المجلد 03 :العدد02 :
الرقم التسلسلي05 :
أكتوبر 2019

داللة الفعل التشاركي في الممارسة السياسية الحديثة
Significance of participatory action in modern political practice
()1

الدكتور :محيداين سليم
أستاذة حماضر أ – قسم العلوم السياسية
جامعة  8ماي  - 1954قاملة (اجلزائر)
خمرب الدراسات القانونية البيئية
الربيد اإللكتروين:
hamidani.salim@univ-guelma.dz

الدكتور :بوقنور امساعيل
أستاذة حماضر أ – قسم العلوم السياسية
جامعة  8ماي  - 1954قاملة (اجلزائر)
خمرب الدراسات القانونية البيئية
الربيد اإللكتروين:
bouguennour.ismail@univ-guelma.dz

تاريخ اإلرسال - 2019/07 /24 :تاريخ القبول - 2019/09/03 :تاريخ النشر2019/10/29 :


ملخص:
يتم النظر دوما إىل العمل التشاركي على أنه خيار مرجو لتعظيم املكاسب ،خصوصا وأنّ
احمليط االقتصادي احلديث يقوم على حالة من التسارع يف جمال املعرفة وحتديث األمناط اإلدارية ،ويف
وقت يسعى فيه اجلانب السياسي إىل مسايرة تلك الثورة الشاملة ،أين متثّل آلية العمل التشاركي املنادى
بها؛ تطويرا إجيابيا ملخرجات ذلك الوضع ،وتعزيزا ملفهوم الثقة والشفافية ،وهي مقاربة تنقل األفراد من
وضعية االنتظار إىل وضعية املبادرة.
إن كفاءة الفعل التشاركي تتجسد يف كونه كفكرة ال يعن الفوضى ،كما أنه كممارسة
ال يشري إىل كثافة القوانني وتعقد اإلجراءات ،وإمنا هو إطار النسيابية العمل السياسي ،وتعظيم
خمرجاته اإلجيابية ،يف الرتسيخ الدميقراطي ،واالستيعاب األقصى للقدرات اجملتمعية ،وهي املضامني
األساسية ملا صار يعرف بالدميقراطية التشاركية اليت بدأت تظهر باعتبارها أحد االهتمامات األساسية
للحكومات ،على غرار ما تطرحه اجلزائر يف السنوات األخرية.
الكلمات املفتاحية :التشاركية؛ الدميقراطية؛ التطوع؛ االستقرار؛ املبادرة؛ الوعي.
Abstract :
Participatory action is always viewed as a desirable option to maximize gains,
especially that the modern economic environment is based on a state of acceleration in the field
of knowledge and modernization of administrative patterns. At a time when the political side
seeks to keep pace with that comprehensive revolution, the mechanism of participatory action
is a positive development of the outputs of modern political activity, as well as an enhancement
of the concept of trust and transparency, it is the approach that moves individuals from the
waiting position to the status of the initiative.
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The participatory act does not mean chaos, and does not refer to the density of laws
and the complexity of procedures, but it is a framework for the efficiency of political action,
consolidation of democracy, with emphasis on not wasting capacities and resources, it is the
basic contents of what has become known as participatory democracy, which has begun to
emerge as one of the basic concerns of Governments, as Algeria has been proposing in recent
years.
Keywords : Participatory ; Democracy ; Volunteering ; Stability ; Initiative ; Awareness

