الد

  :حیث أضیف لها مایلي 1984 تقس�م في نفسها �قیت 1974 تقس�م

 ترا�� ومد� ال�شر�  العنصر زیتر�من خالل  عن سا�قه التقس�م لهذا الكبر�  األهم�ة إعطاء 

 .الساب� التقس�م ع�س الس�ان بین ف�ما واالقتصاد�ة والثقاف�ة االجتماع�ة العالقات

 مجال في السا�قة اإلدار�ة الوحدات مساهمة مد� لمعرفة المحل�ة المناط� مؤهالت تشخ�ص 

  .حسنة ظروف وف� ترقیتها إم�ان�ة لتحدید المقترحة البلد�ات لوضع�ة معمقة دراسة، و التنم�ة

  قس�م اإلقل�مي الحالي في الجزائرالت: المطلب الثاني

  اء الوحدات اإلقل�م�ة في الجزائرطرق إنش :الفرع األول

 : إنشاء الوال�ة وتعدیل حدودها -أوال

 .الوال�ة هي الجماعة اإلقل�م�ة للدولة": من قانون الوال�ة المادة األولىعرفت : تعر�ف الوال�ة .1

زة �وهي أ�ضا الدائرة اإلدار�ة غیر الممر  ."والذمة المال�ة المستقلةوتتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 

والتشاور�ة بین الجماعات  للدولة وتش�ل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ الس�اسات العموم�ة التضامن�ة

                                                                                                 
 السنة، 06عددالالرسم�ة الجزائر�ة،  لل�الد، الجر�دة اإلقل�مي �التنظ�م المتعل� ،04/02/1984 في ، المؤرخ09-84 رقم قانون  1

1984.  
  .109، ص مرجع ساب�لعشیبي طاهر والكرمة جمال،  2
  .110، ص نفس المرجع 3
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وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة اإلقل�م والتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة  .اإلقل�م�ة والدولة

وتحدث �موجب  وتحسین اإلطار المع�شي للمواطنین ذا حما�ة وترق�ة�حما�ة البیئة و والثقاف�ة و 

ولقد جاءت المادة التاسعة من نفس القانون لتكمل التعر�ف القانوني للوال�ة، حیث عددت  .1القانون 

  .2من الثوابت الضرور�ة االسم، اإلقل�م والمقر الرئ�سي لها

نا أن عمل�ة إنشاء الوال�ة یتم �موجب قانون أما تعدیل �ما سب� وان تطرق: اإلنشاء والتعدیل .2

 08-90حدودها الذ� �ان ال یتطلب سو� مرسوم، فقد أص�ح في ظل القانون الساب� للوال�ة 

، یتطلب استصدار قانون، شر�طة احترام اإلجراءات 07-12و�ذلك القانون الحالي للوال�ة 

أما �ق�ة اإلجراءات تتم . 3شعب�ة الوالئ�ة المعن�ةالخاصة بذلك، �اإلضافة إلى استشارة المجالس ال

عن طر�� التنظ�م مثل المقر اإلدار� والتسم�ة وتتم �مرسوم بناء على تقر�ر من الوز�ر الم�لف 

 حقوق  فإن اإلقل�م�ة، الحدود تعدیل حالة في": انهمنه على  11وقد نصت المادة  .�الداخل�ة

  .4"التنظ�م طر�� عن المادة هذه تطبی� ��ف�ات تحدد .لذلك ت�عا تعدل المعن�ة الوال�ات والتزامات

  :وتشتمل الوال�ة في إنشائها على مراحل معینة متمثلة في

  .الوال�ةإدارة ون�ة السلطات المختصة على إحداث وٕانشاء  انعقادمرحلة : مرحلة التقر�رــــ 

  .للتنفیذإعداد الوسائل القانون�ة والفن�ة وال�شر�ة والماد�ة واإلدار�ة الالزمة : مرحلة التحضیرــــ 

  .5رحلة التقر�ر إلى عمل وواقع مطب�الدخول فعال في حیز التطبی� وتحو�ل م: مرحلة التنفیذــــ 

 :إنشاء البلد�ة وتعدیل حدودها -ثان�ا

�موجب البلد�ة �موجب قانون، بینما ترسم حدودها وتحدد تسمیتها ) إنشاء( حداثستاتم ی

حسب المواد  10-�11ما جاء في ال�اب الثاني من قانون البلد�ة  ئ�س الجمهور�ةر  ینفذهسوم مر 

                              
  .، المتعل� �الوال�ة07-12المادة األولى من القانون  1

 .رئاسي مرسوم �موجب للوال�ة الرئ�سي والمقر االسم �حدد .رئ�سي ومقر وٕاقل�م اسم للوال�ة:" على تنصمن نفس القانون،  09المادة  2

  ."منها تتكون  التي البلد�ات أقال�م مع الوال�ة إقل�م یتطاب� .نفسها األش�ال حسب لذلك تعدیل �ل و�تم

  .، نفس القانون 10المادة  3
   .، نفس القانون 11المادة  4

  .167- 166، ص 1990، الجزائر، سنة المطبوعات الجامع�ة، دیوان 3عمار عوابد�، دروس في القانون اإلدار�، � 5
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�ذلك یتم تعدیل الحدود  .ةالوز�ر الم�لف �الداخل�ده �عقر�ر بناء على توذلك ، 08و 06،07

�صدر بناء  �مقتضی مرسوم � أخر  بلد�ة إلىصل جزء منها وضمه فى هادفة إل�ة للبلد�ة الماإلقل�

قب استطالع رأ� الوالي وأخذ رأ� المجالس الشعب�ة �ة وععلى تقر�ر الوز�ر الم�لف �الداخل

بلد�ة ى عندما تضم بلد�ة ما أو جزء من بلد�ة إل ئي بذلكوالشعبي ال�شعر المجلس ال�ما . المعن�ة

 �09ما بینه نص المادة  والتزاماتها إلى البلد�ة التي ألحقت بها ع حقوقهام�تم تحو�ل جیأخر�، 

 .من نفس القانون  10و

صل جزء أو عدة �ففإنه عندما �قع تعدیل في حدود بلد�ة أو أكثر، �أن  ،من جانب آخر

منها حقوقها �ل  حجب نصوص تنظ�م�ة منه یتم �مو أجزاء من تراب بلد�ة أو عدة بلد�ات، فإن

قبل عل�ه إرجاع وضع�ة هذه البلد�ات إلى ما �انت م وٕاذا ت .التزاماتمن لها ما علیها وتحمی

  .1عاتقها ىفإن الحقوق وااللتزامات الخاصة ��ل منها تعود عل التعدیل،

  إنشاء المراكز والوحدات االستثنائ�ة : الفرع الثاني

  :مر�ز الدائرة -أوال

 إدار�  تقس�م فهي محل�ة، جماعة ل�ست الجزائر�  اإلدار�  النظام في الدائرة :الدائرة تعر�ف .1

 عرفتها التي للتغیرات وفقا تار�خ�ة تطورات األخیرة هذه عرفت وقد الوال�ة، إقل�م من جزء �اعت�ارها

 وتعّدل اإلدار�ة حدودها تعین جغرافي أو إقل�مي قسم الجزائر في فرنسي أصل ذات والدائرة ،ال�الد

 إدار�ة جماعة أو هیئة تمثل ال حیث الداخل�ة وز�ر تقر�ر من على بناء مرسوم �موجب وتلغى

 لها ول�س المعنو�ة �الشخص�ة تتمتع ال (للوال�ة ومساعد تا�ع إدار�  قسم مجرد هي بل محل�ة

 .2)استقالل

                              
  .164، ص عمار عوابد�، مرجع ساب� 1
 زمن�ة لمدة ترصد األموال من مجموعة ،أو مشتر�ا غرضا تستهدف األشخاص من مجموعة �ل أنها على" : المعنو�ة الشخص�ة تعرف 2

 تكون  أن ،أ� المعنو�ة للشخص�ة المال�ة العناصر عن مستقلة األشخاص من المجموعة هذه تتكون  ،�حیث معین غرض لتحقی� محددة

 مشتر�ة جماع�ة مصلحة األموال أو األشخاص من المجموعة لهذه ��ون  �حیث االلتزامات وتحمل الحقوق  الكتساب قانون�ة أهل�ة لها

  ."المجموعة لصالح الفرد�ة و الذات�ة المصالح عن مستقلة
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 سبیل على الجزائر�  المشرع ذ�ر الجزائر�  المدني القانون  من 49 المادة إلى �الرجوعو 

 العموم�ة المؤسسات ،البلد�ة ، الوال�ة ، الدولة:" في المتمثلة العامة المعنو�ة األشخاص المثال

 من مجموعة �ل ،الوقف ،والمؤسسات الجمع�ات ،والتجار�ة المدن�ة الشر�ات ،اإلدار�  الطا�ع ذات

  .قانون�ة شخص�ة القانون  �منحها أموال أو أشخاص

 1969 ما� 23 في المؤرخ 38-69رقم  األمر �موجب :التطور الحدیث للدائرة في الجزائر .2

 إلى مقسم للوال�ة إقل�م �ل "أن  على 167و 166 المادتین حیث نصت ،1الوال�ة قانون  المتضمن

 �موجب وتلغى وتعّدل اإلقل�م�ة حدودها تعین إدار�ة مقاطعة �أنها نفسها الدائرة و�صف "دوائر

 و 124-74المرسومان  صدر 69-74 ألمرل وتطب�قا .الداخل�ة وز�ر تقر�ر على بناء مرسوم

  2.دائرة 160 إلى الدوائر عدد رفع تم ما�موجبه 1974جو�ل�ة  12 في المؤرخان 74-154

 38-69 رقم لألمر والمتمم المعّدل 1981فبرایر 14 في المؤرخ 02-81رقم  القانون  و�موجب

 تراب �قسم"أن على منه 166 المادة نصت الوال�ة قانون  والمتضمن 1969 ما� 23 في المؤرخ

 304-84 رقم مرسوم صدور �عد دائرة 175 إلى الدوائر عدد رفع وتم، " ....دوائر إلى وال�ة �ل

  . 09-84 رقم للقانون  تطب�قا 1984أكتو�ر  13في  المؤرخ

 والمتمم المعّدل 1986د�سمبر  16 في المؤرخ 310- 86 رقم المرسوم صدور �عدو 

�الرغم  ،3دائرة 229 إلى الدوائر عدد ارتفع 1985 أوت  25 في المؤرخ 230-85 رقم للمرسوم

 المراس�م بتفحص ولكنالدائرة  لم تتبنى أنها إالمختلف القوانین البلد�ة والوال�ة التي صدرت  أنمن 

 في المؤرخ 230-90 رقم المرسوم التنفیذ� مثل الملغى، 09-90 رقم الوال�ة قانون  �عد الصادرة

 اإلدارة في العل�ا والوظائف الخاص �المناصب األساسي القانون  ألح�ام المحدد ، 1990جو�ل�ة20

                              
  . 44 ،عدد رسم�ة الجزائر�ة جر�دة ، الوال�ة قانون  المتضمن ، 1969 ما� 23 في ، المؤرخ 38- 69األمر 1
 ،57و تكو�ن وال�ة أدرار جر�دة رسم�ة، عدد  اإلقل�م�ةالمتضمن تحدید الحدود  1974 جو�ل�ة 12، المؤرخ في  124-74مرسوم رقم  2

 و تكو�ن وال�ة اإلقل�م�ةالمتضمن تحدید الحدود  1974 جو�ل�ة 12المؤرخ في  154-74، والمرسوم رقم 1974یولیو  16صادرة بتار�خ 

  . 1974یولیو  16صادرة بتار�خ  ،57، عدد وهران، جر�دة رسم�ة

، الذ�  1985أوت  25،المؤرخ في  230- 85، المعّدل والمتمم للمرسوم رقم  1986د�سمبر  16، المؤرخ في 310-86مرسوم رقم  3

  . 1986د�سمبر  20، صادرة بتار�خ 52جر�دة رسم�ة، عدد  �حدد قائمة البلد�ات التي ینشطها �ل رئ�س دائرة،
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 في عل�ا وظائف الدائرة ورئ�س للوال�ة والكاتب العام الوالي وظائف "أن على منه 02 المادة نصت

 1986 فبرایر 25 في المؤرخ 35-86 مرسوم رقم ذلك قبل صدر أنه علما ،1"المحل�ة اإلدارة

 منه األولى المادة أشارت �حیث الدولة في االنتخاب�ة غیر العل�ا الوظائف �عض قائمة الذ� �حدد

 أوت 24 في المؤرخ 306-91 رقم التنفیذ� المرسوم صدر 1991 سنة وفي،  الدائرة رئ�س إلى

 553 إلى الدوائر عدد وأرتفع ، دائرة رئ�س �ل ینشطها التي البلد�ات قائمة الذ� �حدد 1991

   .2اآلن حد إلى العدد هذا و�قي دائرة

 ):اإلدار�ةالمقاطعات ( الوال�ات المنتد�ة -ثان�ا

 الجلسات عن المنبثقة التوص�ات على و�ناءً  واجتماع�ة، اقتصاد�ة س�اس�ة، لمعط�ات وفقا

 إلى رفعت والتي ، 2011 سنة عقدت التي واالجتماعي االقتصاد� الوطني المجلس مع الوطن�ة

 في "العدالة"��فل جدید إدار�  تقس�م إدراج ضرورة منها �بیر جزء تضمن أین الجمهور�ة، رئ�س

 تم 140-15 رقم سيالرئا المرسوم �موجب .المواطن من اإلدارة تقر�ب على و�عمل المحل�ة، التنم�ة

، اعت�ارات لعدة نظرا الجنوب لوال�ات األولو�ة �انت الوال�ات �عض داخل إدار�ة مقاطعات استحداث

 تمنراست، إلیز�، وهي الجنوب وًال�ات من وال�ات ثمان�ة داخل في مقاطعات عشرة أنشئت حیث

 عمل�ة 141-15 رقم التنفیذ� المرسوم �موجب تم �ما �شار،و  �س�رة الواد�، ورقلة، غردا�ة، أدرار،

األخیر الذ� تم استحداث �موج�ه  328-19إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم  وسیرها تنظ�مها

  .عدة وال�ات منتد�ة خاصة في مناط� الهضاب العل�ا

إن مصطلح الوال�ات المنتد�ة االسم الشائع لد� القانونیین وعامة الناس  :المنتد�ة تعر�ف الوال�ة .1

المقاطعات "طل� علیها المشرع الجزائر� هي نفسها التسم�ة الواردة في القانون الجزائر� حیث أ

                              
الذ� �حدد أح�ام القانون األساسي الخاص �المناصب والوظائف العل�ا  1990یولیو  25، المؤرخ في 230-90المرسوم التنفیذ� رقم  1

  . 1990یولیو  28،صادرة بتار�خ  31ة المحل�ة ، جر�دة رسم�ة ،عدد في اإلدار 
، الذ� �حدد قائمة البلد�ات التي ینشطها �ل رئ�س دائرة ، الجر�دة  1991أوت  24، المؤرخ في  306- 91المرسوم التنفیذ� رقم  2

  . 1991سبتمبر  04، الصادر بتار�خ  41الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 
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وهي التسم�ة التي �رسها في مختلف القوانین، أما عن أصل المصطلح فهو اشتقاق من " اإلدار�ة

  .الوالي المنتدب الذ� ینتدب لرئاسة المقاطعة اإلدار�ة تحت سلطة والي الوال�ة األم 

المقاطعات اإلدار�ة �موجب المرسوم  إنشاءلقد تم  :األساس القانوني لوجود الوال�ة المنتد�ة .2

داخل �عض  إدار�ةتنشئ مقاطعات " :منه على األولى، حیث نصت المادة 140-15الرئاسي رقم 

لل�الد من  اإلقل�مي�ذلك أقر للسلطة التشر�ع�ة مسألة االختصاص في التقس�م . 1...."تالوال�ا

الجمهور�ة صالح�ات  لرئ�س أقر: منه 143، أ�ضا و�موجب المادة 140المادة  خالل أح�ام

المعط�ات القانون�ة  ووفقا لهذه ،في المسائل غیر المخصصة للقانون  ممارسة السلطة التنظ�م�ة

لل�الد  إقل�ميوأن أ� تقس�م  ،إقل�م�ة أكد على أن البلد�ة والوال�ة جماعات أن الدستورنجد  أعاله

من المرسوم  األولىالمادة  إلىرجوع ��ون من صالح�ات البرلمان عن طر�� التشر�ع �قانون، و�ال

مما یتضح لنا  ،"المقاطعات اإلدار�ة تنشئ داخل الوال�ات"تنص على أن  التي 140-15 الرئاسي

 إلدارة أن هذه المقاطعات ال تتعد� أن تكون مسألة تنظ�م�ة تندرج تحت إصالح التنظ�م اله��لي

 لدرجة التقس�م اإلقل�مي اإلدار� الذ� هو من صالح�ات البرلمان، و�التالي فإن الوال�ة، وال ترت�

المنظم الجزائر� �استحداثه للمقاطعات اإلدار�ة �موجب مرسوم رئاسي لم یخالف األح�ام 

�مقتضاها على اعت�ار أن المسألة تندرج في إطار العمل التنظ�مي الذ� هو  بل عمل الدستور�ة،

التنفیذ�ة ممثلة في شخص رئ�س الجمهور�ة منحها له الدستور، �صدر  طةللسل اختصاص أصیل

  .2تنظم المسائل غیر المخصصة للقانون  )مراس�م رئاس�ة( �مقتضاها تنظ�مات

لجماعات وا الداخل�ة من خالل إجا�ة وز�ر :المعاییر المعتمدة في استحداث الوال�ات المنتد�ة .3

نواب المجلس الشعبي  ؤال الذ� طرح عل�ه من قبل أحدعن الس 3"نورالدین بدو� "السید المحل�ة 

 منتد�ة استشف الوطني المتعلقة �المعاییر والمقای�س المعتمدة في ترق�ة �عض الدوائر إلى وال�ات

                              
   .، المتعل� �استحداث مقاطعات إدار�ة �الجنوب الجزائر� 140- 15الرئاسي المرسوم  1
، مجلة العلوم القانون�ة والس�اس�ة، جامعة دمحم )م�انة المقاطعات اإلدار�ة المستحدثة في التنظ�م اإلدار� الجزائر� (ماجدة بوخزنة،  2

  . 772، ص 2018، د�سمبر 787- 770، ص ص 03، العدد 09د لخ�ضر، �س�رة، المج

ورالدین بدو� وز�ر الداخل�ة والجماعات المحل�ة في البرلمان نسؤال من طرف العضو البرلماني الحبیب التهامي عن وال�ة الب�ض للسید  3

   . 2015سنة 
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إلیها،  مع�ار الكثافة الس�ان�ة، مع�ار عدد البلد�ات المنضمة: من إجابته اقتراح المعاییر التال�ة

�ح�م التقس�م اإلدار� شمل وال�ات الجنوب والتي ال ، و الوال�ة، مع�ار الس�ادةمع�ار ال�عد عن مقر 

عدد �بر من البلد�ات �المقارنة مع وال�ات الهضاب  تتوافر على �ثافة س�ان�ة عال�ة وال على

نظرا لعدم اعتمادهم �صورة أساس�ة في  والثاني األولولهذا نستثني المع�ار  ،ووال�ات الشمال

الذ� اعتمدها المنظم في  دار�ة المنص�ة إلى غا�ة وقتنا الحالي وٕانما المعاییرالمقاطعات اإل

المع�ار�ن األولیین ف�ما تم اعتماد �عض من  مقاطعات إدار�ة في الجنوب هما عشرةاستحداث 

 . 20191المعاییر األخر� حول االستحداث الثاني للمقاطعات لسنة 

 ة تنطب� على �ثیر من الدوائر الواقعة بجنوب ال�الد، وهذه الوضع: مع�ار ال�عد عن مقر الوال�ة�

تشج�ع تقر�ب اإلدارة من المواطن، وال على توفیر الظروف  على حیث ال تعمل هذه الوضع�ة

  .التكفل الفعلي �متطل�ات الساكنة وانشغاالتهم المالئمة لتحق� التنم�ة المطلو�ة، وال على

  وال�ات والس�ما الحدود�ة المناط� تواجهه لما نظرا  ):منيمع�ار االستراتیجي واألال(مع�ار الس�ادة 

 وخارج�ة، داخل�ة ضغوطات عن ناجمة خطیرة تكون  قد تجاوزات و توتر من الكبیر الجنوب

 .2المنطقة في س�ادتها و�س� الدولة دور تكثیف وجب ذلك ولمواجهة

 الستحداث  �عتبر مع�ار الكثافة الس�ان�ة من أهم المعاییر المعتمدة :مع�ار الكثافة الس�ان�ة

ملیون ونصف   المقاطعات اإلدار�ة، فنجد مثال وال�ة سطیف أو وهران التي تضم وحدها أكثر من

ولكن المالح� هنا ، ألف ساكن  600إلى  350ملیون نسمة، في حین أن المعدل یتراوح ما بین 

س�ان في األغلب ��ون  ني �ثیرا وال�ات الجنوب والتي تتوفر على عددفي هذا المع�ار أنه ال �ع

هذا المع�ار، وذلك بإنشاء  ومستق�ال سیتم االعتماد على قلیل، ولكن تبدو ن�ة المشرع هنا هو أنه

مقاطعات إدار�ة في وال�ات الشمال والهضاب العل�ا الذ� �ان من المنتظر أن تنصب في وال�ات 

                              
، مقال وال�ة 19وال�ة منتد�ة جدیدة عبر  44مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم رئاسي ینص على إنشاء عرفت مصادقة  2019سنة  1

  .2020أوت  20، اطع عل�ه یوم 2019نوفمبر 26جر�دة الشروق االلكترون�ة، بتار�خ 
، مجلة العلوم القانون�ة والس�اس�ة، جامعة دمحم )م�انة المقاطعات اإلدار�ة المستحدثة في التنظ�م اإلدار� الجزائر� (ماجدة بوخزنة،  2