مقدمة
تتجه املجتمعات احلديثة -عن توافق واقتناع -حنو إعالء قيم احلرية واالحترام
املتبادل ،وترسيخ أطر التواصل والتقارب؛ ابتعادا منها عن اخلالف والزناع يف جانب ،وعن
طبائع القهر والتفرد بالسلطة يف جانب آخر ،خصوصا وأنّ العامل قد عاىن من تبعات هذا
االنفراد وأثاره ،ومن القمع واالستبداد الذي ساد لعقود يف القرن املاضي ،كما أنّ الشعوب
صارت أكثر قدرة يف الدفاع عن حريتها ،وجتد التربير لذلك يف انسجام مطلب حتقيق الرقي
احلضاري مع ضرورة توافر أنظمة سياسية دميقراطية ،تكفل احلقوق وتعبّر عن التطلعات،
وتؤمن بالتغيري والتداول على السلطة ،وتعظيم مكانة األفراد يف وطنهم ،ويف صناعة
مستقبلهم بشكل مسؤول وفعلي.
إن االعتقاد بأنّ الدميقراطية بوجهها الليربايل هي الكفيلة بتحقيق االستقرار
وضمان احلريات املختلفة ،كانت مبثابة مسلّمة جيري تبنيها يف املمارسة امليدانية ويف خضم
النقاشات األكادميية ،على أساس اجلزم أهنا الدميقراطية احلقة؛ إزاء ما تدعيه
ال دميقراطيات الشعبية وأمناط احلكم الشمويل املختلفة ،اليت جعلت من الدميقراطية
مظهرا وشعارا ،دون أن تنفذ يف جتسيدها إىل الفئات الشعبية ،وال أن جتعلها مكافئة لتعدد
اآلراء وحرية التعبري وترسيخ قيم املساءلة والشفافية ،ولقد صبّت أحداث هناية
الثمانينيات من القرن املاضي يف اجتاه تبين الدميقراطية الغربية ذات الصبغة التمثيلية،
والنظر إىل ذلك بقناعة االنتصار النهائي هلذا النموذج ،غري أنّ األحداث املتسارعة اليت
عرفها العامل خاصة يف العقدين املاضيني ،والتدفق اهلائل للمعلومات والبيانات ،مع ما يتبع
ذلك من تأثري على القيم وأمناط العيش ،أين يتاح لألفراد هامش واسع من حرية االنتقال
والتواصل وسقوط احلواجز بينهم ،كل ذلك أبان عن قصور شديد يف قدرة اإلطار السياسي
التقليدي يف اإلحاطة مبتطلبات املرحلة ،ومواكبة تطلعات األفراد ،وحتسيسهم حبقوقهم،
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وحتفيزهم على أداء الواجبات يف املجال السياسي ،وارتباطات هذا األداء باملربرات الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية.
إنّه ومقابل النمط التقليدي يف النشاط السياسي والدميقراطية التمثيلية ،يربز
الطرح التشاركي كصيغة الستيعاب الفعاليات املختلفة يف املجتمع ،واليت جيري النظر إليها
كعناصر مؤطرة لشكل جديد من الدميقراطية تعرف بالدميقراطية التشاركية ،ويف خضم
هذه الصورة؛ فإن اإلشكالية اليت تناقشها هذه الورقة البحثية تتصل بالتساؤل التايل:
كيف ميكن للفعل التشاركي أن يرقى بالنشاط السياسي يف الدولة ،متجاوزا قصور اآلليات
التقليدية يف ممارسة الدميقراطية؟
حتت هذه اإلشكالية؛ تندرج أربع تساؤالت فرعية ،جيري عرضها على النحو التايل:
 ماهي متطلبات التشاركية يف املمارسة السياسية؟ فيما تتمثل فواعل النشاط التشاركي السياسي؟ كيف جيري تأطري الفعل السياسي التشاركي؟ ما املردود املتوقع من الفعل السياسي التشاركي؟إن معاجلة اإلشكالية املحورية للبحث واألسئلة املتفرعة عنه ،تقتضي االعتماد على
فرضية أساسية ،تصاغ هنا يف الشكل املوايل:
كلما زاد رسوخ التعايش املجتمعي ،زاد معه امليل لترجيح خيار الفعل التشاركي يف النشاط
السياسي.
يهدف هذا البحث إىل سرب العالقة بني االقبال على التشاركية يف املجال السياسي،
واملردود املتوقع من ذلك ،يف وقت يهتم فيه الساسة بالتموقع ضمن املشاريع السياسية اليت
تكون عوائدها أكرب وأكثر فعالية ،كما أنّ ذلك خيدم بشدة مساعي إرساء الدميقراطية
التشاركية.
يعتمد هذا البحث على تنظيم املعلومات والربط بينها ،واستخالص النتائج وتقدمي
االقتراحات ،على منهجية قوامها اإلطار االستكشايف الوصفي ،مبا يسمح بالوقوف على
جوانب النشاط التشاركي يف املمارسة السياسية احلديثة.

أوال :أرضية الفعل التشاركي يف املمارسة السياسية
لطاملا برزت األحادية والتصرف املنفرد كسمة للسلوك اإلنساين ،مغطية يف ذلك على
القيم األخرى ،ومعززة لألنانية والتنافس داخل املجتمع ،خصوصا وأنّ السلطة كانت تشري
دوما إىل معاين التفرد واالقصاء واالستبعاد ،غري أنّ التطور الذي حلق باملجتمعات وزيادة
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االقتناع بالدميقراطية والتعددية ،وإرسائهما كإطار للممارسة السياسية ،أوجد تغيريا شامال
فيها ،وأوجد منظور التشاركية الذي ال ميكن أن يُرى إال يف سياق تصور قضية السلطة ،وما
تسمح به من حريات يف املجتمع.
تتأسس التشاركية حني جيري حتريك وتفعيل الفاعليات املجتمعية يف مواجهة
تضخم السلطة والسلوك االستبدادي واالنفراد بصنع القرار( ،)1ويكون هناك جناح يف هذا
اإلطار يتجاوز مسألة املواجهة؛ إىل الرغبة يف حتقيق خمرجات إجيابية للممارسة
السياسية ،وهي مسة صارت وصفا حلالة االنتقال الدميقراطي ،أين تتمكن أطراف سياسية
من خالل تنسيق جهودها وتفعيل إرادة العمل التشاركي ،يف أن تترجم املالمح األساسية
للترسيخ الدميقراطي ،وتعزيز أرضية للممارسة السياسية ،تكون مبثابة الذاكرة وقاعدة
االرتكاز من جهة ،وهلا من املرونة ما يكفل إحداث التطوير والتغيري هلا مبا يتناسب مع
متطلبات النشاط السياسي من جهة أخرى ،وتُحقق هذه األرضية النقاط التالية:
 .1ترسيخ الوعي مبنطق العمل اجلماعي:
إن العمل اجلماعي الذي ينبثق من تأصيل التشاركية ،يعكس عملية يستطيع فيها
الفرد أن يطرح ويناقش أفكاره خبصوص عمله؛ وعمل اآلخرين املشاركني معه يف النشاط
السياسي( ، )2وإذا ما ترسّخ هذا الوضع ،فإنه يزيل حاجز اخلوف لدى األفراد ،ويعزز الثقة
لديهم ،لطرح أفكارهم ،والتصريح بوجهات نظرهم وقناعاهتم ،مبا فيها تلك املغايرة أو
اجلديدة أو االستثنائية ،وأمهية نشوء هذا الوعي؛ ترتبط حبقيقة أنه ينتقل باألداء
السياسي من مرحلة التفكري اجلماعي  Groupthinkالذي أساسه إرضاء الرئيس( ،)3إىل
منطق العمل اجلماعي الذي هدفه توقع املصلحة العامة والعوائد املشتركة ،كما أنّه جيعل
من تقاسم األعباء واالعتراف باملسؤوليات ثقافة سائدة ،حتيل إىل التنازل وتقبل النقد،
وعدم اإلصرار على املواقف ،كما أنّ هذا الوعي يزيل ترسبات االصطفاف واملواالة لدواع
مصلحية مؤقتة أو انتماءات ضيقة.
ضمن هذا الوعي املتزايد ينشأ مفهوم التشبيك ،والذي يعكس جمموعة من العمليات
واألنشطة اليت تنشأ عرب حالة التضامن والتساند ،ويؤطر ذلك العمل التشاركي كمعبّر عن
هذا التشبيك ،ويتناقل األفراد يف مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية جاذبية ذلك،
واالقتناع بكونه اخليار األكثر قدرة على تغطية احتياجات املجتمع ( ،)4والتأقلم مع التغريات
احلاصلة ومواكبتها.
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 .2روح املبادرة وديناميكية اإلجناز
إنّ ترسُّخ مفهوم الثقة املتبادلة واإلحساس باملصري املشترك وعدم وجود اإلقصاء،
أو التمييز بني األفراد يف املجتمع ،يسهم يف تأصيل روح املبادرة واالجناز ،وهي مسألة حيوية
يف عامل االقتصاد احلديث ،ويتم النظر إليها كمكافئ حلالة الريادية أين يكون محاس املبادر
لالبت كار والتحسني قادرا على إحداث ثورة وتغيري شامل ،على حنو ما أشار إليه عامل
االقتصاد جوزيف شومبيتر ،)1950-1883(Joseph Schumpeterالذي ركز على فكرة
املبادرة أين يتم تدمري الطرق الراسخة للقيام باألعمال ،بفعل استحداث طرق جديدة أفضل
للقيام هبا.