    . 774- 773، ص 2018، د�سمبر 787- 770، ص ص 03، العدد 09د لخ�ضر، �س�رة، المج
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إال أن األزمة المال�ة  ،2017 ، ووال�ات الشمال في هذه السنة 2016نة الهضاب العل�ا في س

 .ا الدولة في هذه الفترة حالت دون ذلكبهالتي تمر 

 عدد  �عتبر هذا المع�ار مهم جدا خاصة في وال�ات الشمال التي تشهد وجود :مع�ار عدد البلد�ات

والتسییر م و�التالي �صعب التح� هائل من الس�ان ما یترتب عل�ه وجود عدد �بیر من البلد�ات،

تواجد عدد . من طرف والي واحد، ولذلك فاستحداث المقاطعات اإلدار�ة في الوال�ات التي تعرف

 .1 �بیر من البلد�ات أمر مناسب، فهذا یخفف العبء عن الوال�ة األصل�ة

 وقانون�ة دستور�ة حول �الجزائر القانون  وأساتذة فقهاء طرف من القائم الجدل من و�الرغم

 وهي ئهاإنشا على سنوات ثالث من أكثر مرور مع ذلك، ح�ال صامتا والمشرع المقاطعات هذه

 في نتوسم وهنا أعاله، المذ�ور�ن المرسومین من وجودها مستمدة الواقع، أرض على مهامها تؤد�

 التنظ�م داخل موقعها بب�ان صراحة علیها والنص الوال�ة قانون  بتعدیل الوضع یتدارك أن المشرع

 داخل القانون�ة م�انتها إعطائها و�التالي قانوني، وجود لها �ص�ح حتى للوال�ة، اإلدار�  اله��لي

 .وقانونیتها دستور�تها �شأن القائم الجدل وفض اإلدار�  التنظ�م

  النظام الجهو� ل�عض المراف� العامة: الفرع الثالث

 أن الفوارق اإلقل�م�ة تبین لنا الجزائرفي  اإلقل�ميالتقس�م  المتعل� بتطور من خالل المطلب

�عد أكثر نصف قرن من االستقالل، و�التالي فشل  حدتهاحتى أنها زادت  ومستمرة مازالت قائمة

في س�اق متصل نالح� من و  ،الجزائر� على مستو� اإلقل�م مساعي خل� التوازن الجهو� المنشود 

أنها استطاعت أن تقطع أشواطا �بیرة في ) ةالمتقدمة والنام�(خالل تجارب الكثیر من دول العالم 

معالجة الفوارق الجهو�ة وخل� توازن بین أقال�مها تحق�قا لم�اد� التنم�ة المتوازنة، والفضل في ذلك 

فیها، وقد طورت هذه الدول مفهوم الجهة لینسجم مع ) الجهو�ة(یرجع إلى فعال�ة األنظمة اإلقل�م�ة 

هذا ما �طرح مسألة تأخر الجزائر عن ر�ب  ،�ة واالقتصاد�ةواقعها الس�اسي وخصائصها الجغراف

  .في س�اقها االیجابي الجهو�ة

                              
، مجلة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، جامعة )النظام القانوني للمقاطعة اإلدار�ة في الجزائر دراسة تحلیل�ة( عبدالمجید لخذار� وخل�في وردة، 1

  .117-116، ص 2017، جوان 127- 115، ص ص 08لعدد خنشلة، الجزائر،الجزء االول، ا
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إقل�م ذا مساحة متوسطة " :لقد عّرف المجلس األورو�ي الجهة على أنها :مفهوم الجهو�ة -أوال

مجموعة تراب�ة  أنها�ضا على ، و�م�ن تعر�ف الجهة أ"�م�ن تحدیده جغراف�ا، و�تمیز �انسجامه

تهدف إلى خل� نوع من التكامل التنمو� �غ�ة تحقی� نوع من التوازن االقتصاد�  إقل�م�امنسجمة 

واالجتماعي بین الجهات في إطار التنم�ة الجهو�ة �ش�ل ینسجم مع تدخل الدولة في انجاز 

       .عمل�ات التخط�� والتنم�ة المحل�ة

لدولة یتم من خالله نقل جزء من الصالح�ات تعبر الجهو�ة عن تطور في ه�اكل ا إذ    

من السلطة المر�ز�ة إلى الجهات، وهذا ما ینجر عنه ظهور السلطة الجهو�ة تنفیذ�ة �انت أو 

یهدف إلى غا�ة  ةللدول دار� اإلمنتخ�ة، رغم أن الغا�ة من وجود اإلقل�م أو الجهة في التنظ�م 

وذلك ) الجهو�ة(ال انه ال یوجد مفهوم موحد لإلقل�م�ة الدولة، إ قال�مألأساس�ة هي التنم�ة المتوازنة 

دستور�ة أو تراب�ة، اقتصاد�ة و فقد تكون جهة قانون�ة (األساس الذ� قامت عل�ه �االختالف یرجع 

، )غیر ذلك أوفدرال�ة  أوالدولة مر�ز�ة �انت  نظام ش�ل مجاالتتختلف �اختالف  وحتى س�اس�ة

  .1الدولةطب�عة عالقة الجهة ��اإلضافة إلى 

  :التوازن الجهو� في الجزائرتجسید  -ثان�ا 

أهم�ة التوازن الجهو�  1962لقد أدرك المشار�ون في مؤتمر طرابلس  :1962مؤتمر طرابلس .1

إفراز للس�اسة االستعمار�ة متعددة  اإلقل�م�ةاإلش�االت في بناء الدولة الجزائر�ة المستقلة، وألن 

األوجه، �ان یجب التصد� لها ومعالجتها، وفعال تضمنت �ل المخططات اإلنمائ�ة االشتراك�ة 

الثالث�ة، الر�اع�ة والخماس�ة هدف تحقی� التوازن الجهو�، حیث �انت اإلستراتیج�ة تقضي 

ألجل خل� أقطاب  اع�ةب�عث أقطاب تنمو�ة جهو�ة �مراكز إشعاع من خالل األقطاب الصن

  . 2اقتصاد�ة جهو�ة

                              
  .119، ص مرجع ساب�فاتح حاجي،  1
�مدینة طرابلس بلیب�ا في الفترة الممتدة بین  ،�انلرسم س�اس�ة ما �عد الحرب في الجزائر 1962انعقد في جوان . 1962مؤتمر طرابلس  2

حضرته ق�ادات الثورة الس�اس�ة والعس�ر�ة �أعضاء الح�ومة المؤقتة وعلى رأسهم بن یوسف بن خدة  1962جوان  04ما� إلى  27

الحرب وعلى رأسهم العقید هوار� بومدین وقادت الوال�ات و�عض المسؤولین الذین أفرج عنهم �عد توق�ع اتفاق�ة والق�ادة العامة ألر�ان 

  .ا�ف�ان الثان�ة، وخالل هذا المؤتمر تم تحدید المعالم الكبر� للدولة الجزائر�ة في نظامها الس�اسي واالقتصاد� واالجتماعي والثقافي
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س�اسة التوازن " :على أن 22في مادته  1976 میثاقفي س�اق متصل أكد : 1976میثاق  .2

أساسي، وهي ترمي إلى محو الفوارق الجهو�ة، من اجل تأمین تنم�ة  الجهو� اخت�ار

  .1"منسجمة

بروز التهیئة العمران�ة �نوع من أسالیب وتقن�ات التدخل الم�اشر  :1980التهیئة العمران�ة  .3

سواء بواسطة األف�ار أو بواسطة الدراسات ووسائل التنفیذ واإلنجاز لتنظ�م وتحسین ظروف 

المع�شة في المستوطنات ال�شر�ة سواء �ان ذلك على المستو� اإلقل�مي أو الوطني، جعل 

 19في " التكو�ن والتهیئة اإلقل�م�ة في الجزائر"ل حول الجزائر تحتضن الملتقى الدولي األو 

 1880عام  )M.P.A.T(، �ما تم إنشاء وزارة للتخط�� والتهیئة العمران�ة 1980جانفي 

فرع التهیئة ات في الجامعفتح تم و ، 1984وٕانشاء مدیر�ات التخط�� والتهیئة العمران�ة سنة 

� م�اد� ومعاییر التهیئة العمران�ة �انت �صدور لكن بدا�ة تطبی. اإلقل�م�ة أواس� الثمانین�ات

، والمتعل� �التهیئة العمران�ة، الذ� بین أن 1987جانفي  27المؤرخ في  03-87القانون رقم 

ترمي إلى إزالة األس�اب اله��ل�ة لعدم التوازن الجهو�، من خالل تطبی� "التهیئة العمران�ة 

  .2"ث محتواها ووتیرتهاأعمال إنمائ�ة تختلف �اختالف المناط� من حی

د�سمبر  12المؤرخ في  20–01إن صدور القانون رقم : قانون تهیئة اإلقل�م والتنم�ة المستدامة .4

، الخاص بتهیئة اإلقل�م وتنمیته المستدامة، �عبر أ�ضا عن تقدم واضح في مسار تهیئة 2001

إلقل�م�ة، �ل واحد فضاءات جهو�ة للتهیئة ا 09التراب الوطني، ومن بین ما نص عل�ه إنشاء 

 أومنها یتكون من عدة وال�ات متجاورة، لها خصوص�ات فیز�ائ�ة ووجهات إنمائ�ة متماثلة 

، تأس�س ندوة 2000لسنة  20–01من قانون  �51ما تم أ�ضا �موجب المادة ، متكاملة

امج منه طب�عة برن 47جهو�ة لتهیئة اإلقل�م لكل برنامج جهة، �ما حدد نفس القانون في المادة 

الجهة لتهیئة اإلقل�م وتنمیته المستدامة، المتمثل في فضاء للتنسی� لتنم�ة اإلقل�م وتهیئته 

                              
   .1976نوفمبر  19عن طر�� االستفتاء في  ، الذ� تم1976عام دستور الجزائر لمن  22المادة  1
 28، الصادرة في  05، المتعل� �التهیئة العمران�ة، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد  1987جانفي  27، المؤرخ  03–87قانون رقم  2

  .1980جانفي 
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ولبرمجة الس�اسات الوطن�ة المتعلقة بتهیئة اإلقل�م، وهو أ�ضا إطار إلعداد المخط� الجهو� 

على انجاز وثائ� تراب�ة لتهیئة  �49ما نص القانون أ�ضا من خالل المادة ، 1لتهیئة اإلقل�م

تكون مرفقة بوثائ� خرائط�ة تبین  استشراف�ةالفضاءات الجهو�ة التسعة، وهي وثائ� تحلیل�ة 

مشروع تهیئة األقال�م، وفعال ظهرت مخططات تهیئة فضاءات البرمجة اإلقل�م�ة وأص�ح لكل 

تسعة مخط� تهیئة �سمى المخط� الجهو� للتهیئة العمران�ة واحد من هذه الفضاءات ال

)SRAT(2   .  

مما سب� یتضح لنا وجود ن�ة لد� الدولة في تحقی� توازن جهو�، واألمثلة �ثیرة من الوثائ�       

تناول هذه المسالة، حیث نص �ش�ل صر�ح على أن  2016الرسم�ة والقوانین، حتى أن دستور 

تمس�ا بخ�اراته من اجل الحد من الفوارق االجتماع�ة والقضاء على أوجه �ضل الشعب الجزائر� م"

  .3"التفاوت الجهو� 

  الت التقس�م اإلقل�مي في الجزائرإش�ا: الم�حث الثاني

  ع�ار� الكثافة الس�ان�ة والمساحةمفي ظل اإلقل�مي تقس�م تقی�م ال :المطلب األول

  ةالمساحالتقس�م اإلقل�مي من خالل مع�ار : األولالفرع 

 عنمش�الت التقس�م اإلقل�مي في الجزائر موضوع في " �مال جعالب" األستاذأسهم 

إلقل�م �عین إذا نظرنا إلى ا ،التقس�م في الجزائرطب�عة ال یتالءم مع �أنه  وأوضح" مع�ار المساحة"

التكافؤ في الموارد الطب�ع�ة  الشمال والجنوب فالفوارق الواضحة تبین على انه ال یراعى

                              
، المتعل� �التهیئة العمران�ة والتنم�ة المستدامة، الجر�دة  2000د�سمبر  12، المؤرخ في  20- 01من القانون  49و 47و 51المواد  1

    15/12/2001، الصادرة في  18الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 
في الواقع فضاءات البرمجة اإلقل�م�ة هذه، ل�ست تقس�ما إدار�ا جدیدا، وال هیئات ومؤسسات جدیدة، وال یتعل� األمر بإعادة تجم�ع  2

للوال�ات ذ� طا�ع مؤسساتي، بل إعادة تش�یل جغرافي لإلقل�م قصد الوصول إلى خر�طة تنظ�م فضاءات البرمجة اإلقل�م�ة �صفتها فضاء 

شار�ع والبرامج المشتر�ة للعدید من الوال�ات، وهي تش�ل إطارا للدراسة وتخط�� المشار�ع انطالقا من إش�ال�ة مشتر�ة في للتشاور حول الم

  .إطار إقل�مي موجه لبناء مشروع ناجح ومشترك للتنم�ة
بلق�س ، الدار الب�ضاء،  إذا �ان المرجع المستعمل للدستور عن دار(، 7، ص01-�16اجة التعدیل الدستور� الفقرة الثامنة من دی 3

  ).2016الجزائر، أوت 
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�عد تقس�م سنة �برز التحدید الجغرافي بجالء، �أن معظم الوال�ات الجدیدة ، و 1واالقتصاد�ة بینهما

 �ات ال�اق�ةالو  05أما  .ل�ةساح�ات الو  05، بینما هناك 07تقع في داخل ال�الد عددها ، 1984

ا في ، تم إنشاؤه)10أكثر من (�م�ن القول �أن ثلثي الوال�ات . فتقع في المناط� الصحراو�ة

ولقد ساهم إنشاؤها منذ ذلك الحین �ش�ل �بیر في إعادة توز�ع . المناط� الداخل�ة والجنوب الشاسع

وهو . الس�ان و�ذا النشاطات داخل المساحات الشاسعة في الهضاب العل�ا والجنوب الشاسع

علم�ا  لكنه ال �عد مع�ارا موضع استحسان االخت�ارات في مجال التهیئة العمران�ة آنذاك جعلهما

  . األحوالالن نتائجه ظرف�ة فق� غیر قابل للتطبی� في �افة 

من البلد�ات لها  %30، االمتدادعلى العموم، فإن البلد�ات متوسطة أما �النس�ة للبلد�ات 

من جانب ه�تار   50000القلیل منها یتوفر على  نأفي حین  ،ه�تار 10000من  مساحة أقل

أغلب البلد�ات المقترحة قلیلة الكثافة الس�ان�ة حیث تتكون إن ي حین ، ف% 12أ� بنس�ة  آخر

   ). مس�ن 2000و 200 (منها لدیها بین% 80 من س�ان م�عثر�ن

هذه اإلحصائ�ات تبین االتجاه نحو تنم�ة المناط� الثانو�ة الهادفة إلى إعادة التوازن على 

اقتراح إنشاء خصت  573جموع اإلضافة في هذا الشأن �أنه من م� ،أساس الش��ة البلد�ة الوطن�ة

إذا أنها . التقس�م الماضي على األقل ل�ست سو� تجسید االقتراحاتمن  453البلد�ات الجدیدة، 

  . �انت موجودة مس�قا قبل االستقالل، في إطار التقس�م اإلقل�مي القد�م

 الكثافة الس�ان�ةالتقس�م اإلقل�مي من حیث : الفرع الثاني

 إش�االت وفوارق منهج�ة شاملة، مما انجر عنه  ال�ة في غ�ابحاإلقل�م�ة الأنجزت الخر�طة 

�حیث انتقل عدد الوال�ات . جهو�ة في المحتو� وفي المجال على حد سواء لد� الجماعات المحل�ة

علیل وضع�ة غیر أن ت ،1541، �ما ارتفع عدد البلد�ات �ش�ل محسوس إلى 48إلى  31من 

تتوفر على الحد األدنى من ال ، ة منها الجدیدةصغالبیتها وخا يف اههذه األخیرة یبرز �أن

إلى إنشاء  1984أفضى تقس�م لقد ..). ، صحة تر��ة، الخس�ن(لتجهیزات االجتماع�ة لس�انهاا
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االضطالع �مهامها  بلد�ات ووال�ات غیر حیو�ة اقتصاد�ا ومال�ا حیث أنها ال تقو� حتى على

اطنیها، �الفعل فقد أفرزت الفرض�ة النمائ�ة المصنفة آنذاك التكفل �انشغاالت مو المخولة لها و 

  : ث فئات منهاالث الوال�ات�حسب س�ان 

 س�ع ، في حین نسمة، واقعتان في الجنوب الشاسع �50.000ان لدیهما أكثر من  )2( والیتین

�ات، تضم الو ) 8(ثماني نسمة في وس� ال�الد، و  200.000و 50.000وال�ات، تتراوح بین ) 7(

أن تقس�م أ�ضا  أوضح�ما و  .شماال الوال�اتهذه �انت أغلب�ة  ،نسمة 200.000أكثر من 

لم ��ن المع�ار المعتمد دائما في تحدید لجزائر �مع�ار الكثافة الس�ان�ة الوال�ات إلى بلد�ات في ا

ة بین �ثافتها عدد البلد�ات وهو ما نراه في الخلل الواضح بین الوال�ات في عدد بلد�اتها مقارن

  . 1الس�ان�ة مثل ماهو حاصل بین تیز� وزو ووهران و�ذلك بجا�ة والجلفة

 اإلقل�مي في الجزائر وآل�ات تصح�حهالتقس�م  مساوئ : المطلب الثاني

  الجزائرفي  العشوائي التقس�م اإلقل�مي مساوئ : الفرع األول

دث انقال�ا في توازن  حوالمال�ة، أ، االقتصاد�ة االجتماع�ة: الت�این في مختلف المجاالتإن 

مة الئ، إعادة م�عض وحدات التهیئة على مستو� الوال�ات والبلد�ات، مما استدعى �الضرورة

في هذا المنظور، �ان البد من أن تستفید الجماعات المحل�ة من أ�عاد  التنظ�م اإلقل�مي القائم

خصوصا �ذا التهیئة العمران�ة السر�ع و التمدین ، وف� ما تقتض�ه س�اسة التجهیز و قصو�  إقل�م�ة

 القائمالتقس�م اإلقل�مي  إش�االتذلك �ان البد من تدارك من جهة  أجل ، ومند عموماالو�امل ال�

ث من جهة أخر� عن اإلطار الذ� �ستجیب �ش�ل أفضل للمتطل�ات الجدیدة للتهیئة حآنذاك ، وال�

حاالت انعدام التكیف والتناس� التي اكتنفت  نمالعدید  إلىتجدر اإلشارة إلى بروز و . العمران�ة

، التي تكرس العدید من ومن بین األمثلة عن ذلك ،1984و 1974التقس�م اإلقل�مي لسنة 

 : التدخالت اإلدار�ة التي تعلقت برسم الحدود بین الوال�ات والتي �انت آنذاك عالقة 

   .)حالة ر�اح(حدود غیر واضحة : ورقلةوالیتي �س�رة و  -
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 ). حالة سید� لعجال (حدود غیر واضحة : الجلفةو  الیتي ت�ارتو  -

   .)حالة مرحوم(حدود غیر واضحة : سعیدةو والیتي سید� بلع�اس  -

   .)حالة القنطرة(حدود غیر واضحة : �س�رةو والیتي �اتنة   -

   .)سید� الشیخض حالة البیو (حدود غیر واضحة : دةسعیو  ارشیتي �الو  -

 ). ش�انة �نيو ن الحالتي بني ورت�( حدود غیر واضحة : سطیف -والیتي بجا�ة  -

، وهو اإلسقا� الذ� وجب على الدولة على التنم�ة المحل�ة 1984تقس�م  و�ذلك ما خلفه

�انت  مختلف النقائص التي �مراجعةالتي أثارها هذا التقس�م، دراسته وتدارك جم�ع النقائص 

أدنى من جراء تقس�م عشوائي �فتقر إلى لس�ان، على االقتصاد الوطني واانع�اساتها وخ�مة 

والتي من مثلة في الوال�ة والبلد�ة، اإلقل�م�ة المت مستو� الوحداتعلى  ، ط�قتمعاییر وأسس علم�ة

خالل  )المقاطعات اإلدار�ة(تر�یز الوال�ة المنتد�ة  في هیئة عدم مثالاستحداث جدید منتائجها 

  .2019و  2015سنتي 

جل المشاكل التي وقعت وتتا�عت حول  :اإلقل�م�ةالوحدات على  التقس�م اإلقل�مي مساوئ  -أوال

التقس�م اإلقل�مي وماله من انع�اسات على الجماعات اإلقل�م�ة، البلد�ة �جماعة قاعد�ة والوال�ة 

رثتها الجزائر عن االستعمار الفرنسي، والخروج من بوتقة امعا، أكید متعل�  �الوضع�ة التي تو 

غییرات والقوانین التنظ�م�ة ت، ظهرت جملة من الر� والالتوزان الحاصل لرأب الصدعف اإلداالتخل

التي رصدناها سالفا، فهل �انت هذه اإلجراءات �اف�ة لتحیید المشاكل التي تدور حول الموضوع 

جملة اآلثار المترت�ة عن مجمل  إلىتكون �اف�ة �الش�ل المطلوب �عدما تطرقنا  قد ال... 