()5

تتعزّز املبادرة ضمن اإلطار التشاركي بترسيخ ثقافة التطوع لدى األفراد ،والذي يتم
تشجيعه عرب اخلطاب اإلعالمي اإلجيايب ،كما تدعمه األسرة واملدرسة واجلامعة ،والواقع
أن اجتماع املبادرة مع اجلانب التطوعي ،حيقق عديد املنجزات يف املجتمع ،وليس غريبا أنّ
اليابان عرب تقاليد قرون من االنسجام املجتمعي وروح املبادرة وقيم التساند والعمل املشترك،
استطاعت أن تقيم هنضتها وتقدمها العلمي من خالل تعزيز الفعل التشاركي ،وحني أزالت
احلكم العسكري عنها أضافت لبنة اكتمال هذا الفعل من الناحية السياسية ،حيث جرى
تعزيز قيم املواطنة والدميقراطية وحقوق االنسان وحرية التعبري ،دون أن يتسبب ذلك يف
تدمري القيم املجتمعية املوروثة عرب قرون بعيدة ،واليت تقدس العمل وروح اجلماعة
واالنضباط والصرامة األخالقية ،وهي جوانب ال ميكن أن تظهر إال يف إطار العمل اجلماعي
والصيغة التشاركية.
 .3ترشيد السلوك اإلداري وحوكمة األداء
يعدّ ظهور مفهوم احلوكمة إطارًا أخالقيًا؛ جرى الترويج له يف العقدين األخريين،
انسجاما مع توجهات الدول يف إعالء قيم الكفاءة والتميز واجلودة اإلدارية ،وألنّ احلوكمة
صارت متطلبا إداريا وإطارا للنشاط السياسي ،فإهنا اقتضت أن جيري تعزيزها وتفعليها عرب
مجلة من املتطلبات ،تتصدرها حالة الشفافية يف إعالن السياسات ،واليت تصل إىل حد
إشراك األفراد ،ليس فقط يف معرفة وتقييم السياسات ،بل يف مناقشتها واقتراح سياسات
جديدة ،والتدخل االجيايب يف تنفيذ السياسات مبا حيقق مصلحة املجموعة.