�مات القانون�ة التي أثرت فیها الظروف الزمن�ة واألخر� المتعلقة �االقتصاد، لكن ماهو ل�س التقس

فتقس�م اإلدار� واإلقل�مي لسنة .. مهضوم هو الك�ف�ات واإلجراءات التي أتت بها التقس�مات 

ن ، لكو�ان البد منه مهما �انت ت�عاته الخز�نةفي  اقتصاد�ة وغنىجاء �عد حالة نشوة  1974

، خاصة في ظل األزمة العالم�ة المعروفة لسنة الثمانینات، ظهر �الع�س المطلوب 1984تقس�م 

استثنائ�ة ومتغیرات ) األزمات، الحالة االقتصاد�ة، المخلفات االستعمار�ة(ت�قى هذه المعط�ات

معتمدة حسب األزمنة، هذه التأثیرات �ان لها التح�م الم�اشر في نوع�ة األسس المتخذة والمعاییر ال
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ى قلتها س�نا وس�انا صنفت إذ أن معظم القر� المستعمرة آنذاك عل في التقس�م اإلقل�مي لل�الد،

ماعرف �المع�ار  ا، دون مراعاة أل� معاییر علم�ة، وهذحدث مع وال�اتنفس ماو  بلد�ات

ئ�ة �لها معاییر عشوا .، نفس الفعل تكرر مع بلد�ات ووال�ات أخر�ات لرأ� وهو� س�اسيالتار�خي

، �التي تراعي عالقة حجم مدروسة تخ�� فیها التقس�م اإلقل�مي �الجزائر في غ�اب لمعاییر علم�ة

 الكثافة الس�ان�ة مع مساحة اإلقل�م لمد� اعتماده �وحدة إقل�م�ة تلبي متطل�ات وحاجات مواطنیها،

ع�ار العلمي ر ال�الغ في تعطیل التنم�ة سببها غ�اب األساس والمفجوات حق�ق�ة �ان لها األث

  .المعتمدال�حت في التقس�م 

حالة عدد الوال�ات والبلد�ات التي تكلمنا عن �عض منها في اآلثار التي  تم تشخ�ص إذا ما

ترتبت عن الخارطة اإلقل�م�ة السا�قة لمعالجة والتطرق للمشاكل واإلش�االت التي ترسبت من جراء 

وهو تساؤل " جعالب �مال"ل قد طرحة األستاذ ، فالسؤاالمعاییر العشوائ�ة في التقس�م اإلقل�مي

لطالما تكرر على ألسنة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسات المناقشة �ق�ة البرلمان، حول 

تعل� یخصوصا ما) الوال�ات المنتد�ة(�ة دار لمقاطعات االالتقس�مات المستحدثة المتمثلة في ا

السؤال هذا حو� ف .اء عق�مة بهذا األساس، و�انت إجا�ات �ل الوزر 2019و �2015قانوني سنة 

في ظل دولة �مساحة قارة تز�د مساحتها عن  1ماهي المعاییر المعتمدة في التقس�م اإلقل�مي؟: وه

  .ملیونین �یلومتر مر�ع

إن ما �الح� في التفاوت الحاصل شماال وجنو�ا في التقس�م اإلقل�مي �الجزائر، بین والیتها 

، هو إش�ال أولي إذ جغراف�او�لد�اتها خاصة في الكثافة الس�ان�ة الم�عثرة مقارنة �المساحة المحددة 

 جمال�ةاإل�المائة من المساحة  70في الجزائر نس�ة  �48انت تمثل مجموع ستة وال�ات من أصل 

، في حین أن مجموع هذه س�ان هذه الوال�ات )ایلیز�، ادرار، تمنراست، ورقلة، �شار، تندوف(

، و�علل األستاذ صاحب الدراسة أن اإلش�ال �2المائة من مجموع س�ان الجزائر 5ال�مثل سو� 
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ماذا لو  الواقع في تالزم شساعة الصحراء الجزائر�ة �قلة عدد الس�ان نظرا للظروف الطب�ع�ة، لكن

تغیرت الظروف وتم تحسین الوضع خاصة لما تعرفه الصحراء من تنوع في المحاصیل مؤخرا، 

، إذ الصناعة االستخراج�ة والبترول�ة وذلك للبیئة الس�اح�ة في مناط� االهقار وت�م�مون فضال عن

یه�ة انه البد من تعمیر المنطقة من خالل إنشاء المدن الجدیدة والتغییر في مخططات التوج

، التي و�ا لفك الخناق عن الساحل من جهةللتهیئة واإلقل�م الجهو�ین بتوج�ه الكثافة الس�ان�ة جن

وضعت الصحراء ومناط� الهضاب العل�ا في الرا�ع والخامس والسادس من س�اسة الدولة في 

في  الظروف الطب�ع�ة والمناخ�ة موات�ة أنصناعة األقطاب الصناع�ة، ولعل ابرز مثال على ذلك 

  .�ه �حتذ�الذ� �عد نموذجا ) االغوا�(بلیل ست، إضافة إلى المشروع الناجح فيوال�ة تمنرا

لكن �عد إدراج الوال�ات  �48النس�ة لمع�ار تناسب المساحة الساب� لعدد الوال�ات 

التي تبلورت من الجنوب، فان النس�ة المذ�ورة سا�قا قد  58المستحدثة مؤخرا وأص�ح عددها 

عین قزام، ت�م�مون، توقورت، بني ع�اس، عین صالح، : (�استحداث جدید ممثلة فيتغیرت 

، فان جلها اعتمد على المع�ار االستراتیجي واألمني خاصة على الحدود اللیب�ة .....)جانت

، إذ إن تقر�ب اإلدارة من المواطن قد رت، وهو مای�قي على نفس االختاللوالمال�ة ، ف�ما عدا توقو 

وحدة  إلىاالنتقال من مقاطعة أدرا�ة أو وال�ة منتد�ة من هیئة عدم تر�یز  آل�ةلكن  ��ون واردا

إقل�م�ة قانونا تت�عها إجراءات ت�قى طو�لة المد� خاصة من ناح�ة التمو�ل ونقص في اله�اكل 

، و�التالي آل�ة الترق�ة إلى وال�ات حق�ق�ة ی�قى ل�ة التي هي ل�ست في صالح الجم�عوالظروف الحا

جس للسلطات وحتى للمواطنین، من جهة أخر� أن هذا االستحداث قد ال یتطاب� مع معط�ات ها

البد  إذالتر�یز الس�اني �اعت�ار أن س�ان الصحراء في تحرك وتنقل مستمر حسب النم� المع�شي 

من مقومات من شانها أن تثبت التواجد الس�اني، للتح�م في الكثافة الس�ان�ة وهي عادة متعلقة 

  .�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والخدمات�ة �صفة عامة من خالل الشغل، والمراف� العامة الحیو�ة�الح

أما عن البلد�ات فنشأتها لم ��ن ارت�اطها ق� متالزم مع الكثافة الس�ان�ة وعدد الس�ان 

وحتى مع مع�ار المساحة لم ��ن وارد بهذا الخصوص، خاصة ف�ما تعل� �الوال�ات الملیون�ة ، 
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لى سبیل الطرح والمثال من خالل الجدول المبین أسفله إن العینات المدروسة من وال�ات ملیون�ة فع

متقار�ة من حیث الس�ان مت�اعدة من حیث المساحة وغیرها من المتغیرات التي نستعین بها في 

  . المقارنة والتحلیل 

�فارق شاسع، فوال�ة تمثل الجلفة بین الوال�ات األكثر مساحة : إش�ال من حیث عدد الس�ان

بلد�ة في حین أن تیز� وزو بها أكثر من نصف بلد�ات الجلفة،  36الجلفة الملیون�ة یوجد بها 

ونفس الحال نالحظه مع وال�ة بجا�ة لذلك نالح� تفاوت جلي في عدد البلد�ات �الرغم من أن 

  .أجمالي الس�ان متقارب إلى حد ما 

أكید  هل الكثافة الس�ان�ة مع�ار معتمدعث التساؤل ی� ما: إش�ال من حیث الكثافة الس�ان�ة

فمثال وال�ة الشلف األكثر �ثافة س�ان�ة من الجلفة  األخر�ات قارننا الجلفة مع الوال�ات فإذا ما ال،

، فهذا التر�یز الس�اني للشلف �أر�ع مرات عن ماهو موجود �الجلفة في حین 46مقارنة بــ  209بــ 

  . یوضح عدم األخذ �مع�ار الكثافة الس�ان�ة ما وهو ما حد  لىإأن عدد البلد�ات متساو 

إذا ما قارننا وال�ة الشلف مع : إش�ال من حیث المساحة، الكثافة الس�ان�ة وعدد الس�ان معا

بجا�ة من حیث الكثافة الس�ان�ة وعدد الس�ان وحتى المساحة فهما والیتان مقار�تان في 

بلد�ة في حین أن  25رقتان في عدد البلد�ات، فالشلف بها اإلحصائ�ات لكنهما مت�اعدتان ومفت

وهي أكثر من الثلثین تفسیر یوضح ال المساحة اعتمدت �مرجع وال الكثافة الس�ان�ة  67بجا�ة بها 

 انظر الجدول المرف�(. وال حتى عدد الس�ان، لكن للمع�ار التار�خي والس�اسي أكید تطب�قات أخر� 

     .1)أسفله
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المشرع الجزائر� لم یتبنى أ� معاییر علم�ة في التقس�م اإلقل�مي خصوصا ما الواضح أن 

�ستعمل "تعل� �عدد البلد�ات، ذلك انه في �ل مرة یتماوج حول األسس المقترنة �التقس�م فتارة 

�ان التقس�م اإلقل�مي �معاییر تار�خ�ة  الكثافة وتارة أخر� �ستعمل مساحة الوال�ة، وعادة ما

  .1"وس�اس�ة

�ذلك ��ون المشرع قد تسرع في �ثیر من األح�ان الذ� أنشئ بلد�ات �موارد ضع�فة و 

ومفتقرة له�اكل إدار�ة، �انت عائقا في التنم�ة أكثر منها ایجاب�ة من ناح�ة التقس�م �آل�ة للتطور 

وفك العزلة عن المواطنین، فضال عن القر� التي حولت إلى بلد�ات ومستها عمل�ة التقس�م وهى 

 .إلى بلد�ة قائمة بذاتها رق ت ال

 :من استحداث الوال�ات المنتد�ة اإلقل�ميمساوئ التقس�م  -ثان�ا

 اإلقل�م�ة للدولة هي البلد�ة والوال�ة، البلد�ة هي الوحدات : مد� دستور�ة المقاطعة اإلدار�ة

و�التالي �ستشف من نص هذه المادة أن المشرع حصر الجماعات اإلقل�م�ة  ،"الجماعة القاعد�ة

وقد �ان استحداث  ،للدولة في الوال�ة والبلد�ة، وأن إنشاء أ� هیئة أخر� �عتبر غیر دستور� 

المقاطعات اإلدار�ة قبل التعدیل الدستور� وهو ما یؤ�د أن ن�ة المشرع الجزائر� �انت واضحة ولم 

اإلدار�ة جماعة إقل�م�ة للدولة، ولو �ان ع�س ذلك لتطرق لذلك في التعدیل  �عتبر المقاطعات

فالمشرع اعتبرها مجرد تنظ�م إدار� الهدف منه هو تقر�ب اإلدارة من المواطن وتخفیف  ،الدستور� 

  .2على الوال�ة العبء

ن �استقراء النصوص القانون�ة نجد أ :عدم تمتع المقاطعات اإلدار�ة �الشخص�ة المعنو�ة .5