()6

توفّر األطر التشاركية املناخ ألجل إحداث حالة من ترشيد السلوك اإلداري وحوكمة
األداء ،ضمن خمتلف جوانب النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وقبل ذلك يف
مؤسسات العمل السياسي ،ومعيار ذلك هو جتسيد اجلوانب التالية:
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 احترام القانون :جيب احترام القوانني واألنظمة والتشريعات ،والعمل مبوجبهاوجعلها دستورًا صارما ينضوي حتته اجلميع؛
 الرؤية االستراتيجية :امتالك الرؤى واخلطط الواضحة ملا ينبغي حتقيقهوكيفية حتقيقه؛
 الشفافية والزناهة :وذلك عرب وضوح قواعد العمل ،وإرساء املوضوعية وقيمالصدق واألمانة؛
 العدل يف املشاركة :عرب توفري الفرص للجميع وحتقيق املساواة بني املواطننيكافة ،من دون تفضيل شرحية على أخرى؛
 الكفاءة :من خالل االستخدام األمثل للعناصر البشرية الكفؤة واجلديرة،االستعانة باخلربات الضرورية؛
 االستمرارية واالستدامة :االستغالل األمثل للموارد وتلبية حاجات املستفيدينوحقوقهم؛ مع ضمانتها لألجيال الالحقة؛
 التكافؤ والعدالة :وذلك بضمان حق اجلميع يف احلصول على اخلدمات بطريقةعادلة ،بغض النظر عن احلالة االجتماعية ،العرق ،الدين ،وذلك بغية مكافحة
الالمساواة االقتصادية واالجتماعية؛
 مواكبة التطور :من خالل مرافقة التطورات وحسن استغالهلا لتحسني قدراتالقطاع العام ،باإلضافة إىل حتسني التنمية البشرية واالقتصادية؛
 املساءلة واملحاسبة :كل شخص خيل باملبادئ ،وخيالف األنظمة والقوانني عليهأن خيضع ملبدأ املساءلة واملحاسبة وذلك لضمان سري العمل وفق األنظمة
والقوانني؛
 اإلشراف على النتائج :حيث تراقب احلوكمة مراحل التنفيذ بغية تصحيح اخللليف حال حدوثه.
يتضح من خالل هذه اجلوانب أنّ الصفة التشاركية ليست عمال فوضويا ،وال نشاطا

عفوي ،أو مرحلة مؤقتة تفرضها ظروف معينة ،وإنّما هي جمال للتخطيط والتنفيذ
واملتابعة ،كما أنّها إطار للصرامة والضبط واملسؤولية ،وكذا وضوح املهام والوظائف ،واحلماية
القانونية ،وهي جوانب ترتقي بالنشاط السياسي ،وتلغي املرياث التقليدي بشأن النظرة إىل
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القطاع العام ،وإىل منظومة صنع القرار ،والدول العربية -واجلزائر على رأسها-أحوج ما
تكون لذلك.

ثانيا :فواعل وبنية النشاط السياسي التشاركي
ميكن النظر إىل الفعل التشاركي يف املجال السياسي بكونه بنية مكونة من عديد
الفواعل الذين يتصرفون بشكل متصل ومترابط ،وتؤثر نشاطاهتم على العملية السياسية
ككل ،وجيرى حتديد تلك الفواعل على النحو التايل:
 -1املواطن
يتم النظر إىل جهد املواطن يف سياق احلالة التشاركية ،ضمن صيغة بديلة عن
الدميقراطية التمثيلية ،وهي الدميقراطية التشاركية اليت تتبىن مفهوما جوهريا يأخذ
بعني االعتبار دور املواطنني يف املشاركة يف صنع القرار السياسي وتدبري الشأن العام ،كما
أهنا تتسم بالتفاعل بني املواطنني واحلكومات أو املستشارين املحليني( ،)8وبالتايل فإن الطرح
الذي تتأسس عليه الدميقراطية التشاركية يقوم على تفعيل مسامهة املواطن يف عملية صنع
القرار ،كقناة صاعدة ونازلة للتواصل بني السلطة واملواطن ،يتم من خالهلا تصعيد مطالب
واحتياجات ومالحظات املواطن إىل السلطة ،كما تستعمل هذه الصيغة من التشاركية يف
تعريف املواطن بوجهة النظر احلكومية وفلسفتها ،وحجم اإلمكانات املتوفرة واإلطار
االستراتيجي للعمل احلكومي ،على عكس الدميقراطية النيابية اليت تعمل يف اجتاه واحد
()9

فقط ،بني السلطة والنائب ،فيما ال يكون هنا دور للمواطن إال يف مرحلة االنتخابات.

إنه جيدر أن يتم إعادة النظر يف حلقة املفاهيم املتصلة بأداء املواطن ،واملتعلقة
بالثقافة السياسية والتجنيد والتغيري السياسيني ،وإعالء مكان الفرد كشريك يف منظومة
احلكم ،وكعنصر قادر على تقدمي آرائه حبرية ،وبشكل مستمر ،وأن جيد تلك األراء قابلة
للتطبيق ،وإنّ هناك حاجة إلشعاره بقيمته ووجوده ،وهي ميزة أحوج ما تكون إليها الشعوب
العربية ،يف كسر أطر االستبداد والتسلط ،وأن يستعيد الفرد قدرته كإطار للتغيري،
وإحساسه بعدم التهميش ،وأنّ الدولة فعال مهتمة ألمره ،وأنه ال جير استغالله ملناسبات
انتخابية ،أو يف الدعاية لرسوخ نظام حكم عانت منه الدول العربية ،ويف مقدمتها اجلزائر.
 -2اجملتمع املدني
يتميّز املجتمع املدين بكونه تعبريا عن ذروة تطور احلراك املجتمعي ،واإلحساس
بانفصاله عن السلطة السياسية القائمة ،وهو جتسيد حلالة من الوعي بالقدرة على التأثري
والتغيري ،والواقع أنّ األدوات النموذجية للتعبئة العامة اليت جيسدها املجتمع املدين،
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تتضمن العرائض واالجتماعات والتظاهرات ،واستخدام االنترنيت وكتابة الرسائل لزيادة
الوعي العام ،وتبادل املعلومات واألفكار واحلصول على التغطية اإلعالمية ،وممارسة
الضغوط على عمليات صنع القرار املحلية والوطنية.

()10

يظل املجتمع املدين املستقل عن مؤسسات احلكم مبثابة قوة ثقافية وفكرية ومهنية وفنية
من احلياة السياسية ،وهي قوة ذات فاعلية شديدة يف العمل التشاركي ،خصوصا مع تزايد
الوعي بأمهية إزالة العراقيل والعقبات اليت تعمل على حتجيم دور املجتمع املدين ملا يف ذلك
من آثار سلبية على املناخ السياسي ككل.
 -3القطاع اخلاص
إنّ تراجع سيطرة الدولة على االقتصاد؛ عرب إفساح املجال للمبادرات واملشروعات
اخلاصة ،من شأنه أن يقلص من دور الدولة يف اهليمنة على النشاط االقتصادي والسياسي،
ويؤدي إىل تدعيم مؤسسات القطاع اخلاص ،وتنشيطها على النحو الذي حيقق نوعًا من
التوازن بينها وبني مؤسسات الدولة ،مما جيعل هذا التوازن مبثابة أحد الضمانات واملتطلبات
األساسية لترسيخ النظام الدميقراطي.
يعتمد القطاع اخلاص بشكل رئيسي على الدولة يف حتقيق العديد من األنشطة واملكاسب
واالمتيازات املرتبطة بالتسهيالت واإلعفاءات الضريبية واجلمركية وبتنفيذ املشاريع
حلساب ال دولة ،ويف ضوء ذلك جيب أن تتركز أعمال رجال األعمال أو القطاع اخلاص يف
استيعاب مفهوم املنافسة وبناء مؤسساهتم اخلاصة بالشكل الذي يقبل تلك املنافسة وحيافظ
على وجودها وأن تتركز مطالبهم من الدميقراطية يف تنقية أجواء االقتصاد ملواجهة
املنافسة وحماربة الفساد وتطوير النظم اإلدارية لعمل االقتصاد.

()11

ثالثا :تأطري الفعل السياسي التشاركي
إن إخراج النشاط السياسي من مرحلة التفكري إىل مرحلة املمارسة ،يقتضي قدرا
من التنظيم واملتابعة ،وأن يتأسس يف سبيل ذلك مسار قانوين ،وتغري يف أمناط السلوك ،وأن
حيظى فيه األفراد بقناعة التغيري ،وأن يتقبلوا االختالف والتعارض ،وتكون هناك آلية
لتحويل ذلك إىل قوة دافعة يف البناء وتطوير املنظومات القرارية ،وبالتايل فإن هناك مسارا
لتأطري الفعل السياسي التشاركي مير عرب النقاط التالية:
 -1البنية التشريعية للنشاط السياسي التشاركي
إنّه وألجل جعل النشاط التشاركي يف املجال السياسي واقعا مستمرا وحمميا ،البد
لذلك من أن ميرّ عرب توفر ترسانة قانونية تضمن احليثيات التالية:
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 وجود نظام للتعددية احلقيقية يشمل تعددية القوى واألحزاب السياسية ،كمايكفل املصاحل بشكل متوازن ،وكذا تكافؤ الفرص ،ووجود ضمانات قانونية ملمارسة
األنشطة السياسية بكل حرية؛
 حتقق نظام لالنتخابات احلرة والزنيهة ،وتوفر األطر القانونية ملتابعة العمليةاالنتخابية عرب كل مراحلها ،للوصول إىل املستوى الذي ترضى فيه كل األطراف
هبا وبنتائجها؛
 مؤسسات على درجة من االستقالل والتماسك ،والفاعلية والتكيف ،وأن يتوفراإلطار القانوين الذي يضمن السيطرة املدنية على املؤسسات العسكرية واألمنية
يف املجتمع؛
 تشكل جممع مدين على درجة من الوضوح واحليوية ،له القدرة على ترمجةاملصاحل واآلراء واحتواء اخلالفات ،ومنح فرص املشاركة عرب ترتيبات قانونية
واضحة ومكفولة باحلماية؛
 أن تضمن املنظومة القانونية حرية تدفق املعلومات ،وإمكانية الوصول إليها،وتوظيفها واالحتجاج هبا ،دون خشية من املتابعة ،وحني يسود االعتقاد بأن
الضمانة القانونية بشأن احلرية ،هي أقوى من إرادة انتهاكها أو االعتداء عليها،
فإن اإلطار التشاركي يكون أكثر فاعلية وصدقية ،وجيري تأصيله يف املمارسة
السياسية ،وترسيخه وكذا توارثه كتقليد إجيايب يف العمل السياسي.
تذكّرنا مناقشة البنية التشريعية للنشاط السياسي التشاركي وعالقة ذلك حبجم
القدر املتوفر من احلرية ،مبا أشار إليه مورتون كابالن -1921(Morton A. Kaplan
 )2017بأنّه كلما اتسع نطاق قانونية احلرية كلما اتسعت نوعية نظام الضبط والربط(،)13
وعلى أساس هذه الرؤية فإن فكرة العمل التشاركي ال تعن الفوضى ،كما أهنا ال تشري إىل
كثافة القوانني وتعقد اإلجراءات ،بقدر ما تدفع حنو انسيابية العمل السياسي ،وتعظيم
خمرجاته اإلجيابية.
تقتضي الرغبة يف احلصول على خمرجات إجيابية للدميقراطية التشاركية يف أن
يتزامن ذلك مع إحداث حتويالت جذرية يف املنظومة القانونية املؤطرة للنشاط السياسية،
وذلك بإكساهبا قدرا من املرونة من جانب ،وجتسيد الطابع الردعي ألي حماولة لالنقالب
على املكتسبات الدميقراطية ،أو االحنراف بالعمل السياسي ،وتطوير التشريعات القانونية
بشأن تفعيل الدميقراطية التشاركية يف اجلزائر مثال يهدف إىل حتفيز مشاركة املواطن يف
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تسيري شؤونه باحلي والبلدية اليت يقيم هبا ،كما يدعم املجالس املحلية املنتخبة يف أداء
مهامها وتنفيذ الربامج اخلاصة هبا من خالل معرفة أكثر وادق النشغاالت املواطن ،ويف ذات
السياق فإنّ وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي كان قد صرّح يف  2017/10/25أنّ
مشروع قانون اجلماعات املحلية القادم سيعمل على توسيع صالحيات املنتخبني املحليني،
لتتوافق وأهداف مقاربة الدميقراطية التشاركية ،وتعوّل اجلزائر إضافة إىل قانون ترقية
الدميقراطية التشاركية -الذي جرى اإلفصاح عنه سنة -2016على برنامج دعم قدرات
الفاعلني يف التنمية املحلية (كابدال) ، CAPDELوكذا برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة
مع االحتاد األوريب .P3A