المقاطعة اإلدار�ة ال تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة، و�التالي فهي تا�عة للوال�ة سواء من الناح�ة 

نحن نؤ�د المشرع في ذلك ألنه لو منح للمقاطعة اإلدار�ة الشخص�ة المعنو�ة (المال�ة أو اإلدار�ة 

                              
  .118ص  ،�مال جعالب، مرجع ساب� 1
  .، مرجع ساب�15- 97من األمر  03والمادة  الفقرة األولى 02المادة  2
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جعلها المشرع  وما یترتب عنها من آثار فتص�ح لها مقومات و�التالي تص�ح جماعة إقل�م�ة، ولذلك

 ).تا�عة للوال�ة ول�ست مستقلة عنها

لم یبین المشرع بدقة مصیر الدوائر : تداخل االختصاص بین الوالي المنتدب ورؤساء الدوائر .6

صراحة، رغم أن المنظم لم ینص  ىا لم تلغنهالتا�عة للمقاطعات اإلدار�ة، فالظاهر من النص أ

وعل�ه فرئ�س الدائرة ، إلزام�ة وال �صورة استشار�ة علیها في تش�یلة مجلس المقاطعة ال �صورة

والذ� �منحه الكثیر  215-94رقم  �مارس مهامه مثلما نص علیها قانون الوال�ة والمرسوم التنفیذ�

من الصالح�ات وأهمها مساعدة الوالي في تنفیذ القوانین والتنظ�مات وتنش�� وتنسی� ومراق�ة عمل 

م الوالي المنتدب، وهذا یخل� تداخل في الصالح�ات بین الوالي وهي نفسها تقر��ا مها البلد�ات،

ولذا �ان على المشرع أن  ،ورؤساء الدوائر 140-15المنتدب التي أشار إلیها المرسوم الرئاسي 

  .�1حدد صالح�ات �ل من رئ�س الدائرة والوالي المنتدب بإعادة تنظ�م وتحدید صالح�ات �ل هیئة

رغم الصالح�ات الممنوحة للمقاطعة اإلدار�ة المجسدة في مهام  :مالت�ع�ة المطلقة للوال�ة األ .7

المنوطة �الوالي المنتدب �ما رأینا سا�قا، إال أنه �عجز عن الق�ام بدوره �ما ین�غي على اعت�اره 

�ما  مقاطعةي الهیئة تا�عة للوالي �مارس مهامه �لها تحت سلطة الوالي، �ما أنه ملزم بإعالم وال

امتداد سلطة الوالي حیث تشمل حتى المدراء ، 140-15من المرسوم الرئاسي  08تع�س المادة 

المنتدبین التنفیذین للمقاطعة بتكل�فه سلطة التفو�ض �اإلمضاء، أ�ضا التسییر الفعلي له�اكل 

�اعت�اره مانح التفو�ض �اإلمضاء، وعل�ه �م�ن القول أن المقاطعة  للواليوهیئات المقاطعة �متد 

تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة، فهي ال تتمتع ال �االستقالل المالي وال اإلدار�، وال �ح�  اإلدار�ة ال

للوالي المنتدب تمثیلها أمام القضاء، ولهذا ال �م�ن أن تؤد� عملها على أحسن وجه، حیث أن 

وٕانما هي ع�ارة عن حلقة وصل بین . حرمانها من اكتساب الشخص�ة المعنو�ة �عی� عملها

 .2وال�ة ، مثلها مثل هیئة الدائرةالبلد�ات وال

                              
  .126ساب�، ص عبدالمجید لخذار� وخل�في وردة، مرجع   1
  .، مرجع ساب�140- 15من المرسوم الرئاسي  08المادة  2
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لقد تزامن إنشاء المقاطعات اإلدار�ة مع اًألزمة االقتصاد�ة الناجمة عن تراجع  :المعوقات المال�ة .8

أسعار النف� والمحروقات، مما أد� �س�اسة الدولة إلى انتهاج العمل على ترشید النفقات العموم�ة، 

ا ما قد �عی� تجهیز هذه المقاطعات وما یت�عه وتفاد� صرف األموال من غیر وجه ضرور�، وهذ

من مدیر�ات مختلفة ألن هذا یتطلب أغلفة مال�ة معتبرة ستضیف أع�اء جدیدة على �اهل میزان�ة 

حیث أن المجلس الوطني االقتصاد� واالجتماعي، قد أشار في تقر�ره ، التسییر والتجهیز للدولة

زم إلنشاء وال�ات منتد�ة به�اكل إدار�ة وتدع�مه ، أن الغالف المالي الال2011الذ� أعده سنة 

مل�ار سنت�م في  �6000الموارد ال�شر�ة والماد�ة الالزمة یتطلب حسب  مصادر مختلفة أز�د من

 .مرحلة أول�ة

من قطاعات أخر� لقانون  مالي اعتمادل �في حین لم �صدر أ� مرسوم رئاسي یتعل� بتحو 

 2015قصد تنفیذ المشروع، بل أن الح�ومة �انت قد أوصت مع بدا�ة سنة  2015المال�ة 

   .�1ضرورة انتهاج س�اسة التقشف مع استمرار انه�ار أسعار النف�

  إلى تقس�م علمي اإلقل�مي العشوائيالتقس�م الحلول المقترحة لتحو�ل : الفرع الثالث

قرة التي تمر بها الجزائر حال�ا من تغیر ��اد ��ون حق�ق�ا في المجال الوضع�ة غیر مست إن

الس�اسي والذ� البد من �عثه من جدید ودعمه، خاصة في ظل الصراعات المتجددة على الساحة 

بتحو�الت مختلفة في ، والتي تتسم من جدید األف�الدول�ة، واألزمة االقتصاد�ة التي لوحت في 

من  ،المت�عة في تسییر ال�الد واآلل�ات األنظمةراء دراسات على �افة إج تقتضي ،مناحي الح�اة

ذلك  ،بینها تفحص معم� للتنظ�م اإلدار� �صفة عامة، ما ارت�� منه �التقس�م اإلقل�مي خصوصا

 : ، ین�غي أن یتكفل �قضا�ا أساس�ة، أهمهااإلقل�مي بوصفه إجراء ت�ع�ا هاماأن التقس�م 

تم�ین المواطنین من المشار�ة في تسییر و . المنتهجة من قبل الدولة مر�ز�ةتعز�ز س�اسة الال -

  .جماعاتهم

                              
تغیرت الكثیر من األمور على الساحة االقتصاد�ة خاصة في س�اسة التمو�ل �عد الر�ود المسجل في سوق النف�، حیث تعمدت الدولة  1

   .أشغالالجزائر�ة س�اسة التقشف وترشید النفقات، من خالل تعل�مات صادرة الى الهیئات اإلدار�ة بتوقیف �ل المشار�ع التي لم تسجل بها 
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تعز�ز ، مع الناجمة عن عمل�ة الد�مقراط�ة ترسیخ مسؤول�ة المنتخبین في مهامهم الجدیدة -

طاء االتجاهات العال�ة للتنم�ة المحل�ة، عن طر�� س�اسة مح�مة للتهیئة العمران�ة، تعنى بإع

المعزولة وضمان مشار�ة المواطنین في االخت�ارات الكبر� المتعلقة للمناط� الداخل�ة و األولو�ة 

 .بتنم�ة المناط� الخاصة بهم

ولبلوغ هذه الغا�ات وتكر�سها في المیدان، فمن الضرور� إعداد حصیلة موضوع�ة ودق�قة 

، ثم وال�ات منتد�ةو�ذلك للمقاطعات اإلدار�ة المستحدثة في قالب  1984للتنظ�م اإلقل�مي لسنة 

دید من شأنها أن تسمح بتح للتقس�م اإلقل�مي،مستقبل�ة وآفاق  حلول رصدرسم منهج�ة فعالة ل

واعتماد أخر�  وتشخ�ص عشوائ�ة معاییر التقس�م تقس�م اإلقل�ميللخر�طة مالئمة وطو�لة المد� 

 . تم�ن من بلوغ األهداف المتوخاة منهاعلم�ة 

ن للجماعات المحل�ة، فضال عن ظهور أعاقت السیر الحس بروز مشاكل في وصعو�اتإن 

عمل�ة التقس�م  إلىاستدعت  ،انع�اسات سلب�ة تجلت في �عض التوترات والنزاعات االجتماع�ة

بنقص إم�ان�ات ال�الد آنذاك ترك المجال مفتوحا للتكفل بذلك في عمل�ة مستقبل�ة  لكن اإلقل�مي

  .ات الضرور�ة لذلكجدیدة، �شرع فیها �مجرد توفر اإلم�ان�

حال و  األزمةفي تفاقم  زادفالتأخر وعدم إدخال إصالح ضر�بي لفائدة الجماعات المحل�ة، 

�سایر  �شأن حصر آفاق مستقبل�ة إلصالح إقل�مي جدید لذلك، الوضع المالي لدیهادون انفراج 

، اإلقل�م�ةاجل �عث التنم�ة من جدید وتفاد� النقائص على المستو�ات  التطور الحالي ومن

على نقائص التقس�م اإلقل�مي السار� المفعول حال�ا، ثم رسم األهداف المستقبل�ة  التر�یزفین�غي 

  . الطو�لالقصیر، المتوس�  و  على المد�

  في أساسا اإلقل�ميتتعدد اآلفاق المستقبل�ة للتقس�م: 

وتنم�ة المناط� ألولى اوزارة اة و�رنامج الخاالنسجام بین اإلصالحات المتو : على المد� القصیر

   .ي التنم�ة وتسییر المدن الكبر� لتح�م ف، ل)الحدودو الهضاب العل�ا، الج�ال (النائ�ة 

ومراعاة التوازن الجهو� في عمل�ة س�اس�ة الالمر�ز�ة التي  صالحر  :على المد� المتوس� والطو�ل

السهر و . نقل وسائل مال�ة �ثیرة وتوز�ع المهام بین الدولة والجماعات المحل�ةو �قتضي تعز�زها، 
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یجب �ما التهیئة العمران�ة، التي حتى یتسنى تحق�قها،  إلستراتیج�ةعلى تطبی� عقالني وتدر�جي 

 : ة لدراستها والتي �م�ن إجمالها فيهجتتحدید المراحل المن

 . ب�ات التقس�م اإلقل�مي القائمالق�ام بدراسة وتحلیل دقی� إلیجاب�ات وسل .1

�المشروع الجدید التي تضمن في ذات الوقت تصم�م نقائص الخر�طة  المنو�تحدید األهداف  .2

ال�ة ووضع خر�طة مرجع�ة جدیدة تحق� في �افة المجاالت، النظرة المستقبل�ة للمجتمع حال

 . الجزائر� 

، وٕاجراء دراسة الراهنةعن الوضع�ة  السعي إلى تحقی� األهداف بواسطة تحدید المعاییر الناجمة .3

 .مستق�ال لآلثار التي من شأنها أن تترتب عن إعادة التقس�م اإلقل�مي لل�الد

وال�ات  اإلقل�مي الحالي، عن طر�� إنشاء رسم خر�طة مرجع�ة �االستناد إلى إصالح التقس�م .4