()14

 -2املرونة وتقاسم املسؤوليات
إنّ التركيز على أفعال األفراد يف املجتمع املحلي سواء من خالل تفاعالهتم ،ضمن ما
يسمى التفاعل التشبيكي داخل اجلماعة  ،Interactionismeأو من خالل الثقافة املحلية
ضمن ما يسمى االثنوميتودولوجيا  Ithno-méthodlogieأو التركيز على منطية فعل الفرد
 Homo sociologieأينما كان يف حتديد أوضاعه فيما يسمى الفردانية املمنهجة
 ،Individualisme méthodologiqueميكّن من تبيّن دور القيادات املحلية ومسؤولياهتا؛
سواء يف دورها السليب عن التعويق أو يف دورها اإلجيايب يف املبادأة والريادة يف توفري الفرص
املحلية أو غري املحلية ،لتنمية موارد هذا املجتمع املحلي كأساس لتقدمه االجتماعي.

()15

تسهم حالة املرونة وتقاسم املسؤوليات اليت تكرسها الدميقراطية التشاركية؛ يف تعزيز
الشرعية والشفافية والعدالة يف عمليات رسم السياسات وصنع القرارات ،مبا يكفل وضع
مصاحل شرائح املجتمع كافة يف االعتبار واحلصول على دعمها ،وإفساح املجال أمام أصحاب
املصلحة ،وبوجه خاص الفقراء واملهمشني ،إلمساع صوهتم وضمان أخذ وجهات نظرهم
وآرائهم يف احلسبان.
يف جانب آخر؛ فإنّ تقاسم املسؤوليات يعمل على زيادة فعالية املشروعات والربامج
امليدانية من خالل البناء على خربة منظمات املجتمع املدين يف جماالت النُهج التشاركية،
والتخفيف من آثار الفقر ،واألنشطة املستدامة وذلك إىل جانب قدرهتا على العمل بصورة
سريعة ومرنة الستهداف اجلماعات األكثر تعرّضا للمخاطر واملشكالت ،وكذا بناء الدعم
اجلماهريي واإلرادة السياسية الالزمني لتحقيق أهداف األمن واالستقرار والتنمية.
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 -3حرية الوصول إىل املعلومة

تدور أسئلة الدولة احلديثة منذ الثورة الفرنسية سنة 1789م حول كيفية حتقيق

املشاركة الدميقراطية الواسعة للفرد يف صياغة مصري دولته ونفسه عرب االنتخابات
التمثيلية ،اليت من خالهلا تتم صياغة املشاريع الكربى وحتقيق التنمية ،لكنّ هذا النمط من
احلكم أصبح اليوم يصطدم مبؤثرات نتجت عن الوضع االقتصادي اجلديد يف العامل ،وكذا
التطور السريع لوسائل االتصال الرقمية والثورة التكنولوجية والتأثري اإلعالمي للثقافة
الغربية خاصة بعد سقوط االحتاد السوفييت( ،)17أين اتصل املناخ الدميقراطي حبرية
التعبري من جهة ،وحرية الوصول على املعلومة ،ويف الواقع فإن مبدأ احلق يف احلصول على
املعلومة؛ اتصل بالدميقراطيات الغربية اليت جعلت منه معيار الحترام مواطنيها ،وقيدا على
سلوك السياسيني وترسيخا ملبدأ املحاسبة واملساءلة والشفافية ،فقد وقّع الرئيس األمريكي
األسبق لندون جونسون قانون حرية املعلومات يف  04جويلية عام  ،1966ليتم تفعيله يف
مجيع اهليئات الفدرالية ،وليمنح األمريكيني منذ بدء العمل به يف  1967أداة جتعلهم على
دراية مبا تفعله حكومتهم والسياسات اليت تنتهجها هيئاهتا املختلفة ،وتصف احلكومة قانون
حرية املعلومات بأنه "جزء حيوي من الدميقراطية األمريكية" ،إذ يستطيع من خالله
األشخاص مهما اختلفت املجاالت اليت يعملون فيها ،طلب معلومات من أي هيئة فدرالية ،ما
عدا استثناءات معينة تتعلق باخلصوصية واألمن الوطين.

()18

إنّ إسقاط هذا املبدأ على مساعي جتسيد الدميقراطية التشاركية يف البلدان حديثة
العهد باحلريات السياسية والتعددية السياسية والعمل التطوعي ،يشري إىل تعبري سياسي
حلق العامة األساسي يف املعرفة ،ووجوده حيدد املجتمعات الدميقراطية عن غريها ،كما أنّ
رسوخه يف املمارسة اليومية لألفراد ،يسمح بدور أكرب للصحافة االستقصائية ،ويشعر
املسؤولني أهنم ال ميلكون السلطة املطلقة ،وأن ما يقترحونه أو ميررونه من قوانني جيب أن
خيضع لنقاش وفحص دقيق من املواطنني عامة.

رابعا :مردود الفعل السياسي التشاركي
إنّ الفعل التشاركي هو مقاربة تنقل األفراد من وضعية االنتظار؛ اليت ينتجها الفهم
غري السليم واملمارسة اخلاطئة للمقاربة احلقوقية ،إىل املبادرة والفعل ،وتكون املساعدات
اخلارجية يف هذه احلالة؛ مساعدة مالية وتقنية للتغلب على املعوقات ال غري ،وميكن اختصار
مفهوم املقاربة التشاركية يف عبارة "العمل مع" عوض "العمل من أجل"( ،)19ويدفع تأطري
العمل التشاركي إىل توقع مردود إجيايب للنشاط السياسي ،وهذا التوقع ينسجم مع املساعي
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الرمسية وغري الرمسية يف تبين اخليار التشاركي ،وجعله إطارا للتحرك والتعامل واستيعاب
االختالفات وتقدمي احللول ،كما ينظر إليه على أنه آلية فعالة يف جتسيد الشفافية
وحماربة الفساد ،إضافة إىل دوره يف اجلانب التنموي ،وفعاليته يف حتقيق استجابة عالية
أثناء األزمات ،وما يقتضيه األمر من سرعة حترك ،وجودة للقرارات ،وإنصاف للحقوق
وحتمل للمسؤوليات.
 -1جودة القرارات
ينظر إىل العمل التشاركي عل ى أنه سبيل لتعظيم املكاسب ،خصوصا وأنّ املحيط
االقتصادي احلديث يقوم على ثورة يف جمال املعرفة واألمناط اإلدارية ،ويسعى اجلانب
السياسي إىل مسايرة تلك الثورة الشاملة ،وعلى هذا األساس فإن الفعل التشاركي يسهم يف
االبتعاد عن النمط املوحد واجلامد يف التعامل ،وتصنيف األنشطة بدال من ذلك إىل أنشطة
اقتصادية قائمة على املعرفة  Knowledge-based activitiesتكون فيها نظم التواصل
والشبكات مهمة جدا يف جتميع املعارف وتبادهلا واحداث التكامل بينها ،وهناك أنشطة قائمة
على اخلربة  ،Experience-based activitiesوأن جيري يف خضم ذلك الرفع من جودة
القرارات وكفاءة النظم القرارية يف التعامل مع القضايا الطارئة واملستجدة بشكل مياثل
سرعة استجابتها وكفاءهتا يف التعامل مع املسائل االعتيادية ،وعلى هذا النحو فإن العمل
التشاركي يسمح بتوسيع نطاق النقاش ،واخلروج من منط الرئيس املسيطر الذي يعرف أكثر
حس ب االعتقاد التقليدي ،إىل أن املجموعة بآرائها املتعددة هلا معرفة واطالع أوسع وقدرة
على اخلروج بأفضل القرارات.
هناك حاجة ماسة إىل الدعم التقين واملؤسسي يف توسعة نطاق تطبيق منهج
الدميقراطية التشاركية ،والوصول اىل املعلومات وإىل هيئات صنع القرارات داخل احلكومات
وخارجها ،وميكن استجالء التأثري األقوى للدميقراطية التشاركية على قطاعات السياسات
العامة وتقدمي اخلدمات ومؤسسات التمويل وتنمية املوارد البشرية ،وحتسني تعبئة املوارد
واستغالهلا على النحو األمثل مبا يسهم يف ترشيد النفقات ،وصرف الفائض حنو جتسيد
مشروعات إضافية جيري التحمس هلا ،واملشاركة فيها خاصة عرب آليات املجتمع املدين ذات
الطابع التطوعي والتضامين.

()20

متثل حالة االستيعاب للقدرات املجتمعية والقبول بالتفاوت احلاصل بينها ،انعكاسا
للفهم اجلديد للدميقراطية ،بكوهنا ال جيب أن تكون بأي حال من األحوال مدخال إقصائيا
أو جماال لالستثناء واالنتقاء ألطراف أو كفاءات دون االنتباه لتهميش أطراف أخرين ،أو
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جتاوزهم يف خضم م سعى تعظيم أثر املعرفة والتعلم أو انكار لدور اخلربات يف استكمال
النقص ،وسد العجز يف األنشطة اليومية ذات البعد االقتصادي خاصة ،ويف اجلانب املوازي
فإنّ هذا االستيعاب يقضي تدرجييا على أفعال املحاباة واملحسوبية اليت مل تستطع
الدميقراطية التمثيلية القضاء عليها ،بل إهنا يف مواطن عديدة كانت سببا يف تعزيزها
ومضاعفة آثارها السلبية.
 -2الشفافية واملساءلة
متثل آلية العمل التشاركي تطويرا إجيابيا ملفهوم الثقة والشفافية ،وتثبت أساسيات
الفعل االجتماعي واالقتصادي أنّ العالقة بني الثقة والفساد عكسية بشكل دائم؛ فالدول
املتقدمة ذات معدالت الثقة العالية ،يقلّ فيها الفساد بشكل كبري ،والعكس بالنسبة للدول
املتخلفة أين ترتفع مستويات الفساد وضعف الثقة ،كما أنّ هذه الثقة واألمانة هي يف الواقع
أهم من البحث عن وجود مؤشرات تركيبية مثل مستوى الدميقراطية أو االستقرار السياسي،
وللشفافية املرجوة وكذا آلية املساءلة مجلة من اآلثار اإلجيابية بالنسبة لالقتصاد الوطين
()21