 ). إذا دعت الضرورة إلى ذلك(و�لد�ات متجانسة وحیو�ة 

 .اتخاذ إجراءات اقتصاد�ة لتدع�م وتعز�ز طاقات التنم�ة لصالح المناط� الحساسة  .5

  ٕادار�ة، أهمهاو معاییر تقن�ة  أخذ �عین االعت�ار�هذه العمل�ة، ین�غي أن  حأجل إنجاومن : 

 . التجانس الذ� یجب أن یرتكز على االنسجام الطب�عي والعناصر الجغراف�ة .1

الوحدات المحل�ة، الذ� یهدف إلى إجراء تحدید للوحدات اإلقل�م�ة �ما  راتسهولة بلوغ مق .2

 . �م�ن المواطنین من الوصول �سهولة إلیها في أحسن الظروف

إقامة المصالح العموم�ة على مستو� إطار إقل�مي جید المقای�س واأل�عاد ، �سمع بتحر�ر  .3

 . �امل قدرات اإلدارة في التدخل لخدمة المواطن 

ى لعوامل اإلنتاج صحسن إعادة النظر في تحدید أ�عاد الوحدات في استخدام أق أن �ساهم .4

 ).خلاتد فضاءبهدف تنم�ة المناط� والمدن الداخل�ة، وخل� (

ضمان تمثیل واسع للدولة في المناط� الحدود�ة بواسطة تقو�ة تواجدها بها وذلك بهدف  .5

  .المناط�إرساء األمن والح�اة والتعاون في هذه 

أما المعاییر  ،مع�ار الحیو�ة المال�ة وجعل ذلك ضرور�ا إلنشاء وحدات جدیدةتفعیل  .6

 إستراتیج�ةاست�عاد الشر�� الساحلي في  :أهمهاالس�اس�ة واالقتصاد�ة، فتمتد إلى جوانب، 
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، التهیئة العمران�ة، �حیث ین�غي حما�ة هذه المنطقة وتجنب �ل إنشاء جدید في الشمال

على تجسید س�اسة التهیئة العمران�ة في الهضاب العل�ا، بوصفها �المقابل یجب التر�یز 

  .جنوب ال�الد ذات أولو�ة في احتضان البرامج، شأنها في ذلك شأن المناط� الطاقو�ة في

 أما المعط�ات االجتماع�ة واالقتصاد�ة، فتتضمن جملة من العناصر، أهمها :  

إنشاء مناط� بوعات المحل�ة، ال�عد األمثل الذ� �سمح بتخفیف الو�ء عن �عض المجم

، العنا�ة الكاف�ة للمناط� النائ�ة ح�ما تمن ،للت�ادل تكون �مثا�ة همزة وصل بین التالل والسهوب

المحلیین والمنتخبین  لینؤو المسهذه المعاییر مع مجموع تجارب  البد من تجم�عمن أجل ذلك و 

العت�ار ال یتمیز ��ونه أخذ �عین االمساهمین في هذا المشروع، س�سمح بإعداد تنظ�م إقل�مي فع

 .اإلقل�مي  حالص�ل الجوانب المتصلة �اإل

 ، و�جبن�ة والم�ان�ةامختلف الجوانب الزم�ح المرتقب یتعین التكفل في إطار اإلصال وعل�ه

سا�قا ألحداث المسجلة ل نظرا في منأ� عن �ل أنواع الضغوطات التقس�م القادم أن ��ون تصم�م

  : المقتض�ات التال�ة � مع األخذعادة تنظ�م إقل�مي إل، فإنه البد المجاالتعلى �افة 

 النظر إلى الد�مقراط�ة والتعدد�ة الحز��ة، ین�غي إذا استوجب األمر، : على الصعید الس�اسي�

، ومشار�ة المواطنین في تسییر )بإدارة محایدة(التوفی� بین دولة القانون الحام�ة للحر�ات 

  .، �ما یجب معرفة طب�عة الهدف المتوخى من إنشاء أ�ة وحدة جدیدة الشؤون المحل�ة

 من المفضل وضع حد انتشار وز�ادة عدد الوال�ات في التالل وعلى : على المستو� االقتصاد�

 .الشر�� الساحلي، على حساب المناط� السهب�ة والزراع�ة الرعو�ة الواقعة في الهضاب العل�ا

متوازن وعقالني للس�ان وللنشاطات  �عتوز أن نصل إلى ن انطالقا من هذا التعلیل، �م�

االقتصاد�ة واالجتماع�ة، وتثمین وعقلنة استغالل المصادر الطب�ع�ة، مع إیجاد تكامل اقتصاد� 

  .الهضاب العل�ا وجنوب الوطن  يف
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  اتمةاتمةــــــــــــــــــــخخللاا

إبراز أهم معالم التنظ�م اإلقل�مي في الجزائر  في تجلتمن خالل هذه الدراسة التي  ضحیت

مثال�ة  م�اد�، �أن هذا النظام المطب� في �الدنا، الذ� ینبني على واإلش�االت المترت�ة عل�ه

، التي یهدف من ورائها )، تقر�ب اإلدارة من المواطنعدم التر�یز، التمثیل الشعبي الواسع(سام�ة 

یواكب ما یتضمنه عصر�ة له، یتمیز ��ون جان�ه التطب�قي ال إلى إرساء قواعد د�مقراط�ة و  المشرع

 ). المواثی� والنصوص القانون�ة(الجانب النظر� 

ال في تنظ�مها (ت�قي متحجرة جامدة ال تسایر  اإلقل�م�ةوالوحدات  مما جعل اإلدارة المحل�ة

لحد األدنى بل �قیت عاجزة حتي على االضطالع �ا. أدنى مقتض�ات التطور) وال في طرق سیرها 

نتاجا العتماد وه�ذا، فإن تعدد النقائص وتفاقم االختالالت على أرض الواقع،  من مهامها التقلید�ة

عاییر التي اعتمدت في الجزائر جانبت الهدف المنشود مفال .األقال�مبین تقس�مات زادت الهوة 

التي سب� وان عددنا دورها و��ف�ة معالجتها  ،علم�ة منهادون معاییر  عشوائ�ة أخر� بتكر�س 

 . حسب الس�ن والس�ان واالحت�اجات وتوز�ع المراف� من جهة

العهد  منفي الجزائر الذ� امتد  اإلقل�ميالتقس�م تطور مراحل من جهة أخر�، فإن 

العثماني مرورا �مرحلة االحتالل الفرنسي وٕالى غا�ة المرحلة الحال�ة، قد أ�ان على أن اله�اكل 

هي ضمان خدمة ط�قة ظرف�ة اإلدار�ة التي �انت قائمة قبل االستقالل، �انت الغا�ة من إقامتها 

 ). الجال�ة األجنب�ة( ض�قة ذات امت�ازات 

 خدمة شر�حة واسعةمنذ االستقالل إلى  وضع ذ�ال الجدید اإلدار� التنظ�م هدف یفي حین، 

على أن النظام اإلدار� المحلي المطب� منذ االستقالل، �ان �حر�ه ت�ار  یدلمما ، من المواطنین
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وطني یهدف من ورائه إلى تشیید مؤسسات وطن�ة حق�ق�ة في خدمة �امل فئات الشعب �ما ��فل 

 . ع�ة المنصوص علیها في مختلف المواثی� األساس�ة للدولة الجزائر�ةالعدالة االجتما

التي اعتمدت  المعاییرأما على صعید تحدید اإلطار اإلقل�مي للوحدات اإلدار�ة، فإن 

، )1984و 1974خاصة اللذین أجر�ا في �ل من سنة (�أساس إلجراء �ل اإلصالحات المتعاق�ة 

  .هاتین العملیتین الكبیرتین حان إنجاف�ة في جانبها النظر� لضملم تكن �ا

، مما تسبب في ) رغم توفرها عن العدید من اإلیجاب�ات(ف�انت بذلك النتائج غیر �اف�ة 

ف المعط�ات بإجراء دراسة شاملة ودق�قة لمختل التي یتطلب منااختالالت، بروز نقائص و 

، التي من شأن وضعها في قالب ...) إحصائ�ات و دراسات میدان�ة (استعمال العناصر الجدیدة و 

�التوصل إلى تقس�م إقل�مي  تسمح علم�ة وأهداف س�اس�ة واقتصاد�ة واضحة معاییرعلمي وف� 

، والعیوب الموجودة لفوارق اجدید یتسم �طا�ع الجد�ة والموضوع�ة، و�فیل �القضاء على السلب�ات، 

  . التي أثرت في حسن تنظ�م وسیر الجماعات المحل�ةو 

التي تلت االستقالل  في حل �عض  في عشر�ته األولىالتقس�م اإلقل�مي ظاهر�ا  حقد نجل

المشاكل الموروثة عن الفترة االستعمار�ة، مما جعله یخل� نوعا من االستقرار المؤسساتي الذ� 

ب المتعل� بتنظ�م وسیر عمل الوحدات المحل�ة، ال الجان، لكن م�ن من ح�ازة ثقة المواطن وتأییده

المجهودات المعتبرة التي بذلت منذ حصول  و�الرغم منزال �عاني عجزا متعدد األوجه واألش�ال، 

 . استقاللهاال�الد على 

األهم�ة الكاف�ة لتقو�م التقس�م اإلقل�مي وٕالزام�ة إجرائه في  حضرورة من حومن هنا تتض

، قصد ضمان م والكامل للمعددات والمعاییر العلم�ة المعتمدة في هذا الشأن�نف االحترام الصار 

  .ي النتائج المرجوة، �ما یتماشى مع األهداف الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة في الدولةختو 
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  قائمة المراجـــــــع قائمة المراجـــــــع 
  :القانونــــــ�ةـ النصوص  أ

 :الدستور         

، الصادرة بتار�خ 64 ، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، عدد1963سبتمبر 08دستور الجزائر الصادر في  .1

  .1963سبتمبر  10

في  المؤرخ 18- 89، الصادر �موجب أمر رئاسي، 1989ف�فر�  23دستور الجزائر الصادر في  .2

 .1989مارس 01، الصادر بتار�خ 09، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 1989فبرایر 28

، الذ� یتضمن التعدیل الدستور�، الجر�دة 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16القانون رقم  .3

   . 2016مارس  07الصادرة بتار�خ  ،24الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 

  :نــــــــــــــالقوانی

أكتو�ر  28، صادرة بتار�خ 44عدد  المتضمن قانون االنتخا�ات، جر�دة رسم�ة، 08-80قانون رقم  .4

1980 . 