ميكن عرضها على النحو التايل:

 حتقيق االنضباط املايل والسيطرة على اإلنفاق ،وختفيض تكاليف املشروعات لزيادةكفاءة االقتصاد؛
 محاية املستثمرين وتوفري الثقة يف السوق ،نظرا إىل أن تقديرات املستثمرين تتأثر بوفرةودقة املعلومات؛
 زيادة جاذبية املناخ االستثماري ،حيث حيتاج املستثمر إىل التأكد من أن النظام القانوينوالقضائي سوف حيمي حقوقه خالل فترة معقولة وبتكلفة مقبولة؛
 التخفيف من حدة األزمات ،حيث أظهرت التجارب الدولية أنّ عمق األزمات االقتصاديةيتأثر بدرجة الشفافية يف االقتصاد ومبدى الثقة يف قنوات املساءلة.
 -3دمقرطة الدميقراطية وتعزيز املواطنة
جيري تعريف الدميقراطية التشاركية على أهنا جمموعة الوسائل واآلليات اليت
تتيح للمواطنني االخنراط املباشر يف تسيري الشؤون العامة ،وتبعا لذلك ال يتم تعريف
الدميقراطية التشاركية يف حد ذاهتا ،بل يتم تعريفها من خالل الوسائل املوضوعة على
ذمتها ،وذلك يف عالقة باهلدف املقصود من تكريسها ،حبيث تسد الدميقراطية التشاركية
ثغرات الدميقراطية التمثيلية ،وتتجه إىل إصالحها.

()22

ال تلغ الدميقراطية التشاركية الدميقراطية التمثيلية كليا ،ولكنها تسعى إىل جتاوز أوجه
القصور والعجز فيها مبحاولة حل املشاكل عن قرب ،وضمان اخنراط اجلميع ،وتطوير
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التدبري املحلي والوطين عن طريق التكامل بني الدميقراطيتني ،ال سيما أن العديد من
التحركات االجتماعية (نسائية ،بيئية ،تنموية) مل تعد جتد يف الدميقراطية التمثيلية
سبال للتعبري عن حاجياهتا ومطالبها وإجياد حلول هلا.

()23

إن ما حيرر قيم احلياة الدميقراطية ليست جهود أو نضال الدولة وشعاراهتا يف
احلرية واملساواة والعدالة ،وإمنا الذي حيرر تلك القيم هو توفر ثقافة تعترف بالتنوع
واالختالف ،وتتحصّن هبذا االعتراف عرب حتيزاهتا االجتماعية النمطية املتقاطعة عند
نقطة جتعل املشكلة الفردية مشكلة مجاعية ،واملصلحة اخلاصة مصلحة عامة ،وذلك ما
جيعل مجيع أشكال االعتراف اخلالق باالختالف؛ خطوطا يف نسيج الشبكة العامة للثقافة
املدنية أي الثقافة املواتية للدميقراطية.

()24

اخلامتة:
جيسّد الطرح التشاركي توجها الستيعاب األفراد ودفعهم للتعبري عن آرائهم؛ كما ميكَن
من مشاركة امل واطنني يف صنع القرارات السياسية ذات األولويات بالنسبة إليهم ،عن طريق
التفاعل املباشر مع السلطات القائمة واملشكالت املطروحة ،والواقع أنّجو الثقة اليت سيخلقه
هذا الواقع بني املواطن واملسؤولني املحلني واملنتخبني يرفع قيم املواطنة ،ويقلل نسبة
االغتراب السياسي حني يكون هناك إحساس لدى الفرد جبدية إشراكه يف تسري شؤونه
املحلية ،وهذا سيكون حال استعجاليا ونافعا يف توسيع االهتمامات السياسية للمواطنني
ودفعهم جلعل النشاط السياسي يف دائرة أولوياهتم ،وبذلك سيتم التقليل من ظاهرة العزوف
االنتخايب ،كما ستتحول الثقافة السياسية السائدة من ثقافة هامشية أو تابعة إىل ثقافة
مشاركة.
تدفع التشاركية إىل إضعاف األطر التقليدية للهيمنة وقمع اآلراء املستقلة ،أين
تقوم القيادات املحلية للجماعات على حتصني مواقعها أو مراكزها املحلية داخل هرمية
السلطة العامة املشرعنة بالثقافة املهيمنة يف املجتمع ،وبدال من ذلك تتحقق استقاللية
التفكري والتعبري لدى األفراد ،وتضعف تدرجييا مسألة الوالء لتلك القيادات؛ مقابل تقوي
وزيادة الوالء للمصلحة العامة للدولة ،وال يتحوّل هذا االنسحاب إىل حالة عدائية -كما
يف صيغ التمرد األخرى-وإمنا ينسجم األمر مع اإلحساس باحلق يف استقاللية املوقف واحلق
يف االختالف ،وهي الثقافة اليت تكون املجتمعات الناشئة أحوج ما تكون إليها.
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