لمناقشات قل�مي لل�الد ، الجر�دة الرسم�ة مقدمة التقر�ر التمهید� حول مشروع المتضمن التقس�م اإل .5

  .1984جانفي  19في  ، المؤرخة41المجلس الشعبي الوطني ،العدد 

 الرسم�ة لل�الد، الجر�دة اإلقل�مي �التنظ�م المتعل� ، 04/02/1984 في ، المؤرخ09-84 رقم قانون  .6

  . 1984  سنةال، 06العدد ، الجزائر�ة

ان�ة، الجر�دة الرسم�ة ، المتعل� �التهیئة العمر 1987جانفي  27 المؤرخ، 03–87قانون رقم  .7

 .1987جانفي  28، الصادرة في  05العدد  ،الجزائر�ة

، ئة العمران�ة والتنم�ة المستدامة، المتعل� �التهی 2001د�سمبر  12، المؤرخ في  20- 01القانون  .8

  . 15/12/2001، الصادرة في 18الجزائر�ة، العدد الجر�دة الرسم�ة 

، العدد ، المتعل� قانون البلد�ة ، الجر�دة الرسم�ة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  .9

  . 03/07/2011، الصادرة بتار�خ  37

 ،الجزائر�ة رسم�ةال جر�دةال �الوال�ة، المتعل� 2012 فبرایر 21 في المؤرخ 07- 12 رقم القانون  .10

 .2012 فبرایر 29 بتار�خ ، صادرة 12عدد
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  :رـــــــــــــــــــــاألوام     

، المتضمن والمتعل� بإعادة تنظ�م الحدود اإلقل�م�ة 16/05/1963، المؤرخ في 189-63األمر رقم  .11

 .1963ما�   31، و الصادرة بتار�خ 35للبلد�ات، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 

تنظ�م الحدود اإلقل�م�ة ، المتضمن والمتعل� بإعادة 28/10/1963، المؤرخ في 421-63األمر رقم  .12

  .1963نوفمبر  05، و الصادرة بتار�خ 82للبلد�ات، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 

اإلقل�م�ة  ، المتضمن والمتعل� بإعادة تنظ�م الحدود02/12/1963، المؤرخ في 466-63األمر قم .13

 .1963د�سمبر  12، و الصادرة بتار�خ 91للبلد�ات، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 

  .، الذ� یتضمن قانون البلد�ة18/01/1967المؤرخ في  24- 67األمر رقم �میثاق البلد�ة، الصادر  .14

 ، 44،عدد رسم�ة جر�دة ، الوال�ة قانون  المتضمن ، 1969ما� 23 في ،المؤرخ 38- 69 األمر  .15

 . 1969 �ما 23 بتار�خ صادرةال

، المتعل� بإعادة التنظ�م اإلدار� اإلقل�مي للوال�ات 1974 ،یولیو 02 المؤرخ في ،69-74األمر رقم  .16

 .1974یولیو  09، الصادرة بتار�خ 55الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة،العدد

 �محافظة الخاص األساسي القانون  المتضمن ، 1997ما�  31 في المؤرخ15- 97 رقم األمر .17

 .1997جوان  04 في صادرةال ،38 عدد الرسم�ة الجر�دة الكبر�، الجزائر

   :�مـــــــــــالمراس

، المتضمن إعادة التظ�م اإلقل�مي بین 1963ما�  16المؤرخ في  189-63المرسوم رقم  .18

  .1963ما�  31 بتار�خ صادرةال،  35عدد  الجزائر�ة، الجر�دة الرسم�ة البلد�ات،

 ، المتعلقین 1974جو�ل�ة  14، المؤرخین في 154- 74والمرسوم  124-74المرسوم التنفیذ�  .19

 .57الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد رقم في  الوال�ات، تكو�ن و اإلقل�م�ة الحدود بتحدید

والمتضمن القانون األساسي  1985مارس سنة  23المـؤرخ في  ،59- 85رقم  المرسـوم  .20

 24، الصادرة بتار�خ 13، الجر�دة الرسم�ة، العدد لعمال المؤسسـات واإلدارات العمــوم�ة النموذجي

 .1985مارس 

� �التعیین في الوظائف المدن�ة المتعل 199أكتو�ر  27في ، المؤرخ  240- 99المرسوم الرئاسي رقم  .21

 ،310- 86رقم  مرسوم.  1999أكتو�ر  31، صادرة بتار�خ 76العس�ر�ة، جر�دة رسم�ة ،عدد و 

 أوت 25 في ،المؤرخ 230-85 رقم والمتمم للمرسوم المعّدل ، 1986 د�سمبر 16 في المؤرخ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=02_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 صادرة ، 52 عدد ، رسم�ة ،جر�دة دائرة رئ�س �ل ینشطها التي البلد�ات �حدد قائمة الذ� ، 1985

 . 1986 د�سمبر 20 بتار�خ

، المنظم لعالقة اإلدارة �المواطن، 1988یولیو  04، المؤرخ في 88/131المرسوم التنفیذ� رقم  .22

 .  1988یولیو  06، الصادرة بتار�خ 27الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 

األساسي  القانون  أح�ام �حدد الذ� 1990 یولیو 25 في المؤرخ، 230- 90 رقم التنفیذ� المرسوم .23

 28 بتار�خ ،صادرة 31 ،عدد رسم�ة جر�دة ، المحل�ة اإلدارة العل�ا في والوظائف �المناصب الخاص

 . 1990 یولیو

إجراءات إعداد المخط� ، الذ� �حدد 1991مایو  28، المؤرخ في 177- 91المرسوم التنفیذ� رقم   .24

 .1991یونیو  01، الصادرة بتار�خ 26للتهیئة و التعمیر، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد التوجیهي 

 التي البلد�ات قائمة �حدد الذ� ، 1991أوت 24 في المؤرخ ،306-91 رقم التنفیذ� المرسوم .25

 1991سبتمبر  04، الصادر بتار�خ  41، العدد الجزائر�ة  الرسم�ة ، الجر�دة دائرة رئ�س �ل ینشطها

، �حدد 1994یولیو سنة  23المواف�  1415صفر عام  14مؤرخ في  215- 94مرسوم تنفیذ� رقم  .26

 .أجهزة اإلدارة العامة في الوال�ة وه�اكلها

 الجزائر وال�ة إدارة بتنظ�م المتعل� ، 1996 نوفمبر 20 في المؤرخ ، 41-96 رقم التنفیذ� المرسوم .27

 . 1996 نوفمبر 24 بتار�خ ، صادرة72 عدد ، الجزائر�ة الرسم�ة ر�دة،الج وعملها

،الذ� �حدد التنظ�م اإلدار� لمحافظة  1997أوت  02، المؤرخ في  292- 97المرسوم الرئاسي رقم  .28

 . 1997أوت  06، صادرة بتار�خ  51 الجزائر الكبر�، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، عدد

اإلدارة المر�ز�ة ، الذ� یتضمن تنظ�م  2010اكتو�ر  21المؤرخ في  259- 10المرسوم التنفیذ� رقم  .29

 .2010 أكتو�ر 28، الصادرة بتار�خ  الجزائر�ة العمران�ة والبیئة ، الجر�دة الرسم�ةلوزارة التهیئة 

 إدار�ة، مقاطعات إحداث المتضمن ، 2015ما�  17 في المؤرخ ،140- 15 رقم الرئاسي المرسوم .30

 . 2015ما�  31، الصادرة في 29العدد رسم�ة،ال جر�دةال

 :والمؤلفات بــــالكتـ  ب

عبلة عبدالحمید بخار�، محاضرات في االقتصاد اإلقل�مي، التخط�� اإلقل�مي، الجزء السا�ع، �ل�ة  .31

 . 2010االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العز�ز، السعود�ة، 

 .1990، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، سنة 3عمار عوابد�، دروس في القانون اإلدار�، � .32

 . 2017الجزائر، ،، دار هومةبر�طان�ا وفرنساالجزائر، في �مال جعالب، اإلدارة المحل�ة وتطب�قاتها  .33
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 ،ة الثان�ةالجزائر، قالمة، الط�ع، اإلدار� المتعل� �التنظ�م  األول، الجزء  اإلدار� ، القانون ناصر ل�اد .34

  . 2001مط�عة قالمة، 

  :ـ أطروحــــات و رسائـــل ـج

، ) أنموذجابلد�ة سالي  - الجماعات المحل�ة في الجزائر إدارة(ز�داني مجمد و�ن السح�مو حسان،  .35

، جامعة احمد دار�ة ادرار، السنة الجامع�ة في اإلدار�  ذ�رة لنیل شهادة الماستر القانون م

2018/2019 . 

، مذ�رة لنیل شهادة )دور الش��ات الحضر�ة، الطرق في تنظ�م مجال ول�ة أم البواقي(عز�او� سهام،  .36

 . 2004/2005 جامعة قسنطینة، ئة اإلقل�م�ة، عهد علوم االرض،الماج�ستر في التهی

، رسالة لنیل شهادة الماج�ستر في ) 82/02مفهوم المدن الجدیدة من خالل القانون (، �تاف �ر�مة .37

 . 2012/2013، �ل�ة الحقوق جامعة قسنطینة ،  اإلقل�متخصص القانون وتسییر 

 ،ة الماج�ستر في الهیئة اإلقل�م�ةمذ�رة لنیل شهاد، )التعمیر المصغر في حوض میلة(�عقوب علي،  .38

 . 2015معهد علوم األرض والجغراف�ا، قسنطینة، 

  : قاالتــــــمالمجـــــالت و الـ  د

الد�مقراط�ة التشار��ة في الجزائر بین النصوص القانون�ة والواقع (رشاشي سل�م، و  مز�اني فر�دة .39

 . 2019،  01المجلد األول، العدد  ، مجلة ال�احث للدراسات األكاد�م�ة، �اتنة ، الجزائر،)الفعلي

، جامعة )ومفارقات التنم�ة في الجزائر اإلقل�م�ةالجماعات (شر�ف مصطفي، و بن الشعیب نصرالدین  .40

 .   2012 ،10تلمسان، الجزائر، مجلة ال�احث، العدد 

دور الجماعات االقل�م�ة في تكر�س الد�مقراط�ة (حمیداني علي ودرو�ش فاطمة الزهراء فر�ال،   .41

ل�ة،جامعة ، مجلة العلوم القانون�ة والما)التشار��ة وانع�استها على التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر

 . 2017، سبتمیر  01الشهید حمة لخضر، الواد�، الجزائر، المجلد االول، العدد 

 . 2008، 02العدد  الجزائر، الوس��، مجلة ،)واألفاق األسس ةالتشار�� الد�مقراط�ة ( شر��، األمین .42

سید� دمحم بن ، جامعة )آل�ات الح�امةلجهو�ة �المغرب معاییر التقط�ع و ا عرض(، عبد الكر�م اكر�مي .43

  .2009عبد هللا �ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، طهر المهراز، فاس،المغرب، 

، مجلة )تحلیل�ة الجزائر دراسة في اإلدار�ة للمقاطعة القانوني النظام(خل�في وردة، عبدالمجید لخذار� و  .44

 .2017، جوان 127-115، ص ص 08، جامعة خنشلة، الجزائر،الجزء األول، العدد الحقوق 
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، مجلة العلوم االجتماع�ة، جامعة �س�رة ،الحزائر، )واقع وآفاق الجهو�ة في الجزائر(فاتح حاجي،  .45

 .2018، سنة 26، العدد 15المجلد 

الس�اسة ، مجلة دفاتر )الجزائر�  اإلدار�  التنظ�م في اإلدار�ة المقاطعة مر�ز(، فر�جات اسماعیل .46
